
UCHWAŁA Nr XXXIV/ 266 /13 

RADY GMINY CEGŁÓW  
z dnia 23 maja 2013r. 

 
w sprawie ustanowienia znaku graficznego – logo Gminy Cegłów oraz zasad jego 

użytkowania 

Na podstawie art. 18 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art.3 ust.2 
ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z 1998 r. 
nr 162 , poz. 1126 z późn. zm.2) Rada Gminy Cegłów uchwala co następuje: 

§ 1. 

Ustanawia się znak promocyjny Gminy Cegłów  zwany dalej logo Gminy Cegłów 
 

§ 2. 
1. Logo Gminy Cegłów jest znakiem promocyjnym zbudowanym z logotypu "Cegłów 

Zielona Gmina”  oraz z elementów graficznych w postaci dwóch drzew liściastych różnej 
wysokości i fali symbolizującej rzekę Mienię.  

2. Wzór graficzny logo zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
 

§ 3. 

1. Logo gminy może być używane przez samorząd lokalny i jego jednostki organizacyjne. 
2. Używanie i posługiwanie się logo Gminy Cegłów przez inne podmioty wymaga pisemnej 

zgody Wójta Gminy Cegłów. 
 

§ 4. 
Logo Gminy Cegłów używane jest w sposób zgodny z celami promocyjnymi gminy oraz 
zgodnie z poprawnością odwzorowania (kształt, proporcje i kolory zgodne z ustanowionymi 
wzorami) 

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 
 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
       Przewodnicząca Rady Gminy 
       (-) mgr inż. Teodora Wójcik 

                                                           
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, 
poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 , Nr 217, 
poz.1281 i Nr 149, poz. 887, z 2012r., poz.567, z 2013r. poz. 153. 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 1998r Nr 162, poz. 1126, z 2000r Nr 12, poz. 136 i 
Nr 120, poz. 1268, z 2001r Nr 123, poz. 1353 i z 2009r Nr 92, poz. 753. 
 



 
Załącznik nr 1 

do uchwały Rady Gminy Cegłów 
Nr XXXIV/ 266 /2013 z dnia 23 maja 2013 

 
 

Wzór i opis logo i logotypu Gminy Cegłów 
 
 

§ 1. 
Wzór logo 

 
 

§ 2. 
Konstrukcja logotypu 

 
Czcionkę napisu w logotypie Gminy Cegłów j stanowi Consolas ścieśniony. 
 

§ 3. 
Kolorystyka logo i logotypu 

 
1.   Określenia kolorów w katalogach CMYK i PANTONE przedstawia się następująco: 
 

                 



 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Rady Gminy Cegłów  

Nr XXXIV/ 266 /13z dnia 23 maja 2013r. 
 

Zasady użytkowania logo Gminy Cegłów zwanego dalej „logo” 
 

§ 1. 
Logo jest własnością Gminy Cegłów. 
 

§ 2. 
Logo może być używane: 

1 na wszystkich imprezach krajowych i zagranicznych, na których gmina jest 
gospodarzem, uczestnikiem lub patronem, 

2 podczas wszelkich wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i 
turystycznym, które są wspierane organizacyjnie, finansowo lub informacyjnie przez 
Gminę Cegłów, 

3 do sygnowania wydawnictw Gminy Cegłów, 
4  jako element dekoracyjny na wszelkich upominkach i pamiątkach związanych z 

Gminą Cegłów 
§ 3. 

1. Używanie logo nie może być sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem,, 
porządkiem publicznym oraz naruszać dobrego imienia Gminy Cegłów, 

2. Logo nie może być wykorzystywane w kampaniach związanych z wyborami lub 
referendami. 

§ 4. 
Logo może być umieszczane w szczególności: 

1 z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania, 
2 na oficjalnych stronach internetowych Gminy Cegłów, 
3 na wizytówkach i identyfikatorach, 
4 na materiałach promujących Gminę. 

 
§ 5. 

1. Warunkiem uzyskania zgody na używanie lub rozpowszechnianie logo przez 
podmioty inne niż jednostki samorządu jest złożenie wniosku do Wójta Gminy 
Cegłów wraz z opisem sposobu używania logo oraz projektem graficznym 
umieszczenia wizerunku logo. 

2. Zgoda na używanie logo może być w każdym czasie cofnięta w przypadku 
stwierdzenia naruszenia przepis6w prawa lub warunków korzystania z logo. 

3. Udzielenie zgody na korzystanie z logo następuje nieodpłatnie 
 

§ 6. 
Wójt Gminy Cegłów prowadzi rejestr podmiotów używających logo. 
 


