
 

 

UCHWAŁA NR XLII/324/2017 

RADY POWIATU SANOCKIEGO 

z dnia 19 lipca 2017 r. 

w sprawie zasad używania herbu Powiatu Sanockiego 

Na podstawie art.12 pkt. 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz.814, z późn. zm.) 

Rada Powiatu Sanockiego uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Herb Powiatu Sanockiego ustanowiony uchwałą nr XIX/178/2000 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 

25 września 2000 r., jest jego własnością i znakiem prawnie chronionym i podlegającym ochronie prawnej.  

2. Herb Powiatu Sanockiego może być używany i wykorzystywany w sposób zapewniający mu należytą 

cześć i szacunek oraz prestiż i powagę, nie godzący w dobre obyczaje i interes Powiatu  

3. Herb Powiatu Sanockiego może być używany tylko w kształtach, proporcjach i barwach zgodnych 

ze wzorami określonymi w uchwale Rady Powiatu w sprawie ich ustanowienia, z zastrzeżeniem ust 3 i 4.  

4. Dopuszcza się stosowanie herbu w formie wydruków jednobarwnych, znaków wodnych lub tła.  

5. Dopuszcza się stosowanie stylizacji herbu w postaci dzieł artystycznych. 

§ 2. Korzystanie z herbu Powiatu Sanockiego jest bezpłatne. 

§ 3. 1. Herbu Powiatu Sanockiego może być używany przez :  

a) organy Powiatu Sanockiego,  

b) jednostki organizacyjne Powiatu Sanockiego,  

c) służby, inspekcje i straże stanowiące administrację zespoloną Powiatu Sanockiego,  

d) radnych Powiatu Sanockiego w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu,  

2. Herb może być używany przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1, pod warunkiem uzyskania zgody 

Rady Powiatu Sanockiego. 

§ 4. 1. Herb nie może być umieszczany na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego 

z zastrzeżeniem ust 2.  

2. Dozwolone jest umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego herbu Powiatu 

Sanockiego w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej, pod warunkiem uzyskania zgody Rady 

Powiatu Sanockiego. 

§ 5. 1. Rada Powiatu Sanockiego udziela zgody na używanie herbu Powiatu Sanockiego wyłącznie 

na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.  
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2. Rada Powiatu Sanockiego przed udzieleniem zgody może zażądać uzupełnienia wniosku o projekt 

graficzny przedmiotu, na którym ma być umieszczony herb lub podanie innych szczegółowych informacji. 

Brak uzupełnienia wniosku w określonym przez Radę Powiatu Sanockiego terminie skutkuje nieudzieleniem 

zgody. 

§ 6. 1. Zgoda Rady Powiatu Sanockiego na używanie herbu Powiatu Sanockiego wygasa wskutek:  

a) upływu okresu, na który została udzielona;  

b) zrzeczenia się uprawnionego z korzystania z herbu;  

c) zaprzestania przez uprawnionego działalności, z którą zgoda była związana.  

2. Rada Powiatu Sanockiego może zakazać używania herbu Powiatu Sanockiego, jeżeli podmioty 

uprawnione:  

a) będą używać herbu Powiatu Sanockiego z naruszeniem zasad określonych uchwałą,  

b) swoimi działaniami będą naruszać honor i dobre imię Powiatu Sanockiego lub działać na jego szkodę  

c) będą naruszać warunki określone w zgodzie wyrażonej przez Radę Powiatu Sanockiego na używanie 

herbu Powiatu Sanockiego 

§ 7. Rejestr wniosków o wydanie zgody i wyrażonych przez Radę Powiatu Sanockiego zgód na używanie 

herbu Powiatu Sanockiego, prowadzony jest w Starostwie Powiatowym w Sanoku. 

§ 8. Traci moc uchwała Rady Powiatu Sanockiego nr XXXV/368/ 2002 z dnia 26 kwietnia 2002 r. 

w sprawie zasad udzielania zgody na używanie herbu Powiatu Sanockiego 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sanockiego. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

Waldemar Och 
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