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KARTA INFORMACYJNA 
WYRAŻENIE ZGODY NA UDOSTĘPNIENIE NAZWY RADOMSKO  

W ZNAKU TOWAROWYM PODMIOTU UPRAWNIONEGO 

Komórka odpowiedzialna 
Urząd Miasta Radomska 
Wydział Informacji i Promocji  

Osoba właściwa do załatwienia 
sprawy 

Pracownicy Wydziału Informacji i Promocji 

Podstawa prawna a) Zarządzenie Nr 134/2014 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 5 czerwca 2014 r. 

Forma wnoszenia podania Osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną 

Wymagane dokumenty 

a) Wypełniony wniosek 
b) Załączniki:  
1) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: aktualny odpis z właściwego rejestru 
lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał  
lub kserokopia poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez osobę upoważnioną  
do reprezentowania podmiotu uprawnionego), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
złożeniem wniosku wraz z dokumentami, 
2) w przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej: aktualny dokument rejestrowy,  
a w przypadku podmiotu prowadzącego działalnośd inną niż gospodarcza, wraz ze statutem 
lub regulaminem (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodnośd z oryginałem prze osobę 
upoważnioną do reprezentowania podmiotu uprawnionego), wystawiony nie wcześniej  
niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku wraz z dokumentami, 
3) projekt graficzny znaku towarowego wraz z opisem jego elementów słownych  
lub słowno – graficznych oraz jego kolorystyki, 
4) kserokopię podania o udzielenie prawa ochronnego składanego do Urzędu Patentowego, 
5) kserokopię zawiadomienia otrzymanego z Urzędu Patentowego o obowiązku nadesłania 
dokumentu stwierdzającego uprawnienie do używania nazwy Radomsko, 
6) pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kserokopia 
poświadczona za zgodnośd z oryginałem), w przypadku składania wniosku przez osobę 
nieupoważniona do reprezentowania wnioskodawcy na podstawie dokumentu rejestrowego. 

Formularze do pobrania Wniosek i Zasady udostępniania nazwy 

Opłaty Nie pobiera się 

Forma i termin załatwienia 
sprawy 

a) Zgoda Prezydenta Miasta Radomsko w drodze zarządzenia i zawarcie umowy 
cywilno - prawnej 
b) 1 miesiąc od daty złożenia wniosku 

Termin składania wniosku 
1 miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia wykorzystywania nazwy  
w znaku towarowym 

Tryb odwoławczy Nie przysługuje 

Informacje dodatkowe 

a) Nazwa Radomsko w znaku towarowym podmiotu uprawnionego nie może byd używana  
w sposób godzący w dobre imię i wizerunek Miasta Radomska oraz jej uzasadnione interesy 
ekonomiczne, ani w sposób mogący prowadzid do deprecjacji nazwy lub obniżenia prestiżu Miasta  
b) Nazwa Radomsko może byd używana w znaku towarowym podmiotu uprawnionego, jeżeli oznaczenie:  
1) nie narusza praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, 
2) nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, 
3) nie narusza tradycji narodowej, lokalnej oraz innych wartości identyfikujących Miasto Radomsko, 
4) nie wprowadza odbiorców w błąd, w tym co do charakteru, właściwości, pochodzenia towaru  
lub usługi, 
5) przyczynia się do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku Miasta Radomska w szczególności  
w zakresie kultury, turystyki, sportu, edukacji, dziedzictwa narodowego i zabytków, rozwoju 
gospodarczego. 
c) Używanie nazwy Radomsko w znaku towarowym podmiotu uprawnionego wymaga zawarcia umowy 
cywilnoprawnej po uprzednim uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Radomska. 
d) Umowa określa wzajemne prawa i obowiązki stron, w szczególności warunki, sposób i zakres używania 
nazwy Radomsko (klasy towarów lub usług), termin obowiązywania umowy. 
e) Zgodę wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż dziesięd lat, z możliwością przedłużenia  
jej obowiązywania na kolejny okres dziesięcioletni. 
f) Udzielona zgoda wygasa na skutek: 
1) upływu czasu, na który została udzielona, 
2) zrzeczenia się przez podmiot uprawniony prawa do używania nazwy Radomsko w znaku towarowym, 
3) zaprzestania przez podmiot uprawniony działalności, z którą związane było używanie nazwy Radomsko 
w znaku towarowym, 
4) wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo 
własności przemysłowej (tj. Dz. U. 2021, poz. 324). 

 


