
UCHWAŁA Nr XXVIII/142/09 

RADY GMINY W STARYM LUBOTYNIU 

z dnia 6 sierpnia 2009 r. 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Stary Lubotyń oraz zasad i warunków 

używania herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Stary Lubotyń. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o 

odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heral-

dycznej wyrażonej w uchwale nr 183-1341/O/2009 z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie projektów herbu, 

flagi, banneru i pieczęci Gminy Stary Lubotyń, uchwala się co następuje: 

§ 1.1. Ustanawia się herb Gminy Stary Lubotyń, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

2. Herbem Gminy Stary Lubotyń jest: w polu zielonym dwa krzyże procesyjne, na lewo dwa kłosy, na 

prawo ostroga. 

§ 2.1. Ustanawia się flagę Gminy Stary Lubotyń, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwa-

ły. 

2. Flagą Gminy Stary Lubotyń jest: na płacie prostokątnym żółtym z dwoma pasami pionowymi zielo-

nymi na obu skrajach płata herb Gminy umieszczony centralnie. Proporcje flagi 5:8 (pasy pionowe szeroko-

ści 1/8 płata każdy). 

§ 3.1. Ustanawia się banner Gminy Stary Lubotyń, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

2. Bannerem Gminy Stary Lubotyń jest: na płacie pionowym o proporcjach 1:4 koloru żółtego z dwoma 

pasami pionowymi zielonymi herb Gminy umieszczony na wysokości 1/4 płata. 

§ 4.1. Ustanawia się pieczęć Gminy Stary Lubotyń, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej 

uchwały. 

2. Pieczęcią Gminy Stary Lubotyń jest: koło o średnicy 36 mm z herbem Gminy pośrodku pola pieczęci 

oraz napis w otoku: Gmina Stary Lubotyń. 

§ 5.1. Herb, flaga, banner i pieczęć Gminy określone w § 1-4 niniejszej uchwały są znakami prawnie 

chronionymi. 

2. Rozpowszechnianie z wyłączeniem publikacji naukowych, popularno-naukowych i służących celom 

promocji Gminy Stary Lubotyń oraz używanie herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy wymaga zgody Wójta 

Gminy Stary Lubotyń. 

3. Zasady i okoliczności używania herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy stanowi załącznik nr 5 do ni-

niejszej uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Jan J. Podbielski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 



do uchwały nr XXVIII/142/09 

Rady Gminy w Starym Lubotyniu 

z dnia 6 sierpnia 2009r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady: 

Jan J. Podbielski 

 



Załącznik nr 2 

do uchwały nr XXVIII/142/09 

Rady Gminy w Starym Lubotyniu 

z dnia 6 sierpnia 2009r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady: 

Jan J. Podbielski 



Załącznik nr 3 

do uchwały nr XXVIII/142/09 

Rady Gminy w Starym Lubotyniu 

z dnia 6 sierpnia 2009r. 

 

 

Przewodniczący Rady: 

Jan J. Podbielski 



Załącznik nr 4 

do uchwały nr XXVIII/142/09 

Rady Gminy w Starym Lubotyniu 

z dnia 6 sierpnia 2009r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady: 

Jan J. Podbielski 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

do uchwały nr XXVIII/142/09 

Rady Gminy w Starym Lubotyniu 

z dnia 6 sierpnia 2009r. 

 

Zasady i okoliczności używania herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Stary Lubotyń 

 

§ 1. 

Herb jest głównym elementem pieczęci oraz pozostałych symboli samorządowych: flagi, banneru, chorą-

gwi, sztandaru i proporca. 

§ 2. 

Herb i pozostałe symbole samorządowe Gminy Stary Lubotyń mogą być używane wyłącznie w sposób za-

pewniający im należną cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy. 

§ 3. 

1. Herbu Gminy Stary Lubotyń używają: 

1) Rada Gminy, 

2) Wójt Gminy, 

3) Urząd Gminy, 

4) jednostki organizacyjne Gminy oraz gminne służby i straże do celów z realizacją zadań ustawowych. 

2. Na budynkach administracyjnych będącymi siedzibą władz Gminy umieszcza się tablicę z wizerunkiem 

herbu. 

3. Na budynkach będących siedzibami jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 4 wizerunek herbu Gminy 

może być umieszczony na tablicach informacyjnych z nazwą jednostki. 

§ 4. 

W czasie świąt narodowych flagę Gminy podnosi się obok flagi Unii Europejskiej, flagi państwowej, woje-

wódzkiej, powiatowej zgodnie z zasadami określonymi w stosowych przepisach. Dotyczy to budynku będą-

cego siedzibą władz gminnych, jednostek organizacyjnych, służb i straży w Gminie. 

§ 5. 

Flaga może być używana podczas uroczystości gminnych, powiatowych, wojewódzkich i państwowych. 

§ 6. 

Wizerunek herbu Gminy oraz flagi mogą być używane przez inne podmioty do celów nie komercyjnych lub 

komercyjnych pod warunkiem uzyskania zgody Wójta Gminy. 

 

Przewodniczący Rady: 

Jan J. Podbielski 

 

 

 

 

 

 


