UCHWAŁA NR XXIII/151/91
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 kwietnia 1991 r.

w sprawie umieszczania
na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego
lub zamieszczania w znaku towarowym lub usługowym
herbu lub nazwy miasta.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16 poz. 95 i Nr 34 poz. 199, Dz. U.
Nr 43 poz. 253 i Nr 89 poz. 518 oraz z 1991 r. Nr 4 poz. 18/ - Rada Miasta Krakowa
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego lub
zamieszczanie w znaku towarowym lub usługowym herbu lub nazwy miasta wymaga
zgody Zarządu, po uzyskaniu opinii Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady
Miasta Krakowa.
2. Przeniesienie tego prawa na inną osobę wymaga także zgody Zarządu.
3. Wzór herbu określa uchwała Nr XIX/132/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca
1991 r. w sprawie herbu i barw Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.
§ 2.
Wyrażenie zgody przez Zarząd jest wyrazem szczególnego wyróżnienia dla osoby
fizycznej lub prawnej prowadzącej na terenie miasta Krakowa działalność gospodarczą
w dziedzinie produkcji, handlu lub usług, jeżeli działalność ta leży w szczególnym
interesie miasta lub wiąże się z jego historią.
§ 3.
1. Zarząd może wyrazić zgodę na czas nieokreślony.
2. Zarząd może wyrażoną zgodę zawiesić lub cofnąć, jeżeli osoba uprawniona naraża
honor lub interes miasta na szkodę.
3. Udzielona zgoda wygasa, jeżeli przeniesienie prawa, o którym mowa w § 1 nastąpiło
bez zgody Zarządu.
§ 4.
1. Zarząd wyraża zgodę odpłatnie,. Nie dotyczy to miejskich jednostek organizacyjnych,
jak również spółek, w których miasto posiada udziały przekraczające 50%.

- 2 2. Uchwała Zarządu wyrażająca zgodę stanowi podstawę do zawarcia umowy
określającej wzajemne prawa i obowiązki stron, w tym zasady odpłatności.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 1991 r. po uprzednim ogłoszeniu
na tablicach w budynkach Urzędu Miasta Krakowa.
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