
UCHWAŁA NR 199/XXXIII/2017
RADY MIASTA PIECHOWICE

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zasad używania flagi i herbu Gminy Miejskiej Piechowice

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579) w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach 
i mundurach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 38) uchwala się, co następuje:

§ 1. Flaga i herb Gminy Miejskiej Piechowice są zewnętrznymi znakami reprezentacyjnymi 
symbolizującymi Miasto Piechowice, podlegają ochronie i stanowią własność Gminy Miejskiej Piechowice.

§ 2. 1. Flaga Gminy Miejskiej Piechowice – zwaną dalej flagą – może być używana tylko w kształcie, 
proporcjach i kolorach zgodnych z wzorami przyjętymi w uchwale Rady Miasta Piechowice nr 187/XXX/2016 
z dnia 29 grudnia 2016 r., w sposób zapewniający jej należytą cześć i szacunek.

2. Flagę Gminy Miejskiej Piechowice podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi 
siedzibę organów Gminy Miejskiej Piechowice i miejsce obrad Rady Miasta Piechowice

3. Flagę podnosi się również na terenie Miasta z okazji uroczystości, świąt, rocznic i innych wydarzeń 
o charakterze miejskim.

4. Flaga może być również podnoszona:

1) na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedzibę miejskich jednostek organizacyjnych - na 
podstawie decyzji ich kierowników,

2) przez mieszkańców Miasta i organy, jednostki organizacyjne a także inne podmioty.

§ 3. 1. Flaga winna być utrzymana w czystości, a barwy flagi muszą być czytelne.

2. Flaga powinna być wystawiana w odpowiednim, widocznym miejscu i nie może dotykać podłoża.

3. Jeżeli flagę wywiesza się lub eksponuje pionowo, górny skraj flagi znajduje się po lewej stronie.

§ 4. 1. Zapewnia się stałe wywieszenie flagi na budynkach, będących siedzibą organów miasta.

2. W sytuacji wywieszania w jednym rzędzie kilku flag ich wzajemne starszeństwo określa załącznik 
nr 1 do uchwały.

3. W dniach żałoby w mieście flagę opuszcza się do połowy masztu lub przewiązuje kirem, na podstawie 
stosownego zarządzenia Burmistrza Miasta Piechowice i lub innych odpowiednich organów.

§ 5. Herb Gminy Miejskiej Piechowice – zwany dalej herbem – może być używany tylko w kształcie, 
proporcjach i kolorach zgodnych z wzorami przyjętymi w uchwale Rady Miasta Piechowice nr 187/XXX/2016 
z dnia 29 grudnia 2016 r., w sposób zapewniający mu należyty cześć i szacunek.
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§ 6. 1. Traktując używanie herbu lub flagi jako jedną z form promocji miasta, przyjmuje się jako zasadę 
bezpłatne wykorzystywanie ich wizerunku, pod warunkiem uprzedniego uzyskania odpowiedniej zgody 
Burmistrza Miasta Piechowice, z zastrzeżeniem ust. 3. Dopuszcza się korzystanie z herbu w wersji 
achromatycznej w przypadki innych technik (tłoczenie, grawerowanie itp.) dopuszcza się stosowanie 
kolorystyki w zależności od wykorzystywanego materiału.

2. Na wniosek zainteresowanych podmiotów Burmistrza Miasta Piechowice, kierując się słusznym 
interesem Miasta, wyraża zgodę na używanie wizerunku herbu lub flagi, określając szczegółowy sposób i cel 
ich wykorzystania. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Burmistrz Miasta Piechowice może cofnąć zgodę w trybie natychmiastowym, jeżeli podmiot używający 
flagi lub herbu nie zapewnia im należytej czci i szacunku bądź narusza dobre obyczaje.

4. Herb może być używany przez miejskie służby, gminne jednostki organizacyjne dla celów związanych 
z realizacją swoich zadań ustawowych i statutowych – bez zgody Burmistrza.

5. Herb może być umieszczany na:

1) materiałach promujących Gminę Miejską Piechowice wydawanych przez organy gminy, gminne jednostki 
organizacyjne i inne podmioty realizujące wspólne zadania z samorządem gminnym,

2) blankietach korespondencyjnych, teczkach i kopertach organów gminy i jednostek organizacyjnych,

3) wizytówkach i identyfikatorach używanych do celów służbowych przez radnych Rady Miasta, Burmistrza, 
zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika i innych pracowników Urzędu Miasta Piechowice oraz 
pracowników gminnych pracowników jednostek organizacyjnych,

4) stronach internetowych Gminy Miejskiej Piechowice, biuletynu informacji publicznej gminy i oraz 
stronach internetowych gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Piechowice:
P. Zackiewicz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Piechowice Nr 199/XXXIII/2017 z dnia 23 lutego 2017r. 

 
 

W sytuacji wywieszania w jednym rzędzie większej ilości flag obowiązują 
następujące zasady: 

1) flaga Piechowic powinna być zawieszona na oddzielnym maszcie,  

2) flaga Piechowic powinna być umieszczona na tej samej wysokości, co flaga 
najwyżej postawiona w hierarchii, 

3) w przypadku wieszania dwóch flag, flaga wyżej postawiona w hierarchii zajmuje 
miejsce po prawej stronie heraldycznej flagi niżej postawionej w hierarchii (lewa 
z perspektywy patrzącego), 

4) w przypadku wieszania dwóch flag o tej samej ważności w hierarchii, z prawej 
strony heraldycznej umieszcza się flagę gospodarza, 

5) w przypadku wieszania trzech flag o różnym stopniu ważności, flagę o 
najwyższym stopniu ważności umieszcza się w środku, niższą w hierarchii z 
prawej strony heraldycznej, a najniższą w hierarchii z lewej strony heraldycznej, 

6) w przypadku wieszania trzech flag o tym samym stopniu ważności w hierarchii, 
flagę gospodarza umieszcza się w środku. 

7) w przypadku wieszania czterech i więcej flag o różnym stopniu ważności, flagę 
o najwyższym stopniu w hierarchii umieszcza się na początku i na końcu, 
natomiast w środku znajdują się flagi umieszczone od prawej strony 
heraldycznej, zgodnie z hierarchią, od najwyżej postawionej do najniżej 
postawionej w hierarchii, 

8) w przypadku wieszania czterech i więcej flag o tym samym stopniu ważności, 
z prawej strony heraldycznej umieszcza się flagę gospodarza. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Piechowice Nr 199/XXXIII/2017 z dnia 23 lutego 2017r 

 
…………….……………..…………….     …...................... data …...............
  
/imię i nazwisko/         
…………….…………………..………. 
nazwa instytucji lub firmy,  
…………….………………………..…. 
/adres, telefon/ 
 

 BURMISTRZ MIASTA PIECHOWICE  

       ul. Żymierskiego 49  

       58-573 Piechowice  

 

Wniosek o wyrażenie zgody 

na wykorzystanie  flagi /herbu Gminy Piechowice 

1. Dane wnioskodawcy  
(instytucja, organizacja, osoba prawna, podmiot gospodarczy, itp.) 
 

Nazwa wnioskodawcy 
występującego o zgodę na 

wykorzystanie flagi/herbu 
Gminy Piechowice 

 

Numer KRS  

Adres wnioskodawcy  

Osoba odpowiedzialna za 
kontakt z Gminą 

Piechowice 
(telefon, e-mail) 

 

 
2. Przeznaczenie flagi/ herbu Gminy Piechowice: 

a) opis przedsięwzięcia, sposób prezentacji 
(proszę szczegółowo opisać np. konferencja, targi, wydawnictwo, nazwa projektu/pomysłu, inne) 
 
........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
 

b) termin i miejsce realizacji przedsięwzięcia 
........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

3. W załączeniu przedkładam projekt graficzny wykorzystania flagi/ herbu. 
 

4. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z zasadami używania symboli Gminy Piechowice, a ich 
wykorzystanie nastąpi po uzyskaniu zgody Burmistrza  Miasta  Piechowice 

 

......................................................... 
     Podpis wnioskodawcy (pieczątka) 
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