
U C H W A Ł A Nr ….. 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia …….. 

w sprawie: zmiany zasad i warunków używania herbu i flagi Miasta Milanówka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 ze zm.) oraz § 3 ust. 4 Statutu Miasta 
Milanówka przyjętego Uchwałą 476/XLVIII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 października 
2018 r. ( Dz. Województwa Mazowieckiego pz. 11404 z dnia 22 listopada 2018 r. ze zm. )  w 
sprawie Statutu Miasta Milanówka, Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr 148/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie: zasad i 
warunków używania herbu i flagi Miasta Milanówka wprowadza się następujące zmiany: 

1..§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Prawo do używania herbu i flagi Miasta przysługuje organom 
gminy Milanówek, jednostkom organizacyjnym gminy do celów związanych z realizacją zadań 
statutowych oraz radnym gminy w ramach wykonywania obowiązków służbowych.”. 

2. W § 2 ust. 2: w punkcie 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 9 w brzmieniu: 
„9) mediach społecznościowych prowadzonych przez organy i jednostki organizacyjne gminy.”.  

3. W § 6: 
1) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podmiot, który otrzymał zgodę na zamieszczenie herbu Miasta w witrynie internetowej 
(na stronie www) lub mediach społecznościowych, zobowiązuje się dodatkowo do 
zamieszczenia tam adresu internetowego w formie linku prowadzącego bezpośrednio do 
oficjalnej strony internetowej Miasta oraz do natychmiastowego usunięcia herbu, w 
momencie cofnięcia zgody na jego zamieszczenie.”. 

2) Dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: 
„3. Podmioty wymienione w § 6 ust. 1 oraz § 2 ust. 1, umieszczające herb Miasta w 
mediach społecznościowych są zobowiązane do: 

1) umieszczenia publicznie dostępnego regulaminu zawierającego informacje o 
przeznaczeniu strony oraz obowiązujących na stronie zasadach korzystania; 

2) umożliwienia swobodnej wymiany treści pomiędzy samymi użytkownikami jak i 
użytkownikami i podmiotem zamieszczającym herb  - blokowanie i usuwanie treści 
wynikać może wyłącznie z regulaminu strony lub przepisów prawa; 

3) usuwania i blokowania komentarzy użytkowników, którzy łamią regulamin strony lub 
obowiązujące prawo; 

4) zapewnienia możliwości wymiany opinii pomiędzy użytkownikami w trakcie 
udostępniania i prowadzenia transmisji w czasie rzeczywistym. 

5) niezamieszczania reklam, niepobieraniania pobierania opłat, nieorganizowania 
dobrowolnych zbiórek pieniężnych zarówno w transmisjach w czasie rzeczywistym jak i 
poza nimi”. 

 § 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 
§ 3. 

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

Przewodniczący 
Rady Miasta Milanówka 



Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady 

Miasta należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu Miasta, a § 3 ust. 4 Statutu Miasta 

Milanówka mówi, że „Zasady używania herbu i flagi są określane w drodze odrębnych uchwał 

Rady.” 

Do tej pory udostępnianie herbu i flagi Miasta uregulowane było Uchwałą Nr 148/XV/12 Rady 

Miasta Milanówka z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie herbu i flagi Miasta Milanówka. Z uwagi na 

postępujący rozwój technologii, w celu dostosowania do obecnie obowiązujących standardów 

komunikacyjnych, Rada Miasta w niniejszej uchwale precyzuje zasady używania i obowiązki 

nakładane na podmioty korzystające z symboli gminy. 

Sir Tim Berners-Lee wraz z Robertem Cailliau w grudniu 1990 uruchomili pierwszy serwer i serwis 

WWW. Od tego czasu usługa sieciowa WWW (zwana też WEB 1.0) stała się podwaliną rozwoju 

Internetu. WWW to w pierwotnym zamyśle sieć gromadząca zasoby ludzkiej wiedzy i 

umożliwiająca jej wymianę pomiędzy użytkownikami. Z czasem wraz z rozwojem zarówno 

Internetu jak i technologii wykorzystywanych w sieci zmienił się i charakter i sposób 

wykorzystania stron WWW - ze statycznej informacji dostępnej w WEB 1.0 powstały strony WEB 

2.0 gdzie istotną stroną tworzącą treść i informacje stali się użytkownicy/odbiorcy, którzy wokół 

takich stron samoistnie tworzą społeczności. Świat wkroczył w erę mediów społecznościowych 

znanych nam dzisiaj, a usługi Internetu i usługi WWW ewoluują w kierunku sieci semantycznych 

i Internetu rzeczy gdzie główną rolę odgrywać będzie sztuczna inteligencja. 

Media społecznościowe, rozumiane jako technologia internetowej i mobilnej komunikacji 

zapewniającej dwustronną interakcję pomiędzy twórcami treści i ich odbiorcami, tworzą nowe 

możliwości społecznej, obywatelskiej aktywizacji, wymiany myśli i wiedzy, budowy społecznych 

relacji oraz wpływu na wizerunek zarówno produktów, idei jak instytucji i organów władzy. 

Media społecznościowe z uwagi na różnorodność stosowanych technologii poczynając od 

statycznego tekstu poprzez treści multimedialne stawiają nowe wyzwania dla podmiotów, które 

wykorzystują herb i flagę Milanówka. W celu zapewnienia ochrony symboli gminy w 

nowoczesnych mediach społecznościowych w niniejszej uchwale przyjmuje się stosowane 

powszechnie w sieci regulacje: 

 konieczność stworzenia dla społeczności, która używa herbu dedykowanego regulaminu, 

opisującego zasady uczestniczenia w społeczności w tym zasady i powody usuwania treści 

i blokowania uczestników, 

 kontrolowanie tworzonych przez użytkowników treści i usuwanie tych które regulamin 

naruszają, 

 zapewnienie swobodnego dostępu do publikacji wraz z możliwością komentowania i 

tworzenia własnych treści w zgodzie z regulaminem, 

 w przypadku transmisji online zapewnienie odbiorcom możliwość aktywnego 

uczestniczenia w transmisji w postaci np. czatów, 

 nie pobierania opłat za treści publikowane i tworzone w ramach mediów 

społecznościowych wykorzystujących herb i flagę oraz nie zamieszczania reklam w tych 

mediach, również w trakcie transmisji multimedialnych. 

Przy czym należy podkreślić, że regulacje te dotyczą zarówno podmiotów, które uzyskały zgodę 

na użycie herbu  jak i organów gminy Milanówek i jednostek organizacyjnych gminy. 


