
 

 

UCHWAŁA NR 45.358.2022 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 20 października 2022 r. 

w sprawie zasad i warunków używania i wykorzystywania herbu Gminy Krzepice 

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

Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)   

Rada Miejska w Krzepicach 

uchwala  co następuje: 

§ 1. 1. Określa się zasady i warunki używania i wykorzystywania herbu, którego wzór graficzny został 

ustalony odrębną uchwałą. 

2. Herb stanowi własność Gminy Krzepice i podlega ochronie prawnej. 

3. Herb może być używany i wykorzystywany w sposób zapewniający mu należytą cześć, szacunek oraz 

powagę przewidzianą dla insygniów władzy, nie godząc w dobre obyczaje i interes Gminy Krzepice. 

§ 2. Do używania i wykorzystywania herbu na zasadach i warunkach określonych w niniejszej uchwale, 

upoważnione są: 

1) organy Gminy Krzepice; 

2) gminne jednostki organizacyjne i jednostki pomocnicze; 

3) stowarzyszenia i związki międzygminne, których gmina jest członkiem; 

4) stowarzyszenia, fundacje, kluby, organizacje społeczne, podczas organizowania imprez i uroczystości 

promujących Gminę Krzepice, których Gmina Krzepice jest współorganizatorem, sponsorem lub patronem. 

§ 3. 1. Używanie i wykorzystywanie herbu przez podmioty inne niż wymienione w § 2 wymaga 

uprzedniego wyrażenia zgody przez Burmistrza Krzepic. 

2. Warunkiem uzyskania zgody na używanie i wykorzystywanie herbu przez podmioty inne niż 

wymienione w § 2 jest złożenie pisemnego wniosku zawierającego: 

1) nazwę i siedzibę podmiotu; 

2) rodzaj prowadzonej działalności; 

3) miejsce i przedmiot, na którym ma być umieszczony herb wraz z projektem graficznym; 

4) okres używania herbu. 

3. O prawo do używania i wykorzystywania herbu mogą ubiegać się: 

1) instytucje, organizacje, osoby fizyczne lub prawne oraz inne podmioty działające na terenie Gminy 

Krzepice; 
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2) instytucje, organizacje, osoby fizyczne lub prawne oraz inne podmioty działające poza Gminą Krzepice, 

promujące gminę lub rozpowszechniające dorobek artystyczny, kulturalny, oświatowy i sportowy Gminy 

Krzepice; 

3) osoby fizyczne i prawne, które reprezentują Gminę Krzepice w zawodach sportowych, zlotach itp. 

4. Burmistrz Krzepic  rozpatruje złożone wnioski, o których mowa w ust. 2 i informuje na piśmie podmiot 

ubiegający się o wyrażeniu zgody, określając jednocześnie warunki używania i wykorzystywania herbu. 

5. Burmistrz Krzepic może udzielić zgody na używanie i wykorzystywanie herbu na czas oznaczony bądź 

nieoznaczony. 

6. Rozpatrując wniosek o wydanie zgody na używanie i wykorzystywanie herbu Burmistrz Krzepic ocenia, 

czy: 

1) umieszczenie herbu w określonym miejscu lub na określonym przedmiocie nie pozostaje w sprzeczności 

z czcią, szacunkiem oraz powagą herbu; 

2) działalność podmiotu ubiegającego się o prawo używania i wykorzystywania herbu nie stoi w sprzeczności 

z dobrymi obyczajami oraz interesem Gminy Krzepice. 

7. Przeniesienie tego prawa na inną osobę wymaga odrębnej pisemnej zgody Burmistrza Krzepic. 

8. Burmistrz Krzepic może wyrażoną zgodę cofnąć lub zawiesić, jeżeli uprawniony używa i wykorzystuje 

herb w sposób nie zapewniający mu należytej czci, szacunku oraz powagi przewidzianej dla insygniów władzy, 

godząc w dobre obyczaje i interes Gminy Krzepice. 

9. Udzielona zgoda wygasa na skutek: 

1) upływu czasu, na który została udzielona; 

2) zrzeczenia się uprawnionego do używania i wykorzystywania herbu; 

3) zaprzestania wykonywania przez uprawnionego działalności, z którą był związany; 

4) przeniesienia praw do używania i wykorzystywania herbu bez zgody Burmistrza Krzepic na osobę trzecią. 

10. Udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, następuje nieodpłatnie. 

§ 4. Podmioty używające i wykorzystujące herb zobowiązane są do zabezpieczenia jego wzoru przed 

naruszeniem praw autorskich i przed działalnością osób trzecich naruszającą prawo. 

§ 5. 1. Herb można umieszczać na: 

1) budynkach i pojazdach oraz w pomieszczeniach należących do organów Gminy Krzepice oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych; 

2) folderach, biuletynach i innych materiałach promujących Gminę Krzepice, jak również na materiałach 

informacyjnych oraz innych po uzyskaniu zgody Burmistrza Krzepic; 

3) drukach urzędowych organów Gminy Krzepice i gminnych jednostek organizacyjnych; 

4) tablicach pamiątkowych; 

5) sztandarach instytucji i jednostek podlegających samorządowi gminnemu; 

6) stronach internetowych Gminy Krzepice i gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów, 

organizujących lub współorganizujących wydarzenia promujące Gminę Krzepice lub działające we 

współpracy z Gminą Krzepice. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr Mateusz Kluba 
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