UCHWAŁA NR XVII/122/2016
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie zasad i warunków używania herbu Miasta Ostrów Mazowiecka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. poz.
1515 z późn. zm.) oraz § 6 Statutu Miasta Ostrów Mazowiecka, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta Ostrów
Mazowiecka nr IV/19/2003 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrów Mazowiecka, uchwala się,
co następuje:
§ 1.
Herb miasta stanowi własność miasta Ostrów Mazowiecka i podlega ochronie.
§ 2.
Herbu miasta Ostrów Mazowiecka mogą używać:
1) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka,
2) Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka,
3) Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka,
4) Miejskie jednostki organizacyjne.
§ 3.
1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do podejmowania decyzji w sprawie wykorzystywania herbu miasta
w celach promocyjnych i informacyjnych przez podmioty inne niż wymienione w § 2.
2. Burmistrz Miasta każdorazowo określa szczegółowe zasady używania herbu przez te podmioty.
3. Burmistrz Miasta informuje Radę Miasta o wydanych zgodach na używanie herbu Miasta, jak również o cofnięciach
zgody.
§ 4.
1. Warunkiem uzyskania zgody na używanie herbu Miasta jest złożenie przez zainteresowany podmiot pisemnego
wniosku zawierającego:
1) nazwę i siedzibę podmiotu,
2) rodzaj prowadzonej działalności,
3) miejsce lub przedmiot, na których ma być umieszczony herb wraz z projektem graficznym,
4) okres używania herbu.
2. Burmistrz Miasta rozpatruje złożone wnioski, o których mowa w ust. 1 i informuje na piśmie podmiot ubiegający się o
uzyskanie zgody o podjętej decyzji, określając jednocześnie warunki używania herbu.
3. Burmistrz Miasta może udzielić zezwolenia na używanie herbu na czas oznaczony bądź nieoznaczony.
§ 5.
1. Herb miasta może być używany tylko i wyłącznie w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek.
2. Burmistrz Miasta może zakazać używania herbu, jeżeli uzna, że podmiot uprawniony wykorzystuje herb w sposób
nie zapewniający należytej czci i szacunku lub w przypadku, gdy podmiot łamie prawo.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.
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§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych
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