
UCHWAŁA NR LVI/405/2018
RADY MIASTA ŁUKÓW

z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie ustanowienia i zasad używania
symboli Miasta Łuków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze  zm.) oraz art. 3  ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach 
i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38)   Rada Miasta Łuków, po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji 
Heraldycznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Symbolami Miasta Łuków, zwanymi dalej symbolami Łukowa, są: herb Miasta Łuków, flaga Miasta 
Łuków, pieczęć urzędowa z herbem Miasta Łuków, sztandar Miasta Łuków oraz łańcuch Burmistrza Miasta 
Łuków i łańcuch Przewodniczącego Rady Miasta Łuków.

2. Otaczanie czcią i szacunkiem symboli Łukowa jest prawem i obowiązkiem władz Miasta Łuków 
i wszystkich jego jednostek oraz każdego mieszkańca Łukowa.

§ 2. 1. Herbem Miasta Łuków, zwanym dalej herbem Łukowa jest wizerunek czarnego niedźwiedzia 
wspiętego ze złotą koroną królewską ponad nim w czerwonym polu tarczy.

2. Herb Łukowa kontynuuje tradycję herbu Łukowa z czasów Pierwszej Rzeczypospolitej a kształt korony 
nawiązuje do korony króla Władysława II Jagiełły założyciela miasta.

3. Wzór graficzny herbu Łukowa zawiera załącznik Nr 1.

§ 3. 1. Flagą Miasta Łuków, zwaną dalej flagą Łukowa, jest prostokątny płat tkaniny czerwonej, 
o proporcjach boków jak 5:8, z wizerunkiem niedźwiedzia i złotej, czyli żółtej, korony ustalonym dla herbu 
miasta, i złotym, czyli żółtym, poziomym pasem o szerokości 1/10 płata flagi na wysokości 1/10 od dołu flagi, 
symbolizującym położenie Łukowa nad rzeką Krzną.

2. Wzór graficzny flagi Łukowa zawiera załącznik Nr 2.

§ 4. 1. Pieczęcią urzędową Miasta Łuków z herbem miasta, zwaną dalej pieczęcią Łukowa z herbem 
miasta, jest okrągła pieczęć metalowa o średnicy 36 mm z wizerunkiem niedźwiedzia i korony ustalonym dla 
herbu Łukowa, z napisem w otoku rozpoczętym krzyżykiem u góry pieczęci MIASTO ŁUKÓW.

2. Pieczęcią urzędową Burmistrza Łukowa z herbem miasta, zwaną dalej pieczęcią Burmistrza z herbem 
miasta, jest okrągła pieczęć metalowa o średnicy 36 mm z wizerunkiem niedźwiedzia i korony ustalonym dla 
herbu Łukowa, lecz bez tarczy herbowej, z napisem w otoku rozpoczętym krzyżykiem u góry pieczęci 
BURMISTRZ ŁUKOWA.

3. Pieczęcią urzędową Przewodniczącego Rady Miasta Łukowa z herbem miasta, zwaną dalej pieczęcią 
Przewodniczącego Rady z herbem miasta, jest okrągła pieczęć metalowa o średnicy 36 mm z wizerunkiem 
niedźwiedzia i korony ustalonym dla herbu Łukowa, bez tarczy herbowej, z napisem w otoku rozpoczętym 
krzyżykiem u góry pieczęci PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA ŁUKÓW.
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4. Wzory graficzne pieczęci Łukowa z herbem miasta, pieczęci Burmistrza z herbem miasta oraz pieczęci 
Przewodniczącego Rady z herbem miasta, zawiera załącznik Nr 3.

§ 5. 1. Sztandar Miasta Łuków, zwany dalej sztandarem Łukowa, składa się z dwóch zespolonych płatów, 
drzewca i wieńczącej go głowicy. Na stronie pierwszej, na prawo od drzewca, koloru białego (ecru), pośrodku 
widnieje herb Łukowa w tarczy kształtem nawiązującej do pieczęci Zygmunta II Augusta, pod którą król 
obdarzał Łuków przywilejami, napis ujęty w dwóch lekkich półłukach koloru złocistego MIASTO ŁUKÓW, 
oraz złociste zdwojone obramowanie płata z motywem zdobniczym również koloru złocistego w kształcie 
wywiedzionym z dekoracji dokumentu króla Zygmunta I Starego potwierdzenia przywilejów Łukowa. Na 
drugiej stronie płata, na lewo od drzewca, również koloru białego (ecru), pośrodku widnieje godło (herb) 
Rzeczypospolitej Polskiej, dewiza koloru złocistego BÓG HONOR OJCZYZNA ujęta w dwóch lekkich 
półłukach, z dwoma pierwszymi wyrazami powyżej godła i trzecim pod nim oraz złociste zdwojone 
obramowanie płata z motywem zdobniczym również koloru złocistego, w wersji jak na stronie pierwszej, lecz 
uproszczonej. Płaty sztandaru, w formie kwadratów o wielkości ok. 120 cm, obwiedzioną są frędzlą koloru 
złocistego długości około 8 cm. Drzewce sztandaru zwieńczone są metalową głowicą koloru srebrzystego, 
z osadzoną na tulei podstawą z motywami zdobniczym nawiązującymi do tarczy i motywu zdobniczego płata 
strony pierwszej, zwieńczoną koroną królewską w kształcie nawiązującym do herbu Łukowa i Krzyżem 
Jagiellońskim pośrodku. 

2. Wzór graficzny sztandaru Łukowa, jego płatów i głowicy, zawierają załączniki Nr 4 a, 4 b, 4 c.

§ 6. 1. Łańcuch Burmistrza Miasta Łuków, zwany dalej łańcuchem Burmistrza, jest koloru złocistego 
i składa się z medalionu z herbem Łukowa w tarczy o kształcie jak na sztandarze Łukowa, oraz łańcucha 
złożonego z dwudziestu jeden ogniw, tworzonych przez plakiety nawiązujące do medalionu z herbem Łukowa 
oraz motywu zdobniczego sztandaru Łukowa. Powyżej medalionu znajdują się trzy ogniwa figuralne, ogniwo 
środkowe z Orłem Białym w kształcie z czasów panowania Władysława II Jagiełły, flankowane dwoma 
ogniwami z tzw. cyframi królewskimi, od prawej (lewej dla patrzącego) z monogramem S króla Zygmunta 
I Starego umieszczonym pod koroną królewską zamkniętą, od lewej (prawej dla patrzącego) z monogramem SA 
króla Zygmunta II Augusta umieszczonym pod królewską koroną zamkniętą. Na prawo oraz na lewo od ogniw 
figuralnych znajduje po osiem ogniw łączących z ażurowymi wycięciami, zakończone ogniwem figuralnym 
z herbem Łukowa według wzoru z lat 1918-2018. Na odwrotnych stronach ogniw łańcucha umieszczane będą 
grawerowane napisy upamiętniające kolejnych burmistrzów Łukowa, obejmujące imię i nazwisko oraz daty 
roczne sprawowania urzędu. 

2. Wzór graficzny łańcucha burmistrza Łukowa zawiera załącznik Nr 5.

§ 7. 1. Łańcuch Przewodniczącego Rady Miasta Łuków, zwany dalej łańcuchem Przewodniczącego Rady, 
jest koloru srebrzystego z składa się medalionu oraz ogniw łańcucha o kształcie jak w łańcuchu Burmistrza 
Łukowa, określonych w § 6 ust. 1. Na odwrotnych stronach ogniw łańcucha umieszczane będą grawerowane 
napisy upamiętniające kolejnych przewodniczących Rady Miasta, obejmujące imię i nazwisko oraz daty roczne 
sprawowania urzędu.

2. Wzór graficzny łańcucha przewodniczącego rady miasta Łuków zawiera załącznik Nr 6.

§ 8. 1. Symbolom państwowym Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje pierwszeństwo przed symbolami 
Łukowa.

2. Symbole Łukowa umieszczane są przed: symbolami innych jednostek samorządu terytorialnego, 
organizacji społecznych i zawodowych, innych państw oraz organizacji międzynarodowych.

§ 9. 1. Herb Łukowa umieszczany jest na gmachu siedziby Urzędu Miasta, w sali posiedzeń Rady Miasta 
oraz w pomieszczeniach urzędowych Urzędu Miasta, w szczególności Burmistrza i Przewodniczącego Rady.

2. Herb Łukowa może być umieszczany na:

1) sztandarach oraz na gmachach i w pomieszczeniach urzędowych jednostek organizacyjnych miasta,

2) drukach i blankietach urzędowych Burmistrza, Przewodniczącego Rady, Urzędu Miasta, dyplomach 
i pismach okolicznościowych, przedmiotach będących własnością miasta oraz materiałach informacyjnych 
i promocyjnych wydawanych przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne miasta.

§ 10. 1. Flaga Łukowa wywieszana jest:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 4231



1) na gmachu siedziby Urzędu Miasta w dniu obrad Rady Miasta obok flagi państwowej oraz w czasie 
uroczystości miejskich,

2) na gmachu siedziby Urzędu Miasta i na gmachach jednostek organizacyjnych miasta obok flagi 
państwowej w czasie świąt państwowych, uroczystości i rocznic państwowych, w dniu oficjalnej wizyty 
składanej w mieście przez najwyższych przedstawicieli władz państwowych RP oraz przedstawicieli 
najwyższych władz państwowych innych państwa lub ich ambasadora.

2. Flaga Łukowa może być:

1) wywieszana na siedzibie Urzędu Miasta w inne dni niż wymienione w ust. 1, za zgodą Burmistrza, 
z wymogiem oświetlenia w przypadku pozostawienia jej na noc,

2) wywieszana w miejscach publicznych miasta, na jego budynkach i przy ulicach, w szczególności w dniach 
uroczystości miejskich,

3) umieszczana w pomieszczeniu urzędowym Burmistrza, Przewodniczącego Rady oraz w sali obrad Rady 
Miasta.

§ 11. 1. Pieczęcie urzędowe Łukowa z herbem miasta mogą być odciskane na:

1) pismach urzędowych z zakresu zadań własnych miasta,

2) na pismach okolicznościowych, listach i korespondencji Urzędu Miasta, Burmistrza i Przewodniczącego 
Rady.

§ 12. 1. Sztandar Łukowa wnoszony jest i ustawiany w sali obrad Rady Miasta w czasie jej posiedzenia 
inaugurującego i składania ślubowania przez nowo wybranych radnych oraz posiedzeń zamykających kadencję 
rady oraz w czasie posiedzeń uroczystych rady.

2. Sztandar Łukowa noszony jest przed Radą Miasta w trakcie jej przemarszu uroczystego lub przemarszu 
uroczystego z udziałem jej upoważnionego przedstawiciela.

3. Sztandar Łukowa może być noszony i wystawiony w czasie:

1) uroczystości z udziałem rady miasta lub jej upoważnionego przedstawiciela,

2) w innych okolicznościach niż wymienione w ust. 1-2 za zgodą przewodniczącego rady miasta.

§ 13. 1. Łańcuch Burmistrza nakładany jest na ramiona nowo wybranego Burmistrza przez 
Przewodniczącego Rady, któremu łańcuch może przekazać Burmistrz ustępujący, w trakcie posiedzenia rady 
miasta po złożeniu przyrzeczenia przez nowo wybranego Burmistrza.

2. Burmistrz Łukowa występuje w łańcuchu Burmistrza podczas:

1) uroczystości miejskich,

2) oficjalnej wizyty składanej w mieście przez przedstawicieli najwyższych władz państwowych RP oraz 
przedstawicieli najwyższych władz państwowych innych państwa lub ich ambasadora.

3. Burmistrz Łukowa może występować w łańcuchu burmistrza w innych okolicznościach niż wymienione 
w ust. 1 i ust. 2 dla podkreślenia uroczystego charakteru wydarzenia lub wystąpienia publicznego.

§ 14. 1. Łańcuch Przewodniczącego Rady nakładany jest na ramiona nowo wybranego Przewodniczącego 
Rady przez ustępującego Przewodniczącego Rady lub najstarszego wiekiem radnego podczas posiedzenia rady 
miasta.

2. Przewodniczący Rady występuje w łańcuchu Przewodniczącego Rady Miasta Łukowa podczas:

1) uroczystości miejskich,

2) oficjalnej wizyty składanej w mieście przez przedstawicieli najwyższych władz państwowych RP oraz 
przedstawicieli najwyższych władz państwowych innych państwa lub ich ambasadora.

3. Przewodniczący Rady może występować w łańcuchu Przewodniczącego Rady Miasta w innych 
okolicznościach niż wymienione w ust. 1 i ust. 2 dla podkreślenia uroczystego charakteru wydarzenia lub 
wystąpienia publicznego.
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§ 15. 1. Herb Łukowa i flaga Łukowa mogą być używane przez każdego mieszkańca Łukowa, 
w szczególności w dniu uroczystości miejskich.

2. Wizerunki herbu Łukowa oraz flagi Łukowa mogą być używane na przedmiotach przeznaczonych do 
obrotu handlowego i w celach komercyjnych za zgodą Burmistrza.

3. Herb Łukowa i flaga Łukowa oraz poszczególne elementy tych symboli mogą być używane tylko 
w wersjach nieprzekształcanych i zgodnych z ich wzorami graficznymi.

4. Wizerunki, lub elementy wizerunków, pieczęci urzędowych Łukowa z herbem miasta, sztandaru 
Łukowa, łańcucha Burmistrza i łańcucha Przewodniczącego Rady mogą używane przez osoby i instytucje 
nie wymienione w uchwale za zgodą odpowiednio Burmistrza Łukowa oraz Przewodniczącego Rady.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 17. Traci moc załącznik Nr 3 do Statutu Miasta Łuków stanowiącego załącznik do uchwały Nr 
IX/68/2003 Rady Miejskiej w Łukowie z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łuków 
(Dz. Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2003 roku Nr 150, poz. 3170).

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

  

 

Przewodniczący Rady

Krzysztof Jodełko
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/405/2018

Rady Miasta Łuków

z dnia 18 września 2018 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/405/2018

Rady Miasta Łuków

z dnia 18 września 2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 4231



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/405/2018

Rady Miasta Łuków

z dnia 18 września 2018 r.
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Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LVI/405/2018

Rady Miasta Łuków

z dnia 18 września 2018 r.
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Załącznik Nr 4b do uchwały Nr LVI/405/2018

Rady Miasta Łuków

z dnia 18 września 2018 r.
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Załącznik Nr 4c do uchwały Nr LVI/405/2018

Rady Miasta Łuków

z dnia 18 września 2018 r.
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/405/2018

Rady Miasta Łuków

z dnia 18 września 2018 r.
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/405/2018

Rady Miasta Łuków

z dnia 18 września 2018 r.
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