
 

 

UCHWAŁA NR VIII/44/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia zasad używania herbu, flagi, pieczęci Gminy Książ Wielkopolski, pieczęci 

Burmistrza Książa Wielkopolskiego i pieczęci Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Książ Wielkopolski, pieczęci Burmistrza 

Książa Wielkopolskiego i pieczęci Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim, których wzory zostały określone 

w Uchwale Nr VIII/43/2019 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Książ Wielkopolski, pieczęci Burmistrza Książa Wielkopolskiego, 

pieczęci Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim. 

§ 2. Herb Gminy Książ Wielkopolski, zwany dalej "herbem Gminy", stanowi własność Gminy Książ 

Wielkopolski. 

§ 3. Herb Gminy należy używać z należytym szacunkiem, godnością i czcią. 

§ 4. 1. Prawo do używania herbu Gminy przysługuje organom Gminy Książ Wielkopolski, jednostkom 

organizacyjnym i jednostkom pomocniczym Gminy Książ Wielkopolski, do celów związanych z realizacją ich 

ustawowych i statutowych zadań. 

2. Używanie herbu Gminy: 

1) w innych celach i przez inne podmioty niż wskazane w ust. 1 oraz 

2) w celach niekomercyjnych przez instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki 

nieposiadające osobowości prawnej, wykonujące działalność o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców  

Gminy Książ Wielkopolski, wymaga uzyskania pisemnej zgody Burmistrza Książa Wielkopolskiego. 

3. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, powinien zawierać: 

1) dokładne określenie podmiotu,  który będzie używał herbu Gminy (imiona i nazwiska, adresy zamieszkania 

osób fizycznych; nazwy i siedziby osób prawnych oraz podmiotów nie posiadających osobowości 

prawnej); 

2) okres, w którym podmiot zamierza używać herbu Gminy; 

3) precyzyjne wskazanie celu, dla którego podmiot chce używać herbu Gminy i określenie miejsca jego 

umieszczenia. 

4. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, Burmistrz Książa Wielkopolskiego z zastrzeżeniem 

ust. 5, wyraża zgodę z dokładnym odniesieniem się do żądań wniosku. 

5. Burmistrz Książa Wielkopolskiego może odmówić wyrażenia zgody, jeżeli wniosek złożył podmiot 

nieuprawniony lub wniosek nie spełnia wymagań określonych niniejszą uchwałą. 
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6. Zgodę Burmistrz Książa Wielkopolskiego, wyraża w formie pisemnej. 

7. Zgoda może zostać cofnięta w przypadku stwierdzenia, że: 

1) podmiot używa herbu Gminy w sposób niezadeklarowany we wniosku; 

2) herb Gminy został usytuowany w miejscu innym niż zadeklarowany we wniosku; 

3) miejsce, w którym usytuowano herb Gminy nie gwarantuje traktowania go z należytym 

szacunkiem, godnością i czcią; 

4) herb jest używany w kształcie, proporcjach i barwach niezgodnych z ustalonymi w Uchwale  

Nr VIII/43/2019 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia herbu, 

flagi i pieczęci Gminy Książ Wielkopolski, pieczęci Burmistrza Książa Wielkopolskiego, pieczęci Rady 

Miejskiej w Książu Wielkopolskim. 

§ 5. Umieszczenie herbu Gminy przez podmioty gospodarcze na przedmiotach wprowadzonych do obrotu 

handlowego oraz zamieszczenie herbu Gminy w znaku towarowym lub na towarach, wymaga zgody Rady 

Miejskiej w Książu Wielkopolskim. 

§ 6. Herb Gminy nie może być wykorzystywany w kampaniach związanych z wyborami lub referendum.  

§ 7. Prawo do używania herbu Gminy przysługuje nieodpłatnie jako jedna z form promocji Gminy Książ 

Wielkopolski. 

§ 8. 1. Flaga Gminy Książ Wielkopolski, zwana dalej „flagą Gminy” może być wywieszana (podnoszona) 

przed budynkiem stanowiącym siedzibę organów Gminy Książ Wielkopolski, jednostek organizacyjnych, 

jednostek pomocniczych Gminy Książ Wielkopolski, na innych obiektach gminnych, w miejscach publicznych 

oraz przez mieszkańców Gminy Książ Wielkopolski, przedsiębiorstwa, firmy, instytucje, które prowadzą 

działalność na terenie Gminy Książ Wielkopolski, samodzielnie lub łącznie z flagą państwową, z okazji świąt 

narodowych i uroczystości lokalnych, dla podkreślenia ich podniosłego charakteru, bez potrzeby uzyskania 

zgody Burmistrza Książa Wielkopolskiego. 

2. Flaga Gminy może być wywieszana (podnoszona) z innych okazji oraz w innym celu niż wskazany 

w ust. 1 za zgodą pisemną Burmistrza Książa Wielkopolskiego. 

3. Flaga Gminy może być umieszczana także wewnątrz budynków, w których odbywają się uroczystości, 

o których mowa w ust. 1. 

4. Przepisy § 4 ust. 3-7 stosuje sie odpowiednio. 

§ 9. 1. Pieczęcią Gminy Książ Wielkopolski, pieczęcią Burmistrza Książa Wielkopolskiego oraz pieczęcią 

Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim mogą być sygnowane dokumenty urzędowe, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2. Pieczęcią mogą być sygnowane także druki, pisma okolicznościowe lub ozdobne, takie jak: 

1) zaproszenia na uroczystości i imprezy organizowane przez organy Gminy Książ Wielkopolski; 

2) dyplomy honorowe i zwykłe przyznawane przez organy Gminy Książ Wielkopolski; 

3) pisma ze słowami uznania i podziękowania. 

3. Odcisk pieczęci umieszcza się poniżej tekstu dokumentu urzędowego, druku, pisma okolicznościowego 

lub ozdobnego. 

§ 10. Traci moc Uchwała Nr X/50/07 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie 

zasad używania Herbu Gminy Książ Wlkp. (Dz. U. Nr 89 z 2007 r. poz. 2310). 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wielkopolskiego.  

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Sławomir Przybylski 
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