
 

 

UCHWAŁA NR XIV.62.2015 

RADY GMINY ZAGRODNO 

z dnia 29 grudnia 2015 r. 

w sprawie zasad i trybu używania Herbu Gminy Zagrodno 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. 2015.1515) oraz art. 6 ust.1, w związku z art. 2 ust.2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach 

i mundurach (Dz. U. 1978.31.130) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb używania Herbu Gminy Zagrodno, zwanego w dalszej treści niniejszej 

uchwały „ Herbem Gminy ”, którego wzór został określony uchwałą Rady Gminy Zagrodno Nr XI/ 64/03 Rady 

Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zatwierdzenia projektu herbu, flagi Gminy 

Zagrodno. 

2. Wyłącznym właścicielem i dysponentem Herbu Gminy jest Gmina Zagrodno, reprezentowana przez 

Wójta. 

3. Herb Gminy jest otoczony najwyższą czcią i jako insygnia samorządowe podlega ochronie prawnej. 

§ 2. 1. Herb Gminy może być używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorcem 

graficznym przyjętym uchwałą Rady Gminy Zagrodno, o której mowa w § 1 ust.1, w sposób zapewniający 

symbolowi należny szacunek i godność. 

2. Herb Gminy w formie graficznej określonej uchwałą Rady Gminy Zagrodno, o której mowa 

w § 1 ust. 1 może być używany w celach reprezentacyjnych i promocyjnych Gminy. 

3. Dopuszcza się używanie herbu w formie niebarwnej grafiki. 

§ 3. 1. Herb Gminy może być używany przez organy Gminy i gminne jednostki organizacyjne do celów 

związanych z realizacją zadań statutowych. 

2. Herb Gminy może być umieszczony: 

1) na budynkach i w ich wnętrzach, 

2) w sali obrad Rady Gminy, 

3) na tablicach informacyjnych, tablicach służących oznakowaniu terenu Gminy oraz na witaczach , 

4) na stronie internetowej Gminy i jej jednostkach organizacyjnych, w urzędowych publikatorach i innych 

wydawnictwach Gminy, 

5) na papierze urzędowym, dyplomach, kopertach, biletach wizytowych, upominkach i innych przedmiotach 

promujących Gminę. 

3. Podmioty, o których mowa w ust.1, mogą używać herbu Gminy nieodpłatnie z mocy niniejszej uchwały. 
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4. Zgodę na nieodpłatne używanie Herbu Gminy w celach niekomercyjnych mogą uzyskać także osoby 

fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, wykonujące działalność o szczególnym 

znaczeniu dla mieszkańców Gminy Zagrodno lub gdy ich działalność przyczynia się upowszechnienia 

pozytywnego wizerunku Gminy. 

5. Zgodę , o której mowa w ust. 4, a także, zgodę o której mowa w § 4 ust.1 wyraża Wójt Gminy Zagrodno, 

określając warunki używania Herbu Gminy. 

§ 4. 1. Umieszczenie Herbu Gminy przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające 

osobowości prawnej, dla celów komercyjnych, w tym zwłaszcza na przedmiotach przeznaczonych do obrotu 

handlowego oraz zamieszczenie Herbu Gminy w znaku towarowym lub na towarach, jest odpłatne i wymaga 

zgody Wójta Gminy. 

2. Decyzja Wójta Gminy wyrażająca zgodę na używanie, bądź rozpowszechnianie wizerunku Herbu Gminy 

w celach komercyjnych, stanowi podstawę do zawarcia umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki 

stron, a w szczególności warunki używania, bądź komercyjnego rozpowszechniania herbu lub jego wizerunku, 

sposób wykorzystania herbu, czas trwania umowy oraz ewentualne warunki płatności. 

§ 5. Wnioski w sprawie uzyskania zgody, o której mowa w niniejszej uchwale winny określać: dokładne 

określenie podmiotu, który będzie używał herbu oraz dane adresowe siedziby wnioskodawcy, proponowany 

sposób i cel używania Herbu Gminy, miejsca oraz okres jego używania. 

§ 6. 1. Wójt Gminy może cofnąć wyrażoną zgodę, jeżeli podmiot uprawniony wykorzystuje herb gminy 

w sposób sprzeczny z udzieloną zgodą lub zawartą umową, albo naraża dobre obyczaje lub interes gminy  

na szkodę, bądź gdy wizerunek Herbu Gminy rozpowszechniany jest w sposób sprzeczny z ustalonymi 

warunkami albo zasadami określonymi w niniejszej uchwale. 

2. Cofniecie zgody Wójta Gminy skutkuje rozwiązaniem umowy, o której mowa w § 4 ust. 2. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

W. Luszniewski 
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