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UCHWAŁA NR XXXII/367/2016 

RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 4 listopada 2016 r. 

w sprawie zasad używania herbu Sandomierza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. tekst jedn. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. tekst jedn. z 2016 r. poz. 38) oraz § 5 pkt 

3 Statutu Miasta Sandomierza stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/80/2011 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza, Rada 

Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1.  
1. Herb Sandomierza określa § 5 pkt 3 Statutu Miasta Sandomierza. 

2. Herb Sandomierza może być używany w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych 

z wzorem graficznym zatwierdzonym Uchwałą nr XXXI/351/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 

28 września 2016 r. w sprawie  zmian w Statucie Miasta Sandomierza. 

§ 2.  
1. Herb Sandomierza stanowi własność Gminy Miejskiej Sandomierz i podlega ochronie jako 

dobro osobiste Gminy Miejskiej Sandomierz. 

2. Herb Sandomierza jest zewnętrznym znakiem reprezentacyjnym miasta Sandomierza i może 

być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek oraz prestiż 

i powagę przewidzianą dla insygniów władzy. Herb Sandomierza posiada trwałe znamiona tożsamości 

wspólnoty samorządowej symbolizującej więź historyczną, kulturową i społeczno-ekonomiczną 

z miastem. 

3. Traktując używanie herbu jako jedną z form promocji Sandomierza, przyjmuje się jako zasadę 

nieodpłatne wykorzystywanie go przez zainteresowane podmioty. 

§ 3.  
1. Prawo do używania herbu Sandomierza w celach urzędowych i promocyjnych na mocy 

niniejszej uchwały przysługuje organom i jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Sandomierz. 

2. Herb Sandomierza może być umieszczany: 

1) na budynkach stanowiących siedzibę Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, 

2) w sali obrad Rady Miasta i pomieszczeniach Urzędu Miejskiego oraz pomieszczeniach jednostek 

organizacyjnych Gminy Miejskiej Sandomierz, 

3)  na pieczątkach, emblematach, drukach urzędowych, blankietach korespondencyjnych, 

wizytówkach organów Gminy Miejskiej Sandomierz i miejskich jednostek organizacyjnych, 

4) na miejskich budynkach użyteczności publicznej, 

5) w publikacjach (w tym zaproszeniach) wydawanych przez Burmistrza Miasta Sandomierza oraz 

pod jego patronatem, 

6) na sztandarach instytucji i miejskich jednostek organizacyjnych, 

7) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Sandomierza i jednostek 

podległych, 

8) na materiałach i wydawnictwach promocyjnych Sandomierza, 

9) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez organy Gminy Miejskiej Sandomierz, 

10) podczas wydarzeń, które otrzymały Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Sandomierza, 
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11) w innych miejscach za zgodą Burmistrza Miasta Sandomierza. 

§ 4.  
1. Rozpowszechnianie i używanie herbu Sandomierza przez inne podmioty niż określone 

w § 3 ust. 1, w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych wymaga pisemnej zgody Burmistrza 

Miasta Sandomierza. 

2. Zgoda Burmistrza Miasta Sandomierza nie może obejmować umieszczania herbu 

w oznaczeniach  będących znakami towarowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – 

Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z późn. zm.). 

3. Umieszczenie herbu Sandomierza w oznaczeniach będących znakami towarowymi wymaga 

zgody wyrażonej w formie uchwały Rady Miasta Sandomierza. 

4. Zgoda Burmistrza Miasta Sandomierza udzielana jest na pisemny wniosek, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, który w szczególności winien zawierać: 

1) imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania i adres siedziby podmiotu ubiegającego się 

o korzystanie z herbu, 

2) rodzaj prowadzonej działalności, 

3) cel i zakres używania herbu, 

4) miejsce umieszczania herbu, 

5) okres używania herbu, 

6) graficzną prezentację przedmiotu – wyrobu lub publikacji – z wkomponowanym herbem, 

7) podpis osoby ubiegającej się o zgodę. 

5. Burmistrz Miasta Sandomierza w zezwoleniu na używanie herbu określa czas używania oraz 

miejsce jego umieszczenia, może wskazywać przy tym warunki i wprowadzać ograniczenia 

w korzystaniu z herbu. 

6. Burmistrz Miasta Sandomierza może cofnąć lub zawiesić wyrażoną zgodę, jeżeli podmiot 

uprawniony naraża prestiż lub interes Sandomierza na szkodę albo nie zachowuje warunków, na 

których zgoda została udzielona lub używa wizerunku herbu niezgodnie 

z przeznaczeniem. 

7. Udzielona zgoda wygasa w przypadkach: 

1) upływu okresu, na który została udzielona, 

2) zrzeczenia się uprawnionego do korzystania z wizerunku herbu, 

3) zaprzestania przez uprawnionego działalności, z którą zgoda była związana, 

4) przeniesienia prawa do używania herbu bez zgody Burmistrza Miasta Sandomierza. 

§ 5.  
1. Zabrania się używania herbu Sandomierza dla działalności sprzecznej z prawem 

i zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. 

2. Burmistrz Miasta Sandomierza może zakazać używania herbu, jeżeli podmiot uprawniony 

wykorzystuje herb Sandomierza w sposób niezapewniający należytej czci i szacunku, naraża dobre 

obyczaje, prestiż lub interes Sandomierza na szkodę. 

§ 6.  
Herb Sandomierza nie może być wykorzystywany w kampaniach wyborczych prowadzonych 

przez komitety wyborcze ugrupowań, stowarzyszeń społecznych, fundacji, partii politycznych oraz 

przez kandydatów niezależnych. 
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§ 7.  
Burmistrz Miasta Sandomierza prowadzi ewidencję podmiotów, którym wyrażono zgodę na 

używanie wizerunku herbu. 

§ 8.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 9.  
Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała nr XXXIX/380/2006 z dnia 18 października 

2006 roku Rady Miasta Sandomierza w sprawie zasad używania herbu i flagi Miasta Sandomierza 

(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 317, poz. 3846). 

§ 10.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miasta Sandomierza 

 

 

Robert Pytka 

 



Id: 5CE41674-BDBD-49A9-85BB-9E2471D7D2FF. Uchwalony Strona 1 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/367/2016 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 4 listopada 2016 r. 

Wniosek o wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie wizerunku herbu Sandomierza 

1. Imię i nazwisko/nazwa, miejsce zamieszkania i adres siedziby podmiotu ubiegającego się 

o skorzystanie z herbu: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. Rodzaj prowadzonej działalności: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

3. Cel i zakres używania herbu: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. Miejsce umieszczenia herbu: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

5. Okres używania herbu: 

………………………………………………………………………………………………………

………………… 

Do niniejszego wniosku należy załączyć graficzną prezentację  - wyrobu lub publikacji – 

z wkomponowanym herbem. 

 

 

 

………………………………………………………. 

Podpis osoby ubiegającej się o zgodę 
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Uzasadnienie  

Aktualne wzory herbu, flagi, pieczęci oraz sztandaru Sandomierza zostały przyjęte na mocy 

Uchwały nr XXXI/351/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta 

Sandomierza. Jednakże akt ten nie wyczerpuje całokształtu problematyki związanej z używaniem 

herbu Sandomierza ponieważ nie reguluje on kwestii umieszczania herbu na przedmiotach 

przeznaczonych do obrotu handlowego, mających charakter reklamowo-promocyjny. 

Celem wyeliminowania nadużywania lub niewłaściwego wykorzystywania herbu Sandomierza 

oraz mając na uwadze otoczenie go należytą czcią i szacunkiem - uzasadnione jest określenie 

w formie uchwały Rady Miasta zasad jego używania i powierzenie Burmistrzowi osobistego 

nadzoru nad prawidłową ich realizacją. 


