
UCHWAŁA NR XXXIII/281/2012
RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU

z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk 

Na podstawie art. 3 ust 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn zm.) Rada Miejska w Płońsku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Miasto Płońsk wprowadza się następujace zmiany: 

1. § 4 ust.1 załącznika do ww. uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

"Herb miasta Płońska przedstawia dwie wolnostojące blankowane wieże z zaznaczonymi wejściami, ze 
spiczastymi dachami, które zakończone są małymi kulami; pomiędzy wieżami duża kula; wieże posiadają 
charakterystyczne ukośne elementy konstrukcji sugerujące ich drewniany charakter. Tarcza herbowa jest barwy 
czerwonej, wieże i kuliste zwieńczenia wież barwy czarnej, wejścia do wież i elementy konstrukcji barwy czarnej. 
Kule na wieżach i kula pomiędzy wieżami mają obramowania czarne, a w środku są koloru białego. Wejścia do 
wież mają pełne wypełnienie w kolorze czarnym". 

2. Ulega zmianie załącznik nr 2 do Statutu Gminy Miasto Płońsk zgodnie z załącznikiem do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońsk. 

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Płońsku 

Jolanta Anna Mikołajewska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/281/2012 

Rady Miejskiej w Płońsku 

z dnia 22 listopada 2012 r. 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/281/2012

Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 lutego 2012 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk 

Samorządowe Miasta i Gminy identyfikują się w świecie poprzez swoje herby. Herb Płońska po weryfikacji 
przez Komisję Heraldyczną może być oficjalnie przyjęty przez Radę Miejską do używania. 

Minister Administracji i Cyfryzacji w dniu 9 maja 2012 roku, na podstawie uchwały Komisji Heraldycznej, 
która zawiera merytoryczną ocenę przedłożonego projektu w zakresie zgodności z zasadami heraldyki, 
weksylologii i miejscową tradycją pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Płońsku 

Jolanta Anna Mikołajewska
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