
UCHWAŁA NR XI/92/19
RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zasad używania herbu miasta Grajewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309 i poz. 1696) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady używania herbu Miasta Grajewo, którego wzór określony został w załączniku Nr 3 do 
Statutu miasta Grajewo przyjętego Uchwałą Nr VI/39/03 Rady Miasta Grajewo z dnia 31 marca 2003 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Grajewo (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz 948, z 2014 r. poz. 388, 
z 2015 r. poz. 1492, z 2018 r. poz. 3925).

§ 2. Herb Miasta, zwany dalej herbem, jest własnościa publiczną i dobrem miasta, stanowi jego własność, 
jest symbolem społeczności lokalnej Miasta Grajewo i podlega ochronie prawnej.

§ 3. Herb może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należną cześć, szacunek, godność 
i powagę, a sposób jego prezentacji  nie może godzić w dobre imię, prestiż i interes Miasta Grajewo.

§ 4. 1. Herb może być używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z wzorem graficznym 
ustalonym uchwałą, o której mowa w §1 oraz na zasadach określonych w ust. 2.

2. Prawidłowy wizerunek herbu jest zamieszczony na stronie www.grajewo.pl   oraz w BIP

3. Dopuszcza się używanie herbu  w formie niebarwnej grafiki odwzorowującej kontury herbu.

§ 5. 1. Organy miasta, jednostki organizacyjne miasta działające w formach określonych prawem powinny 
używać herbu w celach związanych z realizacją ich zadań statutowych, reprezentacyjnych i promocyjnych 
miasta.

2. Organizatorzy przedsięwzięć, które zostały objęte Patronatem Burmistrza Miasta są zobowiązani do 
używania herbu według zasad określonych w decyzji o przyznaniu patronatu.

3. Sposób używania herbu może być określony w indywidualnych umowach zawieranych przez Burmistrza 
Miasta na promocję miasta.

§ 6. Herb, jako symbol tożsamości społeczności lokalnej może być umieszczany lub wykorzystywany, 
w szczególności:

1) na budynkach stanowiących siedzibę organów miasta, jednostek organizacyjnych miasta oraz 
w pomieszczeniach tych siedzib,

2) na materiałach promujących:

a) imprezy i uroczystości organizowane przez miasto i jednostki organizacyjne miasta,

b) przedsięwzięcia objęte patronatem Burmistrza,

3) na tablicach informacyjnych miasta, na tabliczkach informacyjnych z nazwami ulic oraz na ,,witaczach" 
umieszczonych w pasach drogowych dróg krajowych,

4) na urzędowych drukach i formularzach  organów Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta,

5) na materiałach informacyjnych (np. plan miasta) i promocyjnych (np. gadżety) oraz w publikacjach (np. 
Gazeta Grajewska) i biuletynach wydawanych lub współfinansowanych przez organy miasta, jednostki 
organizacyjne miasta,

6) na dokumentach projektów realizowanych przez miasto przy wsparciu środków Unii Europejskiej oraz 
innych środków zewnętrznych, o ile warunki umów przewidują konieczność posługiwania się wizerunkiem 
herbu lub pozwalają na jego wykorzystanie,

7) na stronach internetowych miasta, jednostek organizacyjnych miasta oraz portalach społecznościowych 
miasta (Facebook, Instagram),
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8) na strojach sportowców reprezentujących miasto podczas zawodów sportowych oraz na barwach 
grajewskich klubów sportowych,

9) na strojach artystów reprezentujących instytucje kultury miasta Grajewo,

10) na strojach uczniów bądź grup uczniów grajewskich szkół uczestniczących w akcjach społecznych, 
wyjazdach organizowanych w celach turystycznych, edukacyjnych w kraju i poza jego granicami oraz 
w materiałach towarzyszących tym przedsięwzięciom,

11) podczas akcji lub przedsięwzięć promujących Miasto Grajewo,

§ 7. W przypadku niewłaściwego wykorzystywania herbu i naruszenia dóbr osobistych miasta, będzie ono 
dochodzić swoich praw na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 8. W Urzędzie prowadzi się ewidencję podmiotów, o których mowa w §5 ust. 2 i 3.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

 

Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa
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