
UCHWAŁA Nr XXVI/ 158 /05

RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 6 grudnia 2005 r.

w sprawie ustanowienia i zasad używania herbu Gminy Ciechanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm./ oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach /Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm./ - Rada Gminy Ciechanów uchwala, 
co następuje :

§ 1

Ustanawia się herb Gminy Ciechanów, w którym w polu tarczy o barwie niebieskiej w dolnej części umieszcza się 
trójfalisty, poziomy, biały pas rzeki, w górnej, prawej części tarczy żółty kłos a w lewej części żółty klucz wielkości 
kłosa. Symbole te znajdują się bezpośrednio nad dwoma opadającymi falami rzeki.
Wzór graficzny herbu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Herb gminy podlega ochronie prawnej, może być używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z 
wzorem graficznym, określonym w załączniku do uchwały. 

§ 3

Herb gminy może być używany nieodpłatnie przez organy gminy i gminne jednostki organizacyjne :
1/ do celów związanych z realizacją własnych zadań ustawowych,
2/ na uroczystościach państwowych, samorządowych i religijnych,
3/ podczas innych zdarzeń o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym, pod warunkiem wyrażenia zgody 
przez Wójta.

§ 4

1. Prawo używania herbu gminy przez inne podmioty gospodarcze jest odpłatne i następuje po uzyskaniu pisemnej 
zgody Wójta.
2. Wniosek w sprawie uzyskania zgody powinien określać proponowany sposób oraz miejsce i okres używania herbu.
3. Zgoda Wójta wyrażana jest w formie umowy określającej warunki używania herbu.
4. Wykorzystanie herbu nie może być sprzeczne z umową.
5. Wójt może cofnąć zgodę, jeżeli podmiot używa go niezgodnie z warunkami określonymi w umowie lub przez inne 
działanie naraża na szkodę dobre imię gminy.
6. Oświadczenie Wójta o cofnięciu zgody na używanie herbu uważa się za dokonane
skutecznie, jeżeli w dowolny sposób zostało doręczone osobie reprezentującej podmiot gospodarczy.
7. Z chwilą doręczenia oświadczenia , o którym mowa w ust. 6, dalsze używanie herbu jest niedopuszczalne.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Zmudczyński


