Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr Or-IV.0050.436.2022
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia ciągłego naboru produktów do listy pn.: Jastrzębski Produkt Lokalny

Zasady dokonywanie wpisu na listę pn.: Jastrzębski Produkt Lokalny
1. Lista pn. Jastrzębski Produkt Lokalny, zwana dalej Listą, obejmuje produkty, usług, wydarzenia,
obiekty:
a) wytwarzane lub oferowane z wykorzystaniem metod tradycyjnych, w sposób
charakterystyczny dla Jastrzębia-Zdroju oraz wyróżniające się w swojej kategorii w odniesieniu
do innych wyrobów / usług / obiektów,
b) nawiązujące do tradycji i dziedzictwa kulturowego Jastrzębia-Zdroju, których
twórcy/wytwórcy bazują na lokalnych zasobach: rolnych, leśnych, rybnych, surowców
skalnych, krajobrazowych, historycznych i kulturalnych.
2. Decyzję o wpisie danego produktu każdorazowo podejmuje Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój na
podstawie przesłanego przez producenta zgłoszenia po rekomendacji wydziału odpowiedzialnego
za rozwój gospodarczy i wspieranie przedsiębiorczości oraz wydziału odpowiedzialnego za
promocję Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Od decyzji Prezydenta Miasta nie przysługuje odwołanie
3. Lista jest inicjatywą miasta Jastrzębie-Zdrój i nie oznacza produktów regionalnych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 stycznia 2005 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i
środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 05.10.68 z późn. zm.).
4. Z wnioskiem o wpis Produktu na Listę mogą wystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej:
a. wytwarzające dany produkt;
b. będące autorem i podmiotem wdrażającym dany Produkt – w przypadku
usługi/wydarzenia/imprezy;
c. posiadające tytuł prawny do obiektu;
d. które zamieszkują i/lub działają na obszarze Jastrzębia-Zdroju, zwane dalej Wnioskodawcą.
5. Wniosek, stanowiący formularz zgłoszeniowy, należy złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta
(pok. 020A) w godzinach pracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, przesłać drogą pocztową na adres:
Wydział Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 102A
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Lub mailowo na adres: inwestor@um.jastrzebie.pl
Z dopiskiem „Jastrzębski produkt lokalny” (na kopercie lub w tytule maila)
Nabór wniosków odbywa się w sposób ciągły.
6. Za złożenie wniosku o wpis na Listę oraz jego rozpatrzenie nie pobiera się od Wnioskodawców
jakichkolwiek opłat.

7. Nie przewiduje się ograniczeń co do liczby Produktów, o których wpis na Listę może wnioskować
jeden podmiot.
8. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad
9. Wnioskodawca jest informowany drogą mailową o wpisie na listę produktów.
10. Przesłane dokumenty nie są zwracane.
11. Wnioskodawca musi uzasadnić w sposób jednoznaczny, że jego produkt:
a) jest związany lub spontanicznie nawiązuje do Jastrzębia-Zdroju i jest z nim kojarzony,
b) jest kojarzony z konkretnym twórcą/wytwórcą,
c) wyróżnia się w sposób jednoznaczny w stosunku do konkurencji,
d) jest historycznie lub kulturowo związany z Jastrzębiem-Zdrojem lub twórcą/wytwórcą z niego
pochodzącym,
e) bazuje na lokalnych zasobach: rolnych, leśnych, rybnych, surowców skalnych, krajobrazowych,
historycznych i kulturalnych,
f)

jest tworzony/wytwarzany zgodnie z tradycją i/lub dziedzictwem kulturowym JastrzębiaZdroju (w przypadku wyrobu lub usługi),

g) jest produkowany z wykorzystaniem metod tradycyjnych (w przypadku wyrobu),
h) jego lokalizacja znajduje się w Jastrzębiu-Zdroju (w przypadku obiektu).
12. Podmiotowi, którego Produkt został wpisany na Listę przysługuje bezpłatne prawo do
posługiwania się wizualizacją i nazwą Jastrzębski Produkt Lokalny w odniesieniu jedynie do
produktu wpisanego na listę. Graficzne odzwierciedlenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszych
Zasad.
13. Przez posługiwanie się wizualizacją i nazwą Jastrzębski Produkt Lokalny rozumie się: posługiwanie
się Wizualizacją w obrocie gospodarczym, w tym oferowaniu, reklamowaniu, sprzedaży lub innym
wprowadzaniu do obrotu, eksportu towarów i usług opatrzonych Wizualizacją, umieszczaniu Jej na
dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów lub świadczeniem usług.
14. Przyznanie prawa posługiwania się Wizualizacją następuje poprzez przekazanie Certyfikatu w
formie papierowej oraz Wizualizacji w formie elektronicznej. Wzór Certyfikatu stanowi załącznik
nr 3 do niniejszych Zasad.
15. Przyjęcie Certyfikatu oznacza zgodę na określone w niniejszych zasadach warunki posługiwania się
Znakiem.
16. Przyznanie danemu podmiotowi Znaku zostanie podane do publicznej wiadomości na na stronie
internetowej www.jastrzebie.pl zatytułowanym „Lista Produktów Lokalnych”
17. Podmiot, który otrzymał Wizualizację dla Produktu zobowiązany jest do:
a) przestrzegania osiągniętych standardów jakości produktów i świadczonych usług;
b) udziału w co najmniej jednej imprezie w roku organizowanej przez Miasto lub jego jednostki;
18. W przypadku braku wypełnienia któregoś z powyższych zobowiązań lub nieprzestrzegania innych
postanowień regulaminu, Prezydent Miasta może odebrać prawo posługiwania się Znakiem.

