
Uchwała Nr XVI/139/08
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 27 lutego 2008r.

w sprawie zasad używania herbu gminy Ryn.

Na  podstawie  art.  18  ust.2  pkt  13  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r. 
o samorządzie gminnym (t.  j.  Dz.U. z 2001r. Nr 142,   poz.  1591 z późniejszymi 
zmianami)  oraz § 5 ust. 3 Statutu Gminy Ryn stanowiącego załącznik do uchwały 
Nr X/74/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2003r. Rada Miejska 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady używania herbu gminy Ryn:
1. Używanie herbu nie może być sprzeczne z prawem i porządkiem publicznym, 

godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes Gminy.

2. Herb gminy może być umieszczony:
a) na budynku Urzędu Miasta i Gminy Ryn stanowiącym siedzibę organów 
    gminy,
b) na insygniach władz miasta i gminy,
c) na pieczęci urzędowej gminy, 
d) na drukach urzędowych, kopertach i papierze firmowym Rady Miejskiej 
    oraz Burmistrza Miasta i Gminy (w tym wizytówkach osób pełniących 
    funkcje tych organów),
e) na tablicach z nazwami ulic, placów i osiedli miejskich,
f) na ustawionych przy wjeździe „witaczach”,
g) w winietkach czasopism lokalnych oraz wydawnictwach i przedmiotach  
    promujących gminę, o ile te przedmioty nie mają charakteru komercyjnego,
h) w sali obrad Rady Miejskiej i pomieszczeniach Urzędu Miasta i Gminy,
i) na budynkach jednostek organizacyjnych gminy.

3. Herb  może  być  wykorzystywany  przez  inne  podmioty  gospodarcze, 
organizacje społeczne i osoby fizyczne, na ich wniosek, po uzyskaniu pisemnej 
zgody wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy.  

4. Wniosek o zgodę na korzystanie z wizerunku herbu powinien zawierać:
a) nazwę, adres podmiotu,
b) rodzaj i zakres działania podmiotu wraz z dokumentami dotyczącymi 
    rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypis z ewidencji działalności 
    gospodarczej,
c) cel, miejsce, termin i formę korzystania z herbu, ilość egzemplarzy,
d) inne, ważne informacje mające wpływ na korzystanie z herbu.



5. Udzielenie  zgody  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  skutkuje  zawarciem 
umowy  cywilnoprawnej,  określającej  warunki,  a  w  szczególności:  sposób, 
miejsce oraz okres używania herbu oraz warunki odpłatności  (w przypadku 
wykorzystywania herbu w celach komercyjnych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                     Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                          Mirosław Górski


