
 

 

UCHWAŁA NR IX/57/15 

RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE 

z dnia 26 sierpnia 2015 r. 

w sprawie ustanowienia symboli Miasta Kamienna Góra oraz zasad ich stosowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2013 

r. poz. 594 z późn. zm.
1)

), art. 3 ust. 1. ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach ( Dz. U. Nr 

31, poz. 130 z późn. zm. z późn. zm.
2)

), po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji 

Rada Miasta Kamienna Góra, uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się następujące symbole Miasta Kamienna Góra: 

1) herb - wg opisu zawartego w §2 ust. 1 i wzoru stanowiącego zał. nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) flagę - wg opisu zawartego w §2 ust. 2 i wzoru stanowiącego zał. nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) flagę stolikową - wg opisu zawartego w §2 ust. 3 i wzoru stanowiącego zał. nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) banner - wg opisu zawartego w §2 ust. 4 i wzoru stanowiącego zał. nr 4 do niniejszej uchwały; 

5) sztandar - wg opisu zawartego w §2 ust. 5 i wzoru stanowiącego zał. nr 5 do niniejszej uchwały; 

6) pieczęcie - wg opisu zawartego w §2 ust. 6 i wzorów stanowiących zał. nr 6 do niniejszej uchwały. 

2. Paleta barw wykorzystanych w symbolach wymienionych w ust. 1 stanowi zał. nr 7 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. 1. Herbem Miasta Kamienna Góra jest tarcza dzielona w słup. W polu prawym, błękitnym, znajduje się 

pół muru obronnego, z ciosów białych, zwieńczonego fryzem arkadowym. Na murach znajdują się dwie baszty 

białe zwieńczone stożkowymi chełmami barwy czerwonej, gdzie na prawym chełmie jest kula złota, a na 

lewym chełmie sześciopromienna gwiazda złota. W murach widoczne jest pół bramy otwartej z łukiem 

trójlistnym. W polu lewym, czerwonym, znajduje się rycerz srebrny (biały) w kolczudze, napierśniku i chełmie 

garczkowym z pióropuszem. W lewym ręku rycerz trzyma okrągłą tarczę złotą (żółtą) z umbo. W prawym ręku 

rycerz trzyma miecz srebrny (biały) ze złotą (żółtą) rękojeścią. Zza pleców rycerza ukośnie w dół, w stronę 

prawą, wystaje pochwa złota (żółta). 

2. Flagę Miasta Kamienna Góra stanowi poziomy płat sukna z pionowym układem pasów: czerwony - 

błękitny (1:1) o proporcjach szerokości do wysokości 5:8 z centralnie umieszczonym herbem Miasta Kamienna 

Góra, gdzie wysokość herbu stanowi 3/4 wys. flagi. 

                                                      
1) 

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072 
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 

120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 123, poz. 1353, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 
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3. Flagę stolikową Miasta Kamienna Góra stanowi pionowy płat sukna z pionowym układem pasów: 

czerwony - błękitny (1:1) o proporcjach szerokości do wysokości 1:2 z herbem Miasta Kamienna Góra, gdzie 

szerokość herbu stanowi 3/4 szer. flagi stolikowej, a środek herbu znajduje się na wysokości 1/3 flagi mierząc 

od góry. 

4. Banner Miasta Kamienna Góra stanowi pionowy płat sukna z pionowym układem pasów: czerwony - 

błękitny (1:1) o proporcjach szerokości do wysokości 1:4 z herbem Miasta Kamienna Góra, gdzie szerokość 

herbu stanowi 3/4 szer. bannera, a środek herbu znajduje się na wysokości 1/4 flagi mierząc od góry. 

5. Sztandar Miasta Kamienna Góra składa się z dwóch płatów o łącznych wymiarach 110 x 100 cm - 

obszytych złotymi frędzlami z trzech stron nie przylegających do drzewca. Na awersie sztandaru na płacie 

dzielonym w układzie pionowym czerwono-błękitnym (1:1) umieszczony jest herb Miasta Kamienna Góra, 

którego wysokość stanowi 3/5 wysokości płata bez frędzli. Nad herbem widnieje napis MIASTO, a pod herbem 

w łuku napis KAMIENNA GÓRA. Na lewo i prawo od herbu w górnej części daty: 1249 (data lokacji miasta) 

i 2015 (data ustanowienia sztandaru). Litery są złote z czarną linią konturową. Na rewersie sztandaru na płacie 

czerwonym znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej – Orzeł Biały w koronie, którego wysokość stanowi 

4/5 wysokości płata. Szarfy pocztu sztandarowego i wstęgi drzewca noszą barwy czerwoną i błękitną 

w proporcjach 1:1. Szarfa jest zawiązana na drzewcu w kokardę.Głowica sztandaru to złota kula . 

6. Pieczęcie Miasta Kamienna Góra mają kształt okrągły i średnicę 36 mm. W środku każdej pieczęci 

znajduje się wewnętrzne perełkowe koło, w które wpisane jest konturowe godło Miasta Kamienna Góra. 

Nazwa organu i nazwa miasta są oddzielone od siebie z dwóch stron ażurowymi sześciopromiennymi 

gwiazdkami. W otoku majuskulny napis, odpowiednio: 

1) MIASTO * KAMIENNA GÓRA *; 

2) RADA MIASTA * KAMIENNA GÓRA *; 

3) BURMISTRZ MIASTA * KAMIENNA GÓRA *. 

§ 3. 1. Symbole wymienione w §1 stanowią własność Miasta Kamienna Góra i podlegają ochronie prawnej. 

2. Symbole wymienione w §1 mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć 

i szacunek, a sposób ich używania nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes Gminy. 

3. Symbole wymienione w §1 mogą być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze 

wzorcami ustalonymi w niniejszej uchwale. 

4. Dopuszcza się stosowanie jednobarwnej lub wielobarwnej stylizacji herbu w postaci płaskorzeźby, 

metaloplastyki lub innych dzieł artystycznych. 

§ 4. 1. Prawo do używania symboli wymienionych w §1 przysługuje organom Gminy Miejskiej Kamienna 

Góra i jednostkom organizacyjnym Gminy do celów związanych z realizacją zadań statutowych. 

2. Herb i flagę umieszcza się w pomieszczeniach, na budynkach i przed budynkami stanowiącymi siedziby 

albo miejsca obrad organów Gminy. 

3. Herb może być zamieszczany na drukach urzędowych oraz na stronach internetowych, których 

administratorem jest Urząd Miasta. 

4. Symbole wymienione w §1 mogą być używane z okazji uroczystości, świąt i rocznic gminnych, 

państwowych i regionalnych oraz podczas innych imprez promujących Gminę. 

§ 5. 1. Herbu i flagi, z zachowaniem wymogów określonych w §3 ust. 2-4, mogą używać również osoby 

fizyczne i inne podmioty, po otrzymaniu pisemnej zgody Burmistrza Miasta Kamienna Góra. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zainteresowana osoba lub podmiot składa pisemny wniosek do 

Burmistrza Miasta Kamienna Góra, który powinien zawierać cel wykorzystania herbu lub flagi oraz 

uzasadnienie wykorzystania. 

3. Oceniając wniosek, o którym mowa w ust. 2, Burmistrz Miasta Kamienna Góra bada w szczególności, 

czy: 

1) umieszczenie herbu lub flagi w określonym miejscu lub na określonym przedmiocie nie pozostaje 

w sprzeczności z ich powagą; 
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2) działalność osoby lub podmiotu ubiegającego się o zgodę na używanie herbu lub flagi nie stoi 

w sprzeczności z interesem Gminy. 

4. Burmistrz Miasta Kamienna Góra może wyrazić zgodę na używanie herbu lub flagi na czas określony 

bądź nieokreślony. 

5. Osoba lub podmiot, który uzyskał zgodę na zamieszczenie herbu lub flagi w swojej witrynie 

internetowej, zobowiązuje się jednocześnie do: 

1) umieszczenia na niej adresu internetowego, w formie linku prowadzącego bezpośrednio do oficjalnej strony 

internetowej Miasta; 

2) niepowielania treści znajdujących się na stornie internetowej Miasta; 

3) natychmiastowego usunięcia herbu lub flagi ze swojej witryny internetowej, w momencie cofnięcia zgody 

na jego zamieszczenie. 

6. Burmistrz Miasta Kamienna Góra może zakazać używania herbu lub flagi, jeżeli osoba bądź podmiot 

używający nie uzyskał zgody lub wykorzystuje symbol w sposób nie zapewniający należytej czci i szacunku, 

czy też godzi w powagę i prestiż Gminy, lub naraża na szkodę interes Gminy. 

§ 6. Dopuszcza się używanie materiałów informacyjnych i promocyjnych zawierających herb i flagę 

w dotychczasowej symbolice do momentu wyczerpania nakładów, a w przypadku elementów małej 

architektury i nawierzchni do momentu zużycia technicznego. 

§ 7. Traci moc § 3 ust. 1-4 w uchwale Nr XXXV/A/232/05 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 

27 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miejskiej Kamienna Góra. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra. 

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

Dolnośląskiego.   

Przewodniczący Rady: 

H. Różański
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Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/57/15 Rady  

Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/57/15 Rady  

Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/57/15 Rady  

Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 r. 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/57/15 Rady  

Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 r. 
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Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/57/15 Rady  

Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 r. 
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Załącznik nr 6 do uchwały nr IX/57/15 Rady  

Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 r. 
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Załącznik nr 7 do uchwały nr IX/57/15 Rady  

Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 r. 
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