UCHWAŁA NR XXXIV/276/2014
RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI
z dnia 13 czerwca 2014 r.
w sprawie zasad używania herbu Gminy Cedynia.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 2013r. (Dz.U. z 2013r., poz.594 z póź.zm.) i art.2 ust.2
w związku z art.6 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach ( Dz.U. z 1978r. Nr 31, poz.130
z póź.zm.) oraz § 6 ust.2 Statutu Gminy Cedynia uchwalonego Uchwałą Nr IV/53/03 Rady Miejskiej w Cedyni
z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cedynia ( Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 32,
poz.468) Rada Miejska w Cedyni uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady używania herbu Gminy Cedynia, którego wzór określa Uchwała Nr XIII/144/04 Rady
Miejskiej w Cedyni z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia herbu Gminy Cedynia.
§ 2. Używanie herbu może odbywać się w okolicznościach i warunkach zapewniających jego poszanowanie.
§ 3. Wizerunku herbu używają:
1) Rada Miejska w Cedyni,
2) Burmistrz Cedyni,
3) Urząd Miejski w Cedyni,
4) jednostki organizacyjne gminy Cedynia.
§ 4. 1. Wizerunek herbu Gminy Cedynia może być używany przez inne podmioty niż wymienione
w § 3 wyłącznie do celów reprezentacyjnych z zastrzeżeniem §2.
2. Używanie herbu Gminy Cedynia do celów komercyjnych może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Burmistrza Cedyni.
3. Udzielona zgoda wygasa wskutek
1) upływu czasu, na który została udzielona,
2) zrzeczenia się do korzystania z wizerunku herbu,
3) zakończenia przez uprawnionego działalności, z którą zgoda była związana,
4) wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli takiego prawa udzielono zgodnie z ustawą z dnia
30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej ( Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz.1117 z póź.zm.).
4. Burmistrz Cedyni może wyrażoną zgodę cofnąć jeżeli uprawniony naraża honor lub interes gminy na
szkodę, albo nie zachowuje warunków, na których zgoda została udzielona lub używa wizerunku herbu niezgodnie
z przeznaczeniem.
5. Burmistrz Cedyni prowadzi ewidencję podmiotów, które otrzymały zgodę na używanie wizerunku herbu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cedyni.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Cedyni
Leon Ślawski
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