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FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII 

 

Projekt uchwały w sprawie: zasad i warunków używania herbu i flagi Miasta Milanówka 

 

Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały: od  02.02.2012 r. do  10.02.2012 r.              

        

 

Nazwa organizacji wnoszącej opinię: Stowarzyszenie Na Rzecz Miast - Ogrodów 

 

Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów:  

1. prosimy o przeanalizowanie podanej w projekcie uchwały podstawy prawnej, tj. Statutu, 

wydaje się nam, że powinna być podana inna podstawa prawna poza ustawą o samorządzie 

gminnym niż Statut, kwestie te powinien rozstrzygnąć  prawnik, należałoby chyba podać 

ustawę o odznakach i mundurach jako podstawę prawną uchwały   

2. podobnie uważamy w kwestii zaproponowanego rodzaju uchwały, naszym zdaniem 

powinna to być uchwała zwykła a nie w formie aktu prawa miejscowego (tj. kwestia 

publikacji w Dz. Urz.) – tu też powinien dla pewności wypowiedzieć się prawnik, 

poprzedni akt poddany konsultacji (uchwała dotycząca sposobu konsultacji społecznych) 

został zakwestionowany z tego samego tytułu przez Wojewodę, sygnalizowaliśmy tę 

kwestię/błąd na etapie konsultacji projektu uchwały 

3. herb gminy to nie tylko własność miasta/gminy ale także DOBRO OSOBISTE gminy, w 

poprzedniej uchwale – zmienianej aktualnie - zawarte były te sformułowania, obecnie 

zostały one wykreślone, wnosimy o przywrócenie sformułowania  z użyciem słów: dobro 

osobiste gminy. Te dwie kwestie tj. „własność” i „dobro osobiste” podlegają innej ochronie 

prawnej, z tytułu innych artykułów prawnych (ochrona dobra osobistego – kodeks cywilny,  

art. 24, art. 448), zatem w interesie gminy jest zapewnienie herbowi jak najszerszej ochrony 

prawnej. Herb miasta/gminy stanowi własność miasta/gminy i podlega ochronie jako dobro 

osobiste gminy. Jest to własność niemajątkowa. W poprzedniej uchwale zapis brzmiał: 

„Herb Miasta Milanówka stanowi dobro osobiste Gminy Miasta Milanówka i podlega 

ochronie prawa.” 

4. odnośnie par. 1.5 – stylizacje herbu nie będą chyba już herbem, czy taki zapis powinien tu 

się zatem znaleźć?, poza tym:  „inne dzieła artystyczne” - jest to bardzo szeroka kategoria i 

może dopuszczać zbyt dowolne użycie herbu zależne od wizji autora, naszym zdaniem art. 

5 jest w sprzeczności z art. 4. 

5. par. 2.8 – wątpliwości budzi zapis: „na innych materiałach, za zgodą burmistrza”, jakie 

mogą być inne materiały niż wcześniej wymienione a dotyczące informacji i promocji 

Miasta?, czy mogą to  być np. ulotki wyborcze, lokalne gazety, inne materiały? Uważamy, 

iż taki zapis jest zbyt szeroki, wykracza poza pierwotny zamysł promocji i informacji i jest 

albo niepotrzebny albo powinien być ujęty w dodatkowe ramy. 



6. wymieniono w par. 3.3 prawa burmistrza do zakazywania używania herbu, naszym zdaniem 

brakuje ogólnego zapisu na wstępie stwierdzającego, że np.: „zabrania się używania herbu i 

flagi dla działalności sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi 

obyczajami” oraz dodanie ogólnego zapisu na wstępie typu: „Herb i flagę należy 

eksponować w sposób estetyczny” lub dodanie takiego zapisu w par. 5. Uważamy, iż poza 

wymienionymi warunkami używania herbu i flagi wymóg ich estetycznego eksponowania 

jest równie ważny. 

7. nie rozumiemy rozgraniczenia podmiotów mogących ubiegać się o zgodę burmistrza na 

organizacje społeczne i na fundacje, których uczestnikiem jest Miasto, wydaje się, że 

kategoria zarówno stowarzyszenia jak i fundacje powinna być ujęta ogólnie z zastrzeżeniem 

siedziby w Milanówku, bez podkategorii, typu „gmina jest fundatorem”, przecież w obu 

przypadkach burmistrz wydaje zgodę lub nie, w ogóle wymienianie, kto może się ubiegać o 

zgodę może być niezgodne z prawem, gdyż herb jest własnością publiczną i restrykcje jego 

używania muszą być zgodne z prawem i dotyczyć chyba nie tyle podmiotów, co sfery nie 

naruszania istoty dobra osobistego.  

8. naszym zdaniem brakuje bardziej jasnych i szczegółowych  uregulowań używania 

herbu gminy w celach komercyjnych 

9. postulujemy pozostawienie poprzedniego zapisu dotyczącego regulacji używania herbu dla 

celów handlowych i komercyjnych, pierwotna (obecnie zmieniana) uchwała Rady Miasta z 

dnia 10.VI.1997r. w sprawie herbu i flagi Milanówka stwierdzała, że w tym zakresie 

wymagana jest zgoda Rady Miasta a nie tylko burmistrza (wówczas kategoria: Zarząd 

Miasta), w poprzedniej uchwale pełny zapis brzmiał: par. 3.2 „Wykorzystanie wizerunku 

herbu bądź wizerunku ustalonych w nim elementów dla celów innych niż ustalone w 

uchwale, a w szczególności umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu 

handlowego lub w inny sposób wykorzystywanie przez osoby trzecie wymaga zgody Rady 

Miasta”. Obecnie Rada Miasta jest zupełnie wyłączona z procesu decydowania o użyciu 

herbu. Uważamy, że w kwestiach handlowego i komercyjnego użycia herbu przez 

podmioty decyzje powinna podejmować dalej Rada Miasta a nie tylko burmistrz. 

10. temat poddany konsultacji jest naszym zdaniem trudny, uważamy termin 7 dni za 

niewystarczający na to, by konsultacje były owocne, zwłaszcza w związku z równoległym 

zaangażowaniem Stowarzyszenia w inne procedury wymagające opiniowania pokrywające 

się terminami z obecną procedurą, dlatego prosimy o uwzględnienie ewentualnych uwag 

czy też propozycji dotyczących konkretyzacji brzmienia zapisów w terminie poza 

10.II.2012r. lub na posiedzeniu stosownej komisji Rady Miasta - w tym zakresie 

postulujemy, aby projekt był dyskutowany min. na posiedzeniu Komisji Praworządności 

Rady Miasta. 

 

 

 

Milanówek, dnia:10.II.2012r.                                  Anna Krawczyk 

 
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej opinię,          

uprawnionej statutowo do reprezentowania    

organizacji  pozarządowej lub upoważnionej w tym celu 

    

 

 

___________________________ 

Uwaga! 

Formularz zgłoszenia opinii należy przesłać na adres Referatu Oświaty Urzędu Miasta Milanówka,   

ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówka, złożyć osobiście lub przesłać dokument za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail: ciesielka@milanowek.pl 



 

 


