UCHWAŁA NR LVIII/440/10
RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU
z dnia 2 czerwca 2010 r.
w sprawie zasad używania herbu, flagi, pieczęci i hejnału Miasta Radomsko
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.
1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr
116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz142 i 146 ) oraz §
6 ust.1 - 3 Statutu Miasta Radomska podjętego Uchwałą Nr XXI/168/08 Rady Miejskiej w Radomsku
w sprawie uchwalenia Statutu z dnia 27 marca 2008 roku oraz Uchwały Nr XXXVIII/329/98 z dnia 29
kwietnia 1998 roku w sprawie hejnału miasta Radomsko i Uchwały Nr XXV/192/96 Rady Miejskiej
w Radomsku z dnia 27 wrzesnia 1996 roku w sprawie barw miasta Radomsko, uchwala się co
następuje;
§ 1. 1. Herb Miasta Radomsko, flagę i pieczęć Miasta określa § 6 ust.1-3 Statutu Miasta Radomska
przyjętego Uchwałą Nr XXI/168/08 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Radomsko.
2. Hejnał miasta Radomsko określa Uchwała Nr XXXVIII/329/98 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia
29 kwietnia 1998 roku w sprawie hejnału Miasta Radomsko.
3. Herb,flaga, pieczęć oraz hejnał Miasta Radomsko stanowią własność Miasta. Herb Miasta pełni
funkcję symbolu i znaku służącego celom urzędowym i promocyjnym Miasta.
4. Herb, flaga, pieczęć i hejnał powinny być używane w sposób zapewniający im należytą cześć
i szacunek, oraz w sposób nie godzący w dobre obyczaje, a także prestiż i interesy Miasta.
5. Barwy miasta, wymiary flagi i sposób jej wywieszania określa Uchwała nr XXV/192/96 Rady
Miejskiej z dnia 27 września 1996 roku.
6. Używanie herbu, flagi i pieczęci wymaga zachowania wzorów określonych w uchwałach Rady
Miejskiej wymienionych w ust. 1.
§ 2. Prawo do używania herbu i flagi Miasta Radomsko przysługuje:
1) na mocy niniejszej uchwały:
a) organom Miasta,
b) jednostkom organizacyjnym Miasta,
c) spółkom miejskim,
d) radnym w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu.
e) mieszkańcom, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, instytucjom oraz podmiotom
działającym na terenie miasta Radomska w czasie świąt państwowych i miejskich.
2) za pisemną , uprzednią zgodą Prezydenta Miasta Radomsko :
a) podmiotom i jednostkom organizacyjnym, w tym nie wymienionym w pkt.1 , świadczącym usługi
o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Radomska, lub które działalnością swą
upowszechniają dobre imię
Miasta,
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b) podmiotom, w których Miasto ma swoje udziały, akcje, bądź jest ich fundatorem.
§ 3. 1. Warunkiem uzyskania zgody od Prezydenta Miasta na wykorzystanie herbu lub flagi Miasta

a) podmiotom i jednostkom organizacyjnym, w tym nie wymienionym w pkt.1 , świadczącym usługi
o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Radomska, lub które działalnością swą
upowszechniają dobre imię Miasta,
b) podmiotom, w których Miasto ma swoje udziały, akcje, bądź jest ich fundatorem.
§ 3. 1. Warunkiem uzyskania zgody od Prezydenta Miasta na wykorzystanie herbu lub flagi Miasta
jest przedłożenie przez zainteresowanego pisemnego wniosku
2. We wniosku, zainteresowany podmiot podaje:
1) dokładne określenie podmiotu, który będzie używał herbu lub flagi (imiona i nazwiska , adresy
zamieszkania osób fizycznych, nazwy i siedziby osób prawnych),
2) okres, w którym zamierza używać herbu lub flagi Radomska,
3) precyzyjne wskazanie celu, dla którego chce używać herbu lub flagi, określenie miejsca ich
umieszczenia,
4) w przypadku wykorzystania herbu jako części logo firmy przedkłada jego wzór.
3. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.1, Prezydent Miasta Radomsko wydaje podmiotowi
zezwolenie z dokładnym określeniem:
1) warunków graficznych,
2) okresu na jaki udziela zezwolenie,
3) wskazaniem odpłatnej lub nieodpłatnej formy użyczenia,
4) przypadków, w których zezwolenie może zostać cofnięte.
4. Zezwolenie nie może być wydane w razie używania herbu lub flagi w miejscach związanych ze
spożywaniem alkoholu lub usytuowania go w miejscu nie dającym gwarancji traktowania go z należytą
czcią i szacunkiem.
5. Zezwolenie może zostać cofnięte w przypadku stwierdzenia, że :
1) podmiot używa herbu lub flagi w sposób godzący w dobre imię Miasta Radomsko i obrażające
uczucia jego mieszkańców,
2) herb lub flaga zostały usytuowane w miejscu innym niż zadeklarowane we wniosku,
3) miejsce, w którym usytuowano herb lub flagę nie gwarantuje traktowania ich z należytą czcią
i szacunkiem,
4) herb lub flaga używane są bez zachowania wzoru określonego w Statucie Miasta.
6. Zezwolenie wygasa w razie śmierci osoby fizycznej, której zostało wydane, likwidacji, przejęcia lub
zbycia podmiotu.
7. Wyrażenie zgody na używanie herbu lub flagi w celach komercyjnych wymaga podpisania
oddzielnego porozumienia.
8. Prezydenta Miasta prowadzi rejestr udzielonych zezwoleń.
§ 4. Pieczęci używają :
1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomsku,
2) Prezydent Miasta Radomsko.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomsko
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzieniku Urzędowym
Województwa Łodzkiego.
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