
 

 

UCHWAŁA NR XIV/93/2019 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

z dnia 24 września 2019 r. 

w sprawie regulaminu zasad i używania symboli Gminy Lewin Brzeski  

oraz insygniów organów Gminy Lewin Brzeski 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696) oraz § 5 Statutu Gminy Lewin Brzeski stanowiący załącznik  

do uchwały nr XXVII/267/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. poz. 159) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala się, co następuje: 

§ 1. Regulamin użycia symboli Gminy Lewin Brzeski oraz insygniów organów Gminy Lewin Brzeski 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Waldemar Włodek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 3 października 2019 r.

Poz. 3100



Załącznik  

do uchwały nr XIV/93/2019 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia 24 września 2019 r. 

 

REGULAMIN 

zasad i używania symboli Gminy Lewin Brzeski oraz insygniów organów Gminy Lewin Brzeski 

§ 1. Symbole Gminy Lewin Brzeski podlegają ochronie prawnej. 

§ 2.1. Herb Gminy Lewin Brzeski, jego barwy i flaga, są zewnętrznymi znakami symbolizującymi Gminę 

Lewin Brzeski. 

2. Prawo używania symboli Gminy Lewin Brzeski przysługuje organom Gminy Lewin Brzeski, jednostkom 

organizacyjnym Gminy Lewin Brzeski. 

3. Traktując używanie symboli Gminy Lewin Brzeski jako jedną z form promocji Gminy, przyjmuje się 

jako zasadę bezpłatne wykorzystywanie, przez podmioty nie wymienione w pkt 2, pod warunkiem uprzedniego 

uzyskania zgody Burmistrza (z wyłączeniem publikacji naukowych i popularnonaukowych). 

4. Symbole Gminy Lewin Brzeski, powinny być otoczone należytą czcią i szacunkiem. Winny być 

utrzymane w czystości i tak umieszczone, aby nie dotykały podłoża, podłogi lub nie były zamoczone w wodzie. 

§ 3.1. Herb, flaga gminy umieszczone będą w sali obrad Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim,  

w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz innych budynkach gminnych. 

2. Herb, flaga eksponowane będą z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania 

oraz umieszczane w innych miejscach za zgodą Burmistrza. 

3. Herb umieszczany będzie na ceremonialnych drukach urzędowych Przewodniczącego Rady Miejskiej 

oraz Burmistrza Lewina Brzeskiego. 

§ 4. Herb gminy może być używany na przedmiotach przeznaczonych do celów niehandlowych bez zgody 

Burmistrza lub upoważnionej przez niego osoby natomiast do celów handlowych i reklamowych wyłącznie  

za ich zgodą. 

§ 5.1. Herb Gminy Lewin Brzeski umieszcza się w budynkach stanowiących siedzibę podmiotów,  

o których mowa w § 2 ust. 2 i 3. 

2. Herb Gminy Lewin Brzeski można używać poprzez umieszczanie go w pomieszczeniach urzędowych 

oraz w salach posiedzeń i innych pomieszczeniach należących do podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, 

a także poprzez umieszczanie go na drukach, blankietach firmowych i korespondencyjnych, pojazdach oraz 

przedmiotach użytkowych. Herb Lewin Brzeski może być umieszczony na zewnętrznej elewacji budynku 

Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim. 

§ 6.1. Flagę Gminy Lewin Brzeski podnosi się/wywiesza na budynkach siedzib lub przed budynkami 

stanowiącymi siedziby podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 z okazji uroczystości i świąt państwowych, 

rocznic i innych wydarzeń lokalnych oraz w czasie obrad Rady. Flaga powinna wisieć stale na budynku Urzędu 

(Ratusz) lub na maszcie w centralnym miejscu przed budynkiem Urzędu. 

2. Flaga Gminy Lewin Brzeski zachowuje pierwszeństwo (poza flagą państwową i flagą Wspólnoty 

Europejskiej) przed innymi flagami w czasie wszystkich wydarzeń o charakterze lokalnym odbywających się 

na terenie Gminy Lewin Brzeski. 

3. Flaga Gminy Lewin Brzeski może być eksponowana w układzie pionowym. 

4. W dniach żałoby ogłoszonej przez organy państwowe lub samorządowe, flagi na masztach pionowych 

spuszcza się do połowy masztu, a flagi na masztach skośnych opatruje się kirem (czarną wstęgą). 

§ 7. Wstęgi, tasiemki z barwami Gminy Barwy Gminy określone kolorami herbu: godła herbowego i pola 

w celach niehandlowych mogą być używane bez zgody Burmistrza. 
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§ 8.1. Dysponentem Pieczęci Gminy Lewin Brzeski (dalej zwaną pieczęcią herbową) jest Burmistrz  

Lewina Brzeskiego. 

2. W posiadaniu samorządowych władz Gminy Lewin Brzeski mogą znajdować się: tłok pieczętny  

do odciskania w tuszu, tłok pieczętny do odciskania w materiale plastycznym (wosk, lak) oraz tłok pieczętny 

do wykonywania odcisków tłoczonych w papierze. 

3. Okrągła Pieczęć herbowa zajmuje szczególne miejsce w systemie pieczęci władz samorządowych Gminy. 

4. Pieczęć Gminy Lewin Brzeski służy do opatrywania szczególnie ważnych lub uroczystych dokumentów. 

5. O użyciu Pieczęci decyduje Burmistrz a w przypadku pism pochodzących od Rady Miejskiej jej 

Przewodniczący. 

6. Pieczęć herbowa może być odciskana w tuszu o kolorze czerwonym, laku o kolorze czerwonym, 

tłoczona w papierze lub wyciskana w wosku o barwie naturalnej. 

7. Odciski okrągłej pieczęci herbowej, wykonane w tuszu, wosku, laku lub tłoczone w papierze powinny 

być umieszczane na dokumencie bezpośrednio pod tekstem. 

8. Szczególnie uroczyste dokumenty uwierzytelnione mogą być pieczęcią wykonaną w wosku umieszczoną 

w metalowej lub drewnianej puszce przywieszonej do dokumentu na jedwabnych sznurach o barwach gminy. 

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, indywidualną decyzję, co do konkretnych 

okoliczności i warunków użycia symboli Gminy Lewin Brzeski i insygniów organów Gminy Lewin Brzeski 

podejmuje Burmistrz Lewina Brzeskiego. 
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