
UCHWAŁA NR XLVI/373/10  

RADY GMINY NĘDZA  

z dnia 1 lutego 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zasad i warunków używania herbu Gminy Nędza

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. ) art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 

lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. 

z 2007r. Nr 68 poz. 449 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 STATUTU GMINY NĘDZA (Dz. Urz. 

Woj. Śl. z 2003r. Nr 11 poz. 404 z późn. zm. )

Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje:

§ 1.  1. Herb Gminy Nędza(zwany dalej Herbem) stanowi własność Gminy Nędza i podlega 

ochronie prawnej . 

2. Herb jest zewnętrznym znakiem reprezentacyjnym symbolizującym Gminę i może być 

używany tylko zgodnie z zasadami określonymi niniejszą uchwałą. 

§ 2. Herb można umieszczać na: 

1. budynkach ,pomieszczeniach i pojazdach należących do organów gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych; 

2. folderach, biuletynach i innych materiałach promujących Gminę ,a wydawanych przez 

organy Gminy ,gminne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty realizujące wspólne zadania 

z samorządem gminnym; 

3. blankietach korespondencyjnych, teczkach i kopertach organów Gminy, Urzędu Gminy 

Nędza oraz gminnych jednostkach organizacyjnych ; 

4. wizytówkach używanych do celów służbowych przez radnych Rady Gminy Nędza, 

Wójta Gminy oraz dyrektorów(kierowników ) gminnych jednostek organizacyjnych; 

5. tablicach pamiątkowych fundowanych przez organy Gminy; 

6. słupach i tablicach usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Nędza; 

7. sztandarach instytucji i jednostek podlegających organom Gminy Nędza; 

8. stronie internetowej Gminy Nędza, Biuletynu Informacji Publicznej Gminy oraz stronach 

internetowych gminnych jednostek organizacyjnych , a także polskich i zagranicznych stronach 

internetowych umożliwiających połączenie się z oficjalną stroną Gminy poprzez podanie linku. 

§ 3. Za zgodą Wójta Gminy – Herbem mogą się posługiwać w ramach działalności 

statutowej kluby, organizacje sportowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne oraz 

związki wyznaniowe mające swoją siedzibę na terenie Gminy Nędza. 

§ 4. Wykorzystanie Herbu przez inne podmioty niż wymienione w § 3 , w szczególności 

w oznaczeniach handlowych przedsiębiorców i ich towarów ,wymaga uprzedniego zawarcia 

umowy z Wójtem Gminy , określającej szczegółowe zasady, okres i sposób używania herbu; 

zgodę taką wydaje się na oznaczony towar lub znak towarowy(handlowy) ; zgodę wydaje się na 

czas określony , nie dłuższy jednak niż pięć lat; może być ona przedłużona o kolejny okres 

pięcioletni. 

§ 5. Podmioty korzystające z herbu zobowiązane są do zabezpieczenia wzoru herbu przed 

naruszeniem praw autorskich i zabezpieczenia herbu przed działalnością osób trzecich 

naruszająca prawo do herbu. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Nędza. 

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

Województwa Śląskiego . 

Przewodniczący Rady 

Gminy 

mgr Waldemar Wiesner 
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