
  

UCHWAŁA NR VII/73/19 

RADY MIASTA BIELSK PODLASKI 

z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zasad używania herbu miasta Bielsk Podlaski 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) Miasta Bielsk Podlaski uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady używania herbu Miasta Bielsk Podlaski, którego wzór określony został w Uchwale 

Nr XXV/149/00 Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 30 października 2000 roku w sprawie herbu 

miasta Bielsk Podlaski. 

§ 2. Herb Miasta zwany dalej herbem jest dobrem osobistym gminy, stanowi jej własność, jest symbolem 

społeczności lokalnej Miasta Bielsk Podlaski i podlega ochronie prawnej. 

§ 3. Herb może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należytą cześć, szacunek, godność 

i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy, a sposób jego używania nie może godzić w dobre 

obyczaje, prestiż i interes Miasta Bielsk Podlaski. 

§ 4. 1. Herb może być używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z wzorcem graficznym 

ustalonym uchwałą, o której mowa w § 1.  

2. Dopuszcza się stosowanie herbu w formie niebarwnej grafiki odwzorowującej kontury herbu. 

§ 5. Prawo do używania herbu przysługuje: 

1) organom gminy, jednostkom organizacyjnym gminy i prawnym formom ich działania w celach związanych 

z realizacją zadań statutowych, reprezentacyjnych i promocyjnych gminy; 

2) organizatorom przedsięwzięć, które zostały objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Bielsk 

Podlaski lub uzyskały wsparcie materialne lub finansowe od organów gminy. 

§ 6. Herb, jako symbol tożsamości społeczności lokalnej może być umieszczany, w szczególności: 

1) na budynkach stanowiących siedzibę organów gminy, jednostek organizacyjnych gminy i prawnych form 

ich działania oraz w pomieszczeniach tychże siedzib; 

2) w miejscach, w których odbywają się uroczystości gminne; 

3) na tablicach informacyjnych miasta, na tabliczkach z oznakowaniem nazw ulic w mieście oraz  

na witaczach; 

4) na drukach urzędowych organów gminy i jednostek organizacyjnych gminy oraz prawnych form ich 

działania, 

5) w materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz publikacjach i biuletynach wydawanych  

lub współfinansowanych przez organy gminy, jednostki organizacyjne gminy i prawne formy ich działania; 
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6) do oznaczania projektów realizowanych przez gminę przy wsparciu środków Unii Europejskiej oraz innych 

środków zewnętrznych, o ile warunki umowy przewidują konieczność posługiwania się wizerunkiem 

herbu; 

7) na stronach internetowych gminy i jednostek organizacyjnych gminy i prawnych form ich działania; 

8) na strojach sportowców reprezentujących gminę podczas zawodów sportowych oraz na barwach bielskich 

klubów sportowych. 

§ 7. 1. Rada Miasta upoważnia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski do podejmowania decyzji w sprawie 

wykorzystywania wizerunku herbu przez podmioty inne niż wymienione w § 5 pkt 1 i w miejscach innych niż 

określone w §  6. 

§ 8. 1. Rozpowszechnianie i używanie herbu przez podmioty inne niż określone w § 5 pkt 1 wymaga 

uzyskania pisemnej zgody Burmistrza. 

2. Zgoda udzielana jest na pisemny wniosek zawierający: 

1) opis celu, do którego używany będzie herb; 

2) przedłożenia do akceptacji sposobu wykorzystania herbu, tj. miejsca lub przedmiotu, na których ma być 

umieszczony herb wraz z projektem graficznym; 

3) okres używania herbu. 

3. Burmistrz przed udzieleniem zgody może zażądać uzupełnienia wniosku o podanie dodatkowych 

informacji. Nieuzupełnienie wniosku w określonym przez Burmistrza terminie, skutkuje nieudzieleniem zgody. 

4. Burmistrz może cofnąć zgodę w trybie natychmiastowym, jeśli podmiot używający herbu wykorzystuje 

go w sposób sprzeczny z udzieloną zgodą i nie zapewnia mu należytej czci i szacunku oraz naraża dobre 

obyczaje, prestiż lub interes gminy. 

5. Wzór wniosku wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z zasadami używania herbu stanowi załącznik  

do niniejszej uchwały. 

6. Burmistrz prowadzi ewidencję podmiotów, którym wyrażona została zgoda na używanie herbu. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Andrzej Roszczenko
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Załącznik do uchwały Nr VII/73/19 

Rady Miasta Bielsk Podlaski 

z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

..................................................... 

     Miejscowość, data 

 

Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy: 

............................................................. 

Dane kontaktowe: adres/telefon/e-mail: 

............................................................. 

............................................................. 

         Burmistrz Miasta 

         Bielsk Podlaski 

 

 

Wniosek 

o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta Bielsk Podlaski 

 

Wnoszę o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta Bielsk Podlaski w celu: 

………..……………………………………………………………………………………............................ 

………………………………………..……………………………………………………........................... 

Miejsce lub przedmiot, na których ma być umieszczony herb ………………………….......................... 

……………………………………………………………………………………………............................ 

Okres używania herbu …………………………………………………………………….......................... 

Uzasadnienie  

……………………………………………………………………………………….……............................ 

…………………………………………………………………………….………………............................ 

…………………………………………………………………………….………………........................... 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami używania herbu miasta Bielsk Podlaski 

ustalonymi w Uchwale Nr VII/73/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r. Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie 

zasad używania herbu miasta Bielsk Podlaski, a ich wykorzystanie z należytym szacunkiem nastąpi  

po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. 

 

……………………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 
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