
UCHWAŁA NR XVII/150/20 
RADY GMINY BEDLNO 

z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/162/2005 r. Rady Gminy Bedlno z dnia 
29 października 2005 roku w sprawie ustanowienia herbu Gminy Bedlno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 713 i 1378) Rada Gminy Bedlno uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/162/2005 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 października 2005 r. w sprawie 
ustanowienia herbu Gminy Bedlno, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Herb gminy jako symbol tożsamości może być umieszczany w szczególności: 

1) na budynkach, przed budynkami, w pomieszczeniach tych budynków oraz salach posiedzeń 
organów Gminy Bedlno, 

2) na budynkach, przed budynkami, w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Gminy Bedlno, 

3) w miejscach odbywania się uroczystości gminnych oraz w innych miejscach za zgodą Wójta Gminy 
Bedlno, 

4) na drukach urzędowych Gminy Bedlno, 

5) na blankietach korespondencyjnych, wizytówkach, materiałach promocyjnychi informacyjnych 
wydawanych przez Urząd Gminy Bedlno oraz jednostki organizacyjne gminy, 

6) w publikacjach i biuletynach samorządowych oraz na oficjalnych stronach internetowych, 

7) na tablicach przy drogach na terenie Gminy Bedlno, 

8) na tablicach informacyjnych, tablicach z nazwami miejscowości, placów , 

9) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez Gminę Bedlno , 

10) w innych miejscach i na materiałach innych podmiotów za zgodą Wójta Gminy Bedlno”., 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3-7 o brzmieniu: 

„3. Rozpowszechnianie i używanie herbu Gminy Bedlno przez podmioty inne niż określone w § 3 ust. 2, 
w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych wymaga  pisemnej zgody Wójta Gminy Bedlno. 

4. Zgoda udzielana jest na pisemny wniosek, zawierający opis celu, do którego używany będzie 
herb oraz sposobu wykorzystania herbu, a w szczególności  wzoru druku, projektu graficznego 
przedmiotu, na którym ma być umieszczony herb. 

5. Wójt Gminy przed udzieleniem zgody może żądać uzupełnienia wniosku o podanie innych 
szczegółowych informacji. 

6. Wójt Gminy może cofnąć zgodę, jeżeli podmiot używający herbu gminy wykorzystuje go 
w sposób sprzeczny z udzieloną zgodą. 

7. Wójt Gminy prowadzi ewidencję podmiotów, którym wyraził zgodę na używanie herbu.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno. 

§ 3. 1.  Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 
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2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Anna Ratajczyk 
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