
UCHWAŁA NR XXII/202/16
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zasad używania herbu, pieczęci i znaku promocyjnego Gminy Miasta Augustowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 
446) oraz w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 
31, poz. 130; z 1998 r. Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 123, poz. 
1353; z 2009 r. Nr 92 poz. 753; z 2015 r. poz. 1266) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Herb i pieczęć urzędowa Gminy Miasta Augustowa mogą być używane wyłącznie w sposób 
zapewniający im należytą cześć i szacunek.

2. Herb Gminy Miasta Augustowa może być używany tyko w kształcie, proporcjach i kolorach określonych w 
załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Prawo do używania herbu Gminy Miasta Augustowa przysługuje organom Miasta, jednostkom 
organizacyjnym Miasta, pracownikom organów administracyjnych Miasta, radnym Rady Miejskiej do celów 
związanych z realizacją ich zadań statutowych.

2. Herb Gminy Miasta Augustowa może być umieszczany na budynkach, w pomieszczeniach urzędowych oraz 
salach posiedzeń należących do organów Miasta Augustowa lub jego jednostek organizacyjnych oraz w innych 
miejscach, w których umieszczenie herbu nie narusza jego powagi i znaczenia.

§ 3. 1. Herb Gminy Miasta Augustowa jest używany w sprawach administracyjnych, urzędowych i 
prestiżowych wysokiej rangi, m.in. dotyczących historii, patriotyzmu, pomników, honorowego obywatelstwa oraz 
korespondencji międzynarodowej.

2. Użycie herbu Miasta przez osoby fizyczne, prawne lub inne jednostki czy instytucje może być dokonane 
wyłącznie za zgodą Burmistrza Miasta Augustowa.

3. Wydanie zgody na posługiwanie się herbem następuje na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu 
stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

4. Burmistrz Miasta może cofnąć zgodę w trybie natychmiastowym, jeżeli podmiot używający herbu używa go 
niezgodnie z uzyskaną zgodą, nie zapewnia mu należytej czci i szacunku bądź narusza dobre obyczaje.

§ 4. Pieczęci urzędowej Gminy Miasta Augustowa używają:

a) Przewodniczący Rady Miejskiej,

b) Burmistrz Miasta.

§ 5. 1. W celu budowania wizerunku marki Gminy Miasta Augustowa oraz zachowania spójności przekazu 
działań informacyjnych i promocyjnych ustanawia się znak promocyjny Gminy Miasta Augustowa w formie logo.

2. Znak promocyjny Gminy Miasta Augustowa składa się z dwóch, nieodłącznych elementów: herbu i znaku 
graficznego (nazwa Augustów z podkreśleniem w formie kolorowych, pastelowych trapezów, które symbolizują 
bogactwo przyrodnicze ziemi augustowskiej oraz wielość i różnorodność atrakcji turystycznych).

3. Wzór znaku promocyjnego został określony w załączniku nr 3 do uchwały. Znak promocyjny może być 
używany tyko w kształcie, proporcjach i kolorach określonych w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 6. 1. Prawo do używania znaku promocyjnego Gminy Miasta Augustowa przysługuje organom Miasta 
Augustowa, Urzędowi Miejskiemu w Augustowie, jednostkom organizacyjnym Miasta Augustowa, radnym Rady 
Miejskiej w Augustowie.

2. Użycie znaku promocyjnego Gminy Miasta Augustowa przez osoby fizyczne, prawne lub inne jednostki czy 
instytucje może być dokonane wyłącznie za zgodą Burmistrza Miasta Augustowa lub osobę przez niego 
upoważnioną.

§ 7. Zasady stosowania znaku promocyjnego Gminy Miasta Augustowa zostaną określone przez Burmistrza 
Miasta Augustowa.
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§ 8. Nadzór nad prawidłowym stosowaniem herbu, pieczęci i znaku promocyjnego Augustowa powierza się 
Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/202/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 kwietnia 2016 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/202/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wniosek
o zgodę na używanie herbu Gminy Miasta Augustowa

Augustów, …...........................

…........................................

Imię i nazwisko

….......................................

Nazwa instytucji lub firmy

….......................................

Adres

….......................................

Nr telefonu

….....................................

Adres e-mail

Burmistrz Miasta Augustowa

Wniosek
o zgodę na używanie herbu Gminy Miasta Augustowa

1. Opis przedsięwzięcia, projektu, produktu, gdzie miałby zostać wykorzystany herb:

.......................................................................................................................................…......................

2. Termin i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

….............................................................................................................................................................

3. Opis sposobu ekspozycji herbu:

…............................................................................................................................................................

4. Planowany rodzaj, jakość, nakład towaru/przedmiotu/usługi, na którym zostanie umieszczony herb:

….............................................................................................................................................................

5. Planowany czas wykorzystania herbu (czas nieokreślony/określony):

….............................................................................................................................................................

6. Planowany charakter wykorzystania herbu (komercyjny/niekomercyjny):

….............................................................................................................................................................

7. Informacje o innych znakach czy herbach wykorzystywanych przy tym samym przedsięwzięciu,

projekcie, produkcie: ..............................................................................................................................

Podpis wnioskodawcy (pieczątka)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/202/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 kwietnia 2016 r.
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Uzasadnienie

Miasto Augustów posiada herb nadany w 1557 roku przez króla Zygmunta Augusta. Królewskie
pochodzenie miasta, o którym świadczy otrzymanie herbu z nadania monarchy, powinno być podkreślane w
komunikacji, dlatego herb z insygniami królewskimi został ustanowiony nieodłącznym elementem znaku
promocyjnego Miasta Augustowa. Herb pełni funkcję oznaczenia identyfikującego jednostkę samorządu
terytorialnego i nie może być używany w sposób godzący w dobre imię i wizerunek Gminy Miasta Augustowa.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej
należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu Miasta.

W związku z tym, że zasady korzystania z herbu i znaku promocyjnego Gminy Miasta Augustowa nie
zostały do tej pory kompleksowo uregulowane, Rada Miejska w niniejszej uchwale w sposób jednoznaczny
określa zasady i warunki ich używania oraz tryb ubiegania się o zgodę na korzystanie z nich przez podmioty
trzecie. Jako organ upoważniony do wyrażania zgody na używanie herbu i znaku promocyjnego Rada Miejska
wskazuje Burmistrza Miasta Augustowa.

W świetle powyższych faktów podjęcie niniejszej uchwały wydaje się być uzasadnione.
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