
    
         Uchwała Nr XV/..../12 

Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 28 marca 2012  r. 

 
w sprawie  wykorzystania wizerunku herbu miasta Hajnówka 

 
Na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Miasta Hajnówka stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia                         
27 września 2007  r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka  / Dz. 
Urz. Woj. Podl. Nr 225 poz.2304 ,z 2008 r. Nr 108 , poz. 1121 , z 2009 r. Nr 
93 , poz. 1005, z 2010 r. Nr 5 , poz. 78 , Nr 213 , poz. 2627 , z 2011 r. Nr 68 , 
poz.780/ Rada Miasta uchwala co następuje : 

 
§ 1. Nie wyraża się zgody na wykorzystanie wizerunku herbu miasta 
Hajnówka przez firmę WEB-NET z siedzibą 05-120 Legionowo ,   ul. Leśna 
4/94 . 
 
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący Rady 
 

Eugeniusz Saczko 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
celu podjęcia uchwały w sprawie  wykorzystania wizerunku herbu miasta 
Hajnówka 
 
 
W związku z pismem firmy WEB NET o wyrażenie zgody na używanie 
herbu miasta Hajnówka jako elementu graficznego na portalu 
informacyjnym o nazwie „Portal Hajnówka„ (portal-ha jnowka.pl)  
Komisja Spraw Społecznych wnioskuje by Rada Miasta nie wyraziła zgody 
na komercyjne wykorzystanie wizerunku herbu miasta Hajnówka przez 
WEB-NET z siedzibą 05-120 Legionowo , ul. Leśna 4/94. gdyż używanie 
herbu jest zasadne jedynie w miejscach  o szczególnym znaczeniu 
patriotycznym , historycznym oraz artystycznym a firma proponuje 
wykorzystanie go na stronie internetowej mającej charakter komercyjny. 
Ponadto Herb Miasta Hajnówka jako godło Hajnówki musi być chroniony 
przez miasto. Zbyt częste jego używanie może prowadzić   do obniżenia jego 
wartości i znaczenia.  
W związku z powyższym i z uwagi na fakt , że zgodnie § 5 ust. 2 Statutu 
Miasta stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/47/07 Rady Miasta 
Hajnówka z dnia 27 września 2007  r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 
Hajnówka  mówiącym o tym , że komercyjne wykorzystanie wizerunku 
herbu wymaga zgody Rady Miasta Hajnówka Komisja Spraw Społecznych 
proponuje projekt uchwały jak w załączniku . 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
 

Alla Gryc 



    
 


