
UCHWAŁA NR XLV/818/2018
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia hejnału Mikołowa i zasad jego używania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 
1978 r. o odznakach i mundurach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 38)

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1. 1.  Ustanawia się Hejnał Mikołowa zwany dalej „Hejnałem”.

2. Hejnał jest utworem muzycznym, którego autorem jest Krzysztof Laksa.

3. Zapis nutowy Hejnału stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Hejnał jest jednym z symboli samorządowych Gminy Mikołów.

§ 3. Hejnał jest dobrem niematerialnym, stanowiącym własność Gminy Mikołów, podlegającym ochronie 
jako dobro osobiste.

§ 4. Hejnał jest odtwarzany publicznie z budynku miejskiego ratusza, codziennie o godz. 9:00, 12:00, 15:00 
i 18:00, w sposób automatyczny z zapisu magnetycznego za pomocą urządzeń emitujących dźwięk.

§ 5. 1. Hejnał może być używany w celach niekomercyjnych, w szczególności informacyjnych, 
dydaktycznych lub promocyjnych.

2. Hejnał może być wykonywany lub odtwarzany również podczas uroczystości miejskich i państwowych 
z udziałem władz Gminy Mikołów oraz podczas innych ważnych wydarzeń związanych z życiem Mikołowa.

3. Hejnał może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należytą powagę a jego wykonanie lub 
odtwarzanie nie może godzić w wizerunek Gminy Mikołów.

§ 6. 1. Prawo do decydowania o wykonywaniu i odtwarzaniu Hejnału przysługuje: Burmistrzowi 
Mikołowa, Radzie Miejskiej Mikołowa, jednostkom pomocniczym Gminy Mikołów, komórkom 
organizacyjnym Urzędu Miasta Mikołów, jednostkom organizacyjnym Gminy Mikołów.

2. Dopuszcza się wykonywanie lub odtwarzanie Hejnału przez inne podmioty niż wymienione w § 6 pkt 1, 
po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Mikołowa.

3. Zgodę na wykonanie lub odtwarzanie Hejnału Burmistrz wydaje na czas określony, na pisemny wniosek 
podmiotu.

4. Wnioskodawca składa wniosek do Burmistrza Mikołowa zawierający:
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a) dane wnioskodawcy oraz datę sporządzenia wniosku,

b) cel w jakim będzie wykorzystany Hejnał,

c) sposób wykorzystania Hejnału: odtworzenie/wykonanie na żywo,

d) wskazanie miejsca, w którym ma zostać wykorzystany Hejnał,

e) wskazanie terminu wykorzystania Hejnału,

f) uzasadnienie wniosku,

g) podpis wykonawcy.

5. Korzystanie przez wnioskodawcę z Hejnału jest bezpłatne.

§ 7. Burmistrz Mikołowa może cofnąć zgodę na korzystanie z Hejnału, jeśli będzie wykorzystany 
niezgodnie z wnioskiem lub w sposób niegwarantujący powagi jego wykonania.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa

mgr Michał Rupik
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Załącznik do uchwały Nr XLV/818/2018

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 28 sierpnia 2018 r.
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