UCHWAŁA NR X.48.2015
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia zasad używania herbu Gminy Miasto Złotów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami: z 2013 r.: poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r.: poz. 379
i poz. 1072) w związku z art. 6 ust. 1 w związku z art. 2 ust.2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach
i mundurach (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się warunki i zasady używania herbu Gminy Miasto Złotów, którego wzór został określony w §
2 ust. 4 Statutu Gminy Miasto Złotów, stanowiącym załącznik do uchwały nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Złotów.
§ 2. Herb Gminy Miasto Złotów jest jej własnością.
§ 3. Herb Gminy Miasto Złotów jest dobrem niematerialnym i znakiem podlegającym ochronie prawnej.
§ 4. Herb pełni funkcję symbolu i znaku służącego do promocji Gminy Miasto Złotów.
§ 5. Herb Gminy Miasto Złotów może być używany i wykorzystywany w sposób zapewniający należną cześć
i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą dla insygniów władzy, nie godzący w dobre obyczaje i interes
miasta Złotowa. Herb Gminy Miasto Złotów posiada trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej
symbolizującej więź historyczną, kulturową i społeczno-ekonomiczną mieszkańców z gminą.
§ 6. Traktując używanie herbu jako jedną z form promocji Gminy Miasto Złotów, przyjmuje się jako zasadę
bezpłatne ich wykorzystywanie przez zainteresowane podmioty.
§ 7. 1. Prawo używania herbu Gminy Miasto Złotów przysługuje organom miasta Złotowa, miejskim
jednostkom organizacyjnym, a także radnym Rady Miejskiej w Złotowie.
2. Herb Gminy Miasto Złotów może być umieszczany na budynkach, w pomieszczeniach urzędowych oraz
salach posiedzeń, należących do organów miasta Złotowa, siedzibach miejskich jednostek organizacyjnych
organizacyjnych oraz innych miejscach, w których umieszczenie herbu nie narusza jego powagi i znaczenia.
3. Herb może być wykorzystany w akcjach promocyjnych przeprowadzanych przez jednostki organizacyjne
Gminy Miasto Złotów. Herb umieszcza się w szczególności na:
1) drukach urzędowych Burmistrza Miasta Złotowa i Rady Miejskiej w Złotowie;
2) pieczęciach, emblematach i innych symbolach władz samorządowych miasta;
3) materiałach informacyjnych i promocyjnych Gminy Miasto Złotów, w tym na folderach, publikacjach,
upominkach, nagrodach i innych przedmiotach promujących Gminę Miasto Złotów;
4) oficjalnych stronach internetowych jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Złotów.
§ 8. 1. Wizerunek herbu może być używany przez inne podmioty niż wymienione w § 7 ust. 1, do celów
niekomercyjnych lub komercyjnych pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Burmistrza Miasta Złotowa.
2. Wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu i rozpowszechnianie wizerunku herbu winien zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania i adres siedziby podmiotu ubiegającego się o korzystanie
z herbu;
2) rodzaj prowadzonej działalności;
3) celu i zakresu używania herbu;
4) miejsca umieszczania herbu;
5) okresu używania herbu;
6) graficznej prezentacji przedmiotu - wyrobu lub publikacji – z wkomponowanym herbem;
7) podpis osoby ubiegającej się o zgodę.
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3. Burmistrz w zezwoleniu na używanie herbu określa czas używania oraz miejsce jego umieszczania, może
wskazywać przy tym warunki i wprowadzać ograniczenia w korzystaniu z herbu.
§ 9. Burmistrz Miasta Złotowa może cofnąć lub zawiesić wyrażoną zgodę, jeżeli podmiot uprawniony naraża
prestiż lub interes Gminy Miasto Złotów na szkodę albo nie zachowuje warunków, na których zgoda została
udzielona lub używa wizerunku herbu niezgodnie z przeznaczaniem.
§ 10. Udzielona zgoda wygasa w przypadkach:
1) upływu okresu, na który została udzielona;
2) zrzeczenia się uprawnionego do korzystania z wizerunku herbu;
3) zaprzestania przez uprawnionego działalności, z którą zgoda była związana;
4) przeniesienia prawa do używania herbu bez zgody Burmistrza Miasta Złotowa;
5) wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli takiego prawa udzielono zgodnie z ustawą z dnia 30
czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
§ 11. Wykorzystanie herbu nie może być sprzeczne z prawem i porządkiem publicznym ani godzić w dobre
obyczaje.
§ 12. Herb Gminy Miasto Złotów nie może być wykorzystywany w kampaniach wyborczych prowadzonych
przez komitety wyborcze ugrupowań, stowarzyszeń społecznych, fundacji, partii politycznych oraz przez
kandydatów niezależnych.
§ 13. Burmistrz Miasta Złotowa prowadzi ewidencję podmiotów, którym wyrażono zgodę na używanie
wizerunku herbu.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Krzysztof Żelichowski
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