
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 239/2005
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 29 czerwca 2005 roku

Regulamin używania herbu i flagi miasta Nowy Staw

§ 1

Herb  i flaga  miasta  Nowy  Staw  mogą  być  używane  w sposób  zapewniający  im 
należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą dla insygniów władz - 
przez wszystkich mieszkańców miasta i gminy Nowy Staw oraz osoby prawne, inne 
podmioty gospodarcze, instytucje charytatywne i społeczno-kulturalne, prowadzące 
działalność  leżącą  w szczególnym  interesie  Gminy,  wyłącznie  w celach 
niekomercyjnych.

§ 2

Prawo  używania  herbu  miasta  Nowy  Staw  bez  ograniczeń  przysługuje  organom 
gminy i gminnym jednostkom organizacyjnym.

§ 3

1.  Używanie  bądź  rozpowszechnianie  wizerunku  herbu  i flagi  miasta  Nowy  Staw 
w celach  komercyjnych,  w szczególności  herbu  i flagi  na przedmiotach,  w tym 
przeznaczonych do obrotu handlowego oraz zamieszczanie w znaku towarowym lub 
usługowym wymaga pisemnej zgody Burmistrza Miasta.

2. Przesunięcie prawa, o którym mowa w ust.1 na inną osobę lub podmiot wymaga 
odrębnej zgody Burmistrza Miasta.

3.  Burmistrz  Miasta  może  wyrażoną  zgodę  zawiesić  lub  cofnąć,  jeżeli  osoba 
uprawniona naraża dobre obyczaje, prestiż lub interes Gminy na szkodę.

4. Udzielona zgoda wygasa,  jeżeli  nastąpiło przeniesienie prawa, o którym mowa 
w ust.2 bez zgody Burmistrza Miasta.

5. Zgoda Burmistrza Miasta stanowi  podstawę o zawarcie  umowy o wzajemnych 
prawach  wynikających  z korzystania  z herbu  i flagi  miasta  Nowy  Staw, 
w szczególności warunki używania bądź komercyjnego rozpowszechnienia herbu lub 
flagi, czas trwania umowy oraz ewentualne warunki odpłatności.

§ 4

Burmistrz  Miasta  wyraża  zgodę  na używanie  herbu  lub  flagi  miasta  Nowy  Staw 
w zakresie określonym w § 3 odpłatnie.

§ 5

Herb  i  flaga  herbowa  miasta  Nowy  Staw  może  być  używany  tylko  w kształcie, 
kolorach  i  w proporcjach  zgodnych  z wzorem  przejętym  w Statucie  Gminy  Nowy 
Staw. 



§ 5.

1. Herb może być eksponowany w sali obrad Rady Miejskiej w Nowym Stawie lub 
w innej Sali posiedzeń. 

2. Herb może być eksponowany również:

a)      na froncie budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie,

b)      na budynkach jednostek organizacyjnych gminy Nowy Staw,

c)      w pomieszczeniach urzędowych gminy Nowy Staw,

d)      na pojazdach administracyjnych gminy,

e)     na samochodach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Nowy Staw,

f)        na szyldach sołectw,

g)     w materiałach promocyjnych, folderach, mapach, tablicach informacyjnych 
i innych promujących Miasto i Gminę, o ile te wydawnictwa i przedmioty nie 
mają charakteru komercyjnego,

h)      w gazecie.

3. Herb może być używany: 

a)    na okolicznościowych uroczystych drukach sygnowanych przez Burmistrza 
Miasta Nowy Staw i Radę Miejską w Nowym Stawie,

b)    na urzędowych  pismach Rady Miejskiej  i  Urzędu Miejskiego w Nowym 
Stawie,

c)    na wizytówkach i identyfikatorach Burmistrza Miasta Nowy Staw, radnych 
Rady  Miejskiej  w  Nowym  Stawie  i  pracowników  Urzędu  Miejskiego  
w Nowym Stawie.

4. W przypadkach nie wymienionych w pkt. 2 i 3 herb może być używany wyłącznie 
za zgodą Burmistrza Nowego Stawu. 

5. Zabrania się używania herbu Nowego Stawu na potrzeby kampanii wyborczych. 

6. Ekspozycja herbu gminy służyć ma jej promocji na terenie kraju. 

§ 6.

Flaga  herbowa  miasta  Nowy  Staw  jest  wywieszana  na budynku  stanowiącym 
siedzibę  Urzędu  Miejskiego,  na  budynkach  gminnych  jednostek  organizacyjnych 
oraz  w miejscach  obrad  i uroczystości  z okazji  świąt,  rocznic  państwowych 
i miejskich.



§ 7.

Flaga miasta może być również wywieszana przez mieszkańców oraz inne podmioty, 
których siedziby znajdują się na terenie miasta.

§8.

Flaga winna być utrzymana w czystości, a barwy flagi muszą być czytelne.


