
druk nr   projekt Prezydenta Miasta Krakowa 

              

UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Krakowa 

z dnia ………………. 

 

w sprawie wyraŜenia zgody Warszawskiej Fabryce Platerów HEFRA S.A.                   
na umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na łyŜeczce 
okolicznościowej. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) - Rada 
Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 

§ 1 

WyraŜa się zgodę Warszawskiej Fabryce Platerów HEFRA S.A.                       
na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na 
łyŜeczce herbowej. 

§ 2 

 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 3 

 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

 
Warszawska Fabryka Platerów HEFRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy 

ulicy Ogrodowej 7 zwróciła się z prośbą o wyraŜenie zgody na umieszczenie herbu Stołecznego 

Królewskiego Miasta Krakowa na jednym ze swoich produktów – łyŜeczce okolicznościowej 

(herbowej). 

Zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000040919                           

z dnia 8.05.2007 r. wydanym przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 

Sądowego w Warszawie, przedmiotem działania Warszawskiej Fabryka Platerów HEFRA 

Spółka Akcyjna jest między innymi: produkcja wyrobów noŜowniczych, narzędzi i wyrobów 

metalowych ogólnego przeznaczenia, produkcja ceramiki szlachetnej, materiałów, wyrobów 

ogniotrwałych oraz produktów jubilerskich i podobnych. Spółka wnioskuje o udzielenie zgody 

na uŜycie herbu Miasta Krakowa na łyŜeczkach okolicznościowych, platerowanych, które 

zamierza dystrybuować głównie w sieci sklepów na terenie Krakowa. ŁyŜeczka wykonana jest 

z mosiądzu (M63), a następnie platerowana srebrem próby 999. Długość łyŜeczki to 12 cm,              

a szerokość uchwytu 1,5 cm. Herb wykonany jest w formie naklejki Ŝelowej, umieszczanej               

w wyznaczonym miejscu, na uchwycie łyŜeczki. Produkcja łyŜeczek herbowych stanowi 

reakcję Spółki na zainteresowanie turystów odwiedzających Kraków tego rodzaju pamiątkami. 

Spółka obecnie posiada w swojej ofercie łyŜeczki z herbem dwóch miast: Legnicy i Płocka. 

Powołany Zarządzeniem Nr 1642/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 lipca 

2007 roku Zespół Zadaniowy do opracowania procedury dotyczącej udostępniania nazwy, 

herbu oraz logo Miasta Krakowa, po dokonaniu szczegółowej analizy dokumentów złoŜonych 

przez WFP HEFRA S.A., pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek, uznając za 

uzasadnione wyraŜenie zgody na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego 

Miasta Krakowa.  

W związku z powyŜszym oraz faktem, iŜ do wyłącznej właściwości Rady Miasta 

Krakowa naleŜy podejmowanie uchwał w sprawach herbu Stołecznego Królewskiego Miasta 

Krakowa, Prezydent przedkłada niniejszy projekt uchwały. 


