Zarządzenie nr 57 /10
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 8 kwietnia 2010 r.
w sprawie zasad korzystania z herbu gminy Suchy Las
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz § 3 uchwały nr XII / 122 / 99 Rady Gminy
Suchy Las z dnia 20 czerwca 1999 r. o ustanowieniu herbu Gminy Suchy Las zarządzam, co
następuje:

§ 1.
Określa się następujące zasady korzystania z herbu Gminy Suchy Las:
1. Zezwolenia na publiczne wykorzystanie herbu gminy Suchy Las ( zwanego dalej
„zezwoleniem” ) udziela Wójt Gminy na wniosek zainteresowanego.
2. O wydanie zezwolenia może wystąpić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie
posiadająca osobowości prawnej.
3. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać uzasadnienie.
4. Zezwolenie na wykorzystanie herbu udzielane jest nieodpłatnie, z zastrzeżeniem
pkt. 6.
5. Zezwolenie udzielane jest na wykorzystanie herbu do celów niekomercyjnych, lub
komercyjnych, o ile wykorzystanie herbu w sposób oczywisty przyczynia się do
promocji Gminy Suchy Las.
6. W przypadku wykorzystywania herbu dla celów komercyjnych, w odrębnym
porozumieniu lub umowie cywilnoprawnej, Wójt może ustalić obowiązek wniesienia
odpowiedniej sumy pieniężnej na cel społeczny.
7. Zezwolenie udzielane jest wyłącznie wnioskodawcy i nie może być przekazane
osobom trzecim.
8. Do zezwolenia dołącza się wzór herbu, przyjęty uchwałą nr XII / 122 / 99 Rady
Gminy Suchy Las z dnia 20 czerwca 1999 r. o ustanowieniu herbu Gminy Suchy Las.
9. Korzystanie z herbu wymaga ściśle zachowania wzoru herbu i nie może naruszać
autorskich praw osobistych jego twórcy.
10. Wójt może cofnąć zezwolenie w trybie natychmiastowym, jeżeli podmiot korzystający
z herbu używa go niezgodnie z warunkami zezwolenia.
11. Zawarcie przez Gminę Suchy Las umowy z organizacją pozarządową, w oparciu o
postanowienia uchwały nr XLV / 416 / 10 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 stycznia
2010 r. w sprawie współdziałania gminy Suchy Las z organizacjami pozarządowymi
w zakresie promocji gminy, jest równoznaczne z udzieleniem przez Wójta
zezwolenia na korzystanie z herbu Gminy.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 3.
Traci moc uchwała nr 28 Zarządu Gminy Suchy Las z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie
ustalenia zasad korzystania z herbu Gminy Suchy Las.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą od 1 stycznia 2010 r.

