Załącznik nr 13 do protokołu Nr XXVIII/2005
z Sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 29 czerwca 2005 r.

Uchwała Nr 239/2005
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie zasad używania herbu i flagi miasta Nowy Staw
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z póżn. zm.), w związku
z § 3 ust. 6 Statutu Gminy Nowy Staw uchwalonego uchwałą Nr 34 /2003 Rady
Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 31 stycznia 2003 r, w sprawie: uchwalenia Statutu
Gminy Nowy Staw (opub. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2003 r. Nr 40, poz. 568) RADA MIEJSKA w Nowym Stawie uchwala, co następuje:
§1
Herb i flaga stanowią własność Gminy i są znakami prawnie chronionymi.
§2
Herb i flaga mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć
i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władz.
§3
Regulamin używania herbu i flagi miasta Nowy Staw stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§4
W sytuacjach nieunormowanych „Regulaminem używania herbu i flagi miasta Nowy
Staw" decyzję, co do konkretnych okoliczności warunków użycia herbu i flagi,
podejmuje w każdym przypadku Burmistrz Miasta.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

do
Uchwały
Nr
239/2005
Rady
Miejskiej
w Nowym
Stawie
z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zasad używania herbu i flagi miasta
Nowy Staw
Herb i flaga stanowią własność Gminy i są znakami prawnie chronionymi.
Mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek
oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władz. Używanie herbu i
flafi miasta Nowy Staw zalicza się także do zadań promocyjnych gminy. Łączy się to
z udzielaniem zgody na jego używanie podmiotom innym niż organy gminy.
Art. 131 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności
przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) – stanowi, że nie udziela się praw
ochronnych na oznaczenia, jeżeli zawierają one m.in. symbole (godło, barwy), nazwy
lub herby polskich miast lub miejscowości, jeżeli zgłaszający nie wykaże się
uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu na używanie
oznaczenia w obrocie.
Podmioty, które w celach reklamowych chcą wykorzystywać wizerunek herbu
miasta i barwy miasta muszą zatem wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na ich
wykorzystanie. Zasadnym zatem – celem usprawnienia procesu decyzyjnego – jest
wydanie Burmistrzowi Miasta Nowy Staw upoważnienia do wydawania zgody na
używanie herbu i flagi herbowej miasta Nowy Staw i powierzenie wykonania uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Waldemar Kalinowski

