
UCHWAŁA NR III/13/18
RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zasad używania herbu, flagi i hejnału Gminy Bolków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 2018 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 6 Statutu Gminy Bolków, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady 
Miejskiej w Bolkowie nr XLIX/315/18 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Bolków (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r., poz. 5318) Rada Miejska w Bolkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady używania herbu, flagi i hejnału Gminy Bolków, których wzory określone zostały 
w załącznikach nr 2, 3, 4 do Statutu Gminy Bolków.

2. Herb i flaga pełnią funkcję symboli i znaków służących do identyfikacji i promocji Gminy Bolków.

3. Herb i flaga winny być używane w sposób zapewniający ich poszanowanie.

4. Używanie herbu i flagi nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes Gminy Bolków.

§ 2. 1. Prawo do używania herbu i flagi mają: Burmistrz Bolkowa, Rada Miejska w Bolkowie, Urząd 
Miejski w Bolkowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Bolków.

2. Herb może być używany przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 pod warunkiem uzyskania 
uprzedniej pisemnej zgody Burmistrza Bolkowa. Wzór wniosku określa załącznik do niniejszej uchwały.

3. Traktując używanie herbu jako jedną z form promocji Gminy Bolków, przyjmuje się jako zasadę, że jego 
używanie jest bezpłatne.

4. Burmistrz Bolkowa prowadzi ewidencję podmiotów, którym wyrażono zgodę na używanie herbu.

5. Udzielona zgoda wygasa wskutek:

1) upływu okresu, na który została udzielona,

2) zrzeczenia się uprawnionego do korzystania z wizerunku herbu,

3) zaprzestania przez uprawnionego prowadzenia działalności, z którą zgoda była związana.

6. Burmistrz Bolkowa może wyrażoną zgodę cofnąć lub zawiesić, jeżeli uprawniony używa herbu 
niezgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

7. Herb Gminy Bolków przeznaczony jest do celów reprezentacyjnych gminy i może być umieszczany na:

1) budynkach stanowiących siedzibę władz gminy oraz w pomieszczeniach tychże siedzib,

2) budynkach lub w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych gminy,

3) miejscach odbywania się uroczystości gminnych oraz w innych miejscach, za zgodą Burmistrza,

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 stycznia 2019 r.

Poz. 259



4) tablicach przy drogach publicznych - wjazdowych na teren Gminy Bolków,

5) tablicach informacyjnych, tablicach z nazwami miejscowości lub ulic,

6) tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze gminy,

7) drukach urzędowych organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,

8) stronach internetowych gminy i jednostek organizacyjnych gminy,

9) w publikacjach samorządowych,

10) materiałach informacyjnych i promocyjnych gminy oraz na innych materiałach, za zgodą Burmistrza.

§ 3. 1. Flagę podnosi się na budynku stanowiącym siedzibę organów gminy Bolków, opuszczając ją do 
połowy masztu lub przewiązując kirem w czasie trwania żałoby narodowej.

2. Burmistrz Bolkowa może zarządzić opuszczenie do połowy masztu lub przewiązując kirem flagę, 
o której mowa w ust. 1, w przypadku śmierci osoby szczególnie zasłużonej dla Bolkowa lub w przypadku 
innego tragicznego wydarzenia.

3. Flaga może być wywieszana na budynkach lub przed budynkami gminnych jednostek organizacyjnych.

4. Flagę można umieszczać w innych miejscach niż wymienione w ust. 1 i 3 pod warunkiem zachowania 
zasad, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4 niniejszej uchwały.

§ 4. Hejnał Gminy Bolków zwyczajowo jest odtwarzany z wieży Ratusza, codziennie o godzinie 1200.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
J. Płaszewski
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Burmistrz Bolkowa 
ul. Rynek 1 
59-420 Bolków 
 

 

 

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA UŻYWANIE  
HERBU GMINY BOLKÓW 

 

 

1.Oznaczenie wnioskodawcy 

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

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

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

(imię, nazwisko lub nazwa firmy, instytucji) 

 

2. Adres wnioskodawcy 

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

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

 

3. Opis sposobu eksponowania i wykorzystania herbu gminy Bolków oraz okres korzystania z 

herbu  

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

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

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

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

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

 

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

(podpis) 

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Zaświadczenie o wpisie do CEIDG w przypadku osób fizycznych lub odpis z KRS, w 

przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 

prawnej 

2. Projekt graficzny materiałów, w których ma być wykorzystany herb gminy Bolków – 

w oryginalnych barwach. 

Załącznik do uchwały Nr III/13/18

Rady Miejskiej w Bolkowie

z dnia 28 grudnia 2018 r.
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