
UCHWALA NRXXIX/248/17 
RADY GMINY ŁAŃCUT 

z dnia 19 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zasad używania herbu Gminy Łańcut. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 poz. 446), § 6 ust. 2 uchwały Nr V/33/03 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 lutego 
2003 r w sprawie Statutu Gminy Łańcut, w związku z uchwałą Nr XVIII/172/2000 Rady Gminy 
Łańcut z dnia 3 maja 2000 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Łańcut, Rada Gminy 
Łańcut u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. Herb Gminy Łańcut stanowi własność Gminy, jest znakiem prawnie chronionym i może 
być używany wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnie z wzorami graficznymi 
ustalonymi w uchwale Nr XVIII/172/2000 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 maja 2000 r. w sprawie 
ustanowienia herbu i flagi Gminy Łańcut. 

§ 2. Herb może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należytą cześć, 
szacunek oraz powagę nie godzący w dobre obyczaje i interes Gminy Łańcut. 

§ 3. Prawo używania herbu Gminy Łańcut na mocy niniejszej uchwały przysługuje: 

1) organom gminy i jednostkom organizacyjnym gminy, 

2) innym podmiotom wykonującym zadania o charakterze użyteczności publicznej w imieniu 
Gminy Łańcut. 

§ 4. Używanie herbu przez inne podmioty w celach promocyjnych, reklamowych i 
handlowych wymaga pisemnej zgody Wójta Gminy Łańcut określającej sposób i cel używania 
herbu. 

§ 5. Zgoda udzielona zostaje na pisemny wniosek zawierający opis celu, do którego 
używany będzie herb. 

§ 6. Zabrania się używania herbu gminy dla działalności sprzecznej z prawem, zasadami 
współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. 

§ 7. Wójt Gminy może cofnąć zgodę jeżeli podmiot używający herbu wykorzystuje go 
w sposób sprzeczny z udzieloną zgodą. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łańcut. 

§ 9. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji do Spraw Społecznych Rady 
Gminy Łańcut. 

RADA GM 
ŁAŃCU 
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§ 10. Uchwala wchodzi wżyc ie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 
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