
UCHWAŁA Nr VI/58/2007 
Rady Miejskiej 
w Tyszowcach  

z dnia 26 kwietnia 2007r. 

w sprawie herbu Gminy Tyszowce 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. 
o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm.) – uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

1.  Herbem Gminy Tyszowce jest wizerunek wzlatującego orła białego, z głową zwróconą w prawo, 
 z rozwiniętymi skrzydłami, z ogonem zwróconym w lewo, umieszczony w czerwonym polu tarczy. 

2.  Wzór herbu Gminy Tyszowce stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
1. Herbu Gminy używają organy i jednostki organizacyjne Gminy Tyszowce. 
2. Herbu mogą używać także inne osoby i jednostki organizacyjne, po uzyskaniu pisemnej zgody 

Burmistrza Tyszowiec. 
3. Burmistrz może udzielić zgody na używanie herbu w szczególności na: wydawnictwach i drukach 

reklamowych, promocyjnych, stronach internetowych, winietach gazet i czasopism, budynkach, 
ubiorach, urządzeniach i przedmiotach - jeżeli służą promocji Gminy Tyszowce, organizacji lub 
przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie Gminy albo mających znaczenie dla rozwoju Gminy 
Tyszowce. 

4. Zabrania się używania herbu dla działalności sprzecznej z prawem, zasadami współżycia 
społecznego lub dobrymi obyczajami. 

5. Herb należy eksponować w sposób estetyczny, w sposób zapewniający poszanowanie jego czci. 
6. Herb może być używany tylko w formie określonej niniejszą uchwałą. Dopuszczalne jest używanie 

herbu w formie wydruków (druków) dwubarwnych z zastosowaniem skali odcieni i w formie znaków 
wodnych lub tła. 

7. Podmiot, któremu Burmistrz odmówił zgody na używanie herbu, może zwrócić się o rozstrzygnięcie 
do Rady Miejskiej. Rada rozstrzyga w drodze uchwały. 

8. Udzielając zgody na używanie herbu odpowiednio Burmistrz lub Rada Miejska może określić 
szczegółowe warunki jego używania. 

9. Organ, który udzielił zgody na używanie herbu może tę zgodę cofnąć, jeżeli herb jest używany 
niezgodnie z niniejszą uchwałą lub warunkami określonymi przy udzielaniu zgody. 

 
§ 3 

Traci moc Uchwała Nr V/17/90 Rady Gminy w Tyszowcach z dnia 26 sierpnia 1990r. w sprawie nadania 
herbu gminie. 

 
§ 4 

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

 


