
UCHWAŁA NR XXI/198/12
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie ustanowienia logo Gminy Stare Babice 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.3 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r., Nr 31 poz.130 z późn. 
zm.) - Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia znak graficzny – logo Gminy Stare Babice stanowiący znak identyfikacji 
wizualnej wraz z hasłem, którego wzór przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Postanawia, że powielanie znaku graficznego – logo Gminy Stare Babice powinno 
spełniać wszelkie standardy estetyczne i jakościowe. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Henryk Kuncewicz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/198/12 

Rady Gminy Stare Babice 

z dnia 30 października 2012 r. 
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Uzasadnienie

Logo Gminy Stare Babice funkcjonuje jako znak identyfikacyjny od kilku lat. 
Składa się z logotypu (stylizacji literowej) – „Gmina Stare Babice”, a także elementu 
graficznego kojarzącego się z historią gminy – rysunku kościoła p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny, którego historia sięga 1728 roku, kiedy to ufundowali 
go właściciele majątku Babice: Jan Szembek kanclerz koronny i Ewa z Leszczyńskich. 
Logo posiada dwie barwy. Jest charakterystyczne, czytelne i łatwo rozpoznawalne. Spełnia 
rolę marketingową oraz informacyjną Urzędu Gminy Stare Babice i używane jest w celach 
promocyjnych. Logo na podstawie art.3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. 
o odznakach i mundurach należy do kompetencji Rady Gminy. Do tej pory nie zostało 
prawnie zatwierdzone. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Henryk Kuncewicz
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