
UCHWAŁA NR XLVIII/415/2010  

RADY MIASTA RADZIONKÓW  

z dnia 21 stycznia 2010 r. 

w sprawie zasad korzystania z flagi, chorągwi i hejnału miasta Radzionkowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), w związku z uchwałą
Nr XLIV/387/2009 Rady Miasta Radzionków z dnia 15 października 2009 roku w sprawie ustanowienia
flagi, chorągwi i hejnału dla miasta Radzionkowa 

Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Flaga, chorągiew i hejnał Miasta Radzionków określone zostały w Uchwale Nr XLIV/387/2009
Rady Miasta Radzionków z dnia 15 października 2009 roku w sprawie ustanowienia flagi, chorągwi
i hejnału dla miasta Radzionkowa i stanowią  własność Gminy Radzionków, pełnią funkcję symboli
reprezentacyjnych i służą, jako dobro wspólne, do promocji Miasta i jego mieszkańców. 
2. Herb, flaga i hejnał winny być używane w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek.  

§ 2. 1. Traktując używanie chorągwi, flagi i hejnału jako jednej z form promocji miasta, przyjmuje się jako
zasadę ich bezpłatnego wykorzystywania przez upoważnione i zainteresowane podmioty. 
2. Burmistrz Miasta może zakazać używania herbu, flagi i hejnału Miasta, jeżeli podmiot wykorzystujący
symbole Miasta nie zapewnia im należytej czci i szacunku, narusza dobre obyczaje lub naraża prestiż
albo interes Miasta na szkody.  

§ 3.  1. Flaga i chorągiew Miasta mogą  b yć  używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach
określonych w uchwale powołanej w §1. 
2. Hejnał  Miasta może być  odgrywany lub odtwarzany wyłącznie w brzmieniu zapisanym w uchwale
powołanej w §1 i wykonywany na odpowiednim poziomie artystycznym.  

§ 4.  1. Flaga Gminy jest podnoszona (wywieszana) przed budynkami lub na budynkach stanowiących
siedzibę Urzędu Miasta Radzionków oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 
2. Flaga jest wywieszana podczas wyborów i referendów w lokalach wyborczych.  
3. W miejscach publicznych wywiesza się flagę Gminy w czasie uroczystości gminnych i państwowych.

§ 5.  Flaga Gminy może być  wywieszana przez wszystkich mieszkańców na terenie ich posesji oraz
przez zakłady i przedsiębiorstwa, których siedziby znajdują się na terenie Gminy.  

§ 6.  1. Flaga Gminy zachowuje pierwszeństwo w czasie wszystkich wydarzeń o charakterze miejskim
na terenie Gminy, jeśli w tym samym miejscu i czasie nie wywiesza się flagi państwowej, wojewódzkiej
oraz powiatowej. 
2. W przypadku wywieszenia kilku różnych flag należy kierować się zasadami określonymi w niniejszej
uchwale.  
3. Kolejność flag zgodnie z hierarchią musi być następująca: 

4 .  Wśród flag zajmujących to samo miejsce w hierarchii, pierwszeństwo ma zawsze flaga gospodarza,
tzn. flaga Gminy Radzionków przed flagą innej gminy.  

§ 7.  W dniach żałoby w mieście ogłoszonej zarządzeniem odpowiednich władz flagi i chorągwie Gminy
opuszcza się  do połowy wysokości masztu. Jeśli flaga lub chorągiew umieszczona jest na maszcie
skośnym umocowanym pod kątem do ściany lub słupa, przewiązuje się ją czarną wstęgą.  

§ 8.  1. Podniesione lub wywieszone flaga i chorągiew muszą mieć czytelne barwy i wzór, być czyste,
nie pomięte i nie postrzępione. Zużytą flagę lub chorągiew należy niepublicznie spalić, co jest jedynym
godnym sposobem jej zniszczenia. 
2. Flagi i chorągwie związane z wyjątkowymi wydarzeniami przekazuje się do Archiwum Urzędu Miasta
lub innej placówki o charakterze muzealnym.  

§ 9. 1. Prawo do używania chorągwi przysługuje wyłącznie władzom gminnym. 
2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może wyrazić zgodę na używanie chorągwi miasta
Radzionków przez inne podmioty określając miejsce i termin jej użycia.  
3. Chorągiew miasta jest wywieszana na budynku, w którym obraduje Rada Gminy w dniu jej obrad lub
uroczystości gminnych i państwowych.  
4. Chorągiew miasta wywiesza się na budynku urzędu gminy w czasie wizyt przedstawicieli naczelnych
i centralnych organów władzy ustawodawczej i wykonawczej Rzeczypospolitej Polskiej oraz
przedstawicieli gmin partnerskich, z którymi gmina podpisała umowę o współpracy.  
5. W miejscach publicznych można wywieszać chorągiew miasta w czasie uroczystości gminnych
i państwowych.  

§ 10. Chorągiew Gminy zawieszona na terenie siedziby władz miasta powiewa od świtu do zmroku, jeśli
pozostaje dłużej powinna być oświetlona.  

§ 11. W odniesieniu do okolicznośc i  dotyczących używania flagi i chorągwi, nie wymienionych
w niniejszej uchwale, zastosowanie mają normy protokołu flagowego i prawa zwyczajowego.  

§  12 .  Hejnał  Gminy wygrywany jest na trąbce lub odtwarzany z urządzeń  elektronicznych.
W szczególnych przypadkach może być odtwarzany w wersji na trzy trąbki bądź symfonicznej.  

§ 13. 1. Hejnał odtwarzany jest codziennie z budynku ratusza miejskiego o godzinie 14.00. 
2. Hejnał  m oże być  grany (odtwarzany) w czasie obrad Rady Miasta oraz w miejscach obchodów
uroczystośc i  świąt i rocznic państwowych, miejskich oraz innych ważnych wydarzeń o charakterze
lokalnym.  
3. Hejnał  m oże być  używany i rozpowszechniany przez inne podmioty prawne i fizyczne związane
z miastem w sposób zapewniający mu należytą cześć i poszanowanie, zaś jego używanie nie może
godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes Miasta Radzionków.  

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.  

a) flaga Rzeczypospolitej Polskiej,

b) flaga innego państwa,

c) flaga województwa,

d) flaga powiatu,

e) flaga gminy,

f) flaga Unii Europejskiej,

g) flaga organizacji ogólnopolskiej,

h) flaga organizacji międzynarodowej,

i) flaga służbowa (np. policji, straży miejskiej, straży pożarnej, poczty itp.),

j) flaga firmowa (np. instytucji, organizacji, uczelni, szkoły, klubu sportowego itp.),

k) flaga okolicznościowa (np. związana z rocznicą lub imprezą).

Przewodniczący Rady 

Bernard Skibiński 
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UCHWAŁA NR XLVIII/415/2010  

RADY MIASTA RADZIONKÓW  

z dnia 21 stycznia 2010 r. 

w sprawie zasad korzystania z flagi, chorągwi i hejnału miasta Radzionkowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), w związku z uchwałą
Nr XLIV/387/2009 Rady Miasta Radzionków z dnia 15 października 2009 roku w sprawie ustanowienia
flagi, chorągwi i hejnału dla miasta Radzionkowa 

Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Flaga, chorągiew i hejnał Miasta Radzionków określone zostały w Uchwale Nr XLIV/387/2009
Rady Miasta Radzionków z dnia 15 października 2009 roku w sprawie ustanowienia flagi, chorągwi
i hejnału dla miasta Radzionkowa i stanowią  własność Gminy Radzionków, pełnią funkcję symboli
reprezentacyjnych i służą, jako dobro wspólne, do promocji Miasta i jego mieszkańców. 
2. Herb, flaga i hejnał winny być używane w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek.  

§ 2. 1. Traktując używanie chorągwi, flagi i hejnału jako jednej z form promocji miasta, przyjmuje się jako
zasadę ich bezpłatnego wykorzystywania przez upoważnione i zainteresowane podmioty. 
2. Burmistrz Miasta może zakazać używania herbu, flagi i hejnału Miasta, jeżeli podmiot wykorzystujący
symbole Miasta nie zapewnia im należytej czci i szacunku, narusza dobre obyczaje lub naraża prestiż
albo interes Miasta na szkody.  

§ 3.  1. Flaga i chorągiew Miasta mogą  b yć  używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach
określonych w uchwale powołanej w §1. 
2. Hejnał  Miasta może być  odgrywany lub odtwarzany wyłącznie w brzmieniu zapisanym w uchwale
powołanej w §1 i wykonywany na odpowiednim poziomie artystycznym.  

§ 4.  1. Flaga Gminy jest podnoszona (wywieszana) przed budynkami lub na budynkach stanowiących
siedzibę Urzędu Miasta Radzionków oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 
2. Flaga jest wywieszana podczas wyborów i referendów w lokalach wyborczych.  
3. W miejscach publicznych wywiesza się flagę Gminy w czasie uroczystości gminnych i państwowych.

§ 5.  Flaga Gminy może być  wywieszana przez wszystkich mieszkańców na terenie ich posesji oraz
przez zakłady i przedsiębiorstwa, których siedziby znajdują się na terenie Gminy.  

§ 6.  1. Flaga Gminy zachowuje pierwszeństwo w czasie wszystkich wydarzeń o charakterze miejskim
na terenie Gminy, jeśli w tym samym miejscu i czasie nie wywiesza się flagi państwowej, wojewódzkiej
oraz powiatowej. 
2. W przypadku wywieszenia kilku różnych flag należy kierować się zasadami określonymi w niniejszej
uchwale.  
3. Kolejność flag zgodnie z hierarchią musi być następująca: 

4 .  Wśród flag zajmujących to samo miejsce w hierarchii, pierwszeństwo ma zawsze flaga gospodarza,
tzn. flaga Gminy Radzionków przed flagą innej gminy.  

§ 7.  W dniach żałoby w mieście ogłoszonej zarządzeniem odpowiednich władz flagi i chorągwie Gminy
opuszcza się  do połowy wysokości masztu. Jeśli flaga lub chorągiew umieszczona jest na maszcie
skośnym umocowanym pod kątem do ściany lub słupa, przewiązuje się ją czarną wstęgą.  

§ 8.  1. Podniesione lub wywieszone flaga i chorągiew muszą mieć czytelne barwy i wzór, być czyste,
nie pomięte i nie postrzępione. Zużytą flagę lub chorągiew należy niepublicznie spalić, co jest jedynym
godnym sposobem jej zniszczenia. 
2. Flagi i chorągwie związane z wyjątkowymi wydarzeniami przekazuje się do Archiwum Urzędu Miasta
lub innej placówki o charakterze muzealnym.  

§ 9. 1. Prawo do używania chorągwi przysługuje wyłącznie władzom gminnym. 
2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może wyrazić zgodę na używanie chorągwi miasta
Radzionków przez inne podmioty określając miejsce i termin jej użycia.  
3. Chorągiew miasta jest wywieszana na budynku, w którym obraduje Rada Gminy w dniu jej obrad lub
uroczystości gminnych i państwowych.  
4. Chorągiew miasta wywiesza się na budynku urzędu gminy w czasie wizyt przedstawicieli naczelnych
i centralnych organów władzy ustawodawczej i wykonawczej Rzeczypospolitej Polskiej oraz
przedstawicieli gmin partnerskich, z którymi gmina podpisała umowę o współpracy.  
5. W miejscach publicznych można wywieszać chorągiew miasta w czasie uroczystości gminnych
i państwowych.  

§ 10. Chorągiew Gminy zawieszona na terenie siedziby władz miasta powiewa od świtu do zmroku, jeśli
pozostaje dłużej powinna być oświetlona.  

§ 11. W odniesieniu do okolicznośc i  dotyczących używania flagi i chorągwi, nie wymienionych
w niniejszej uchwale, zastosowanie mają normy protokołu flagowego i prawa zwyczajowego.  

§  12 .  Hejnał  Gminy wygrywany jest na trąbce lub odtwarzany z urządzeń  elektronicznych.
W szczególnych przypadkach może być odtwarzany w wersji na trzy trąbki bądź symfonicznej.  

§ 13. 1. Hejnał odtwarzany jest codziennie z budynku ratusza miejskiego o godzinie 14.00. 
2. Hejnał  m oże być  grany (odtwarzany) w czasie obrad Rady Miasta oraz w miejscach obchodów
uroczystośc i  świąt i rocznic państwowych, miejskich oraz innych ważnych wydarzeń o charakterze
lokalnym.  
3. Hejnał  m oże być  używany i rozpowszechniany przez inne podmioty prawne i fizyczne związane
z miastem w sposób zapewniający mu należytą cześć i poszanowanie, zaś jego używanie nie może
godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes Miasta Radzionków.  

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.  

a) flaga Rzeczypospolitej Polskiej,

b) flaga innego państwa,

c) flaga województwa,

d) flaga powiatu,

e) flaga gminy,

f) flaga Unii Europejskiej,

g) flaga organizacji ogólnopolskiej,

h) flaga organizacji międzynarodowej,

i) flaga służbowa (np. policji, straży miejskiej, straży pożarnej, poczty itp.),

j) flaga firmowa (np. instytucji, organizacji, uczelni, szkoły, klubu sportowego itp.),

k) flaga okolicznościowa (np. związana z rocznicą lub imprezą).

Przewodniczący Rady 

Bernard Skibiński 
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UCHWAŁA NR XLVIII/415/2010  

RADY MIASTA RADZIONKÓW  

z dnia 21 stycznia 2010 r. 

w sprawie zasad korzystania z flagi, chorągwi i hejnału miasta Radzionkowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), w związku z uchwałą
Nr XLIV/387/2009 Rady Miasta Radzionków z dnia 15 października 2009 roku w sprawie ustanowienia
flagi, chorągwi i hejnału dla miasta Radzionkowa 

Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Flaga, chorągiew i hejnał Miasta Radzionków określone zostały w Uchwale Nr XLIV/387/2009
Rady Miasta Radzionków z dnia 15 października 2009 roku w sprawie ustanowienia flagi, chorągwi
i hejnału dla miasta Radzionkowa i stanowią  własność Gminy Radzionków, pełnią funkcję symboli
reprezentacyjnych i służą, jako dobro wspólne, do promocji Miasta i jego mieszkańców. 
2. Herb, flaga i hejnał winny być używane w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek.  

§ 2. 1. Traktując używanie chorągwi, flagi i hejnału jako jednej z form promocji miasta, przyjmuje się jako
zasadę ich bezpłatnego wykorzystywania przez upoważnione i zainteresowane podmioty. 
2. Burmistrz Miasta może zakazać używania herbu, flagi i hejnału Miasta, jeżeli podmiot wykorzystujący
symbole Miasta nie zapewnia im należytej czci i szacunku, narusza dobre obyczaje lub naraża prestiż
albo interes Miasta na szkody.  

§ 3.  1. Flaga i chorągiew Miasta mogą  b yć  używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach
określonych w uchwale powołanej w §1. 
2. Hejnał  Miasta może być  odgrywany lub odtwarzany wyłącznie w brzmieniu zapisanym w uchwale
powołanej w §1 i wykonywany na odpowiednim poziomie artystycznym.  

§ 4.  1. Flaga Gminy jest podnoszona (wywieszana) przed budynkami lub na budynkach stanowiących
siedzibę Urzędu Miasta Radzionków oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 
2. Flaga jest wywieszana podczas wyborów i referendów w lokalach wyborczych.  
3. W miejscach publicznych wywiesza się flagę Gminy w czasie uroczystości gminnych i państwowych.

§ 5.  Flaga Gminy może być  wywieszana przez wszystkich mieszkańców na terenie ich posesji oraz
przez zakłady i przedsiębiorstwa, których siedziby znajdują się na terenie Gminy.  

§ 6.  1. Flaga Gminy zachowuje pierwszeństwo w czasie wszystkich wydarzeń o charakterze miejskim
na terenie Gminy, jeśli w tym samym miejscu i czasie nie wywiesza się flagi państwowej, wojewódzkiej
oraz powiatowej. 
2. W przypadku wywieszenia kilku różnych flag należy kierować się zasadami określonymi w niniejszej
uchwale.  
3. Kolejność flag zgodnie z hierarchią musi być następująca: 

4 .  Wśród flag zajmujących to samo miejsce w hierarchii, pierwszeństwo ma zawsze flaga gospodarza,
tzn. flaga Gminy Radzionków przed flagą innej gminy.  

§ 7.  W dniach żałoby w mieście ogłoszonej zarządzeniem odpowiednich władz flagi i chorągwie Gminy
opuszcza się  do połowy wysokości masztu. Jeśli flaga lub chorągiew umieszczona jest na maszcie
skośnym umocowanym pod kątem do ściany lub słupa, przewiązuje się ją czarną wstęgą.  

§ 8.  1. Podniesione lub wywieszone flaga i chorągiew muszą mieć czytelne barwy i wzór, być czyste,
nie pomięte i nie postrzępione. Zużytą flagę lub chorągiew należy niepublicznie spalić, co jest jedynym
godnym sposobem jej zniszczenia. 
2. Flagi i chorągwie związane z wyjątkowymi wydarzeniami przekazuje się do Archiwum Urzędu Miasta
lub innej placówki o charakterze muzealnym.  

§ 9. 1. Prawo do używania chorągwi przysługuje wyłącznie władzom gminnym. 
2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może wyrazić zgodę na używanie chorągwi miasta
Radzionków przez inne podmioty określając miejsce i termin jej użycia.  
3. Chorągiew miasta jest wywieszana na budynku, w którym obraduje Rada Gminy w dniu jej obrad lub
uroczystości gminnych i państwowych.  
4. Chorągiew miasta wywiesza się na budynku urzędu gminy w czasie wizyt przedstawicieli naczelnych
i centralnych organów władzy ustawodawczej i wykonawczej Rzeczypospolitej Polskiej oraz
przedstawicieli gmin partnerskich, z którymi gmina podpisała umowę o współpracy.  
5. W miejscach publicznych można wywieszać chorągiew miasta w czasie uroczystości gminnych
i państwowych.  

§ 10. Chorągiew Gminy zawieszona na terenie siedziby władz miasta powiewa od świtu do zmroku, jeśli
pozostaje dłużej powinna być oświetlona.  

§ 11. W odniesieniu do okolicznośc i  dotyczących używania flagi i chorągwi, nie wymienionych
w niniejszej uchwale, zastosowanie mają normy protokołu flagowego i prawa zwyczajowego.  

§  12 .  Hejnał  Gminy wygrywany jest na trąbce lub odtwarzany z urządzeń  elektronicznych.
W szczególnych przypadkach może być odtwarzany w wersji na trzy trąbki bądź symfonicznej.  

§ 13. 1. Hejnał odtwarzany jest codziennie z budynku ratusza miejskiego o godzinie 14.00. 
2. Hejnał  m oże być  grany (odtwarzany) w czasie obrad Rady Miasta oraz w miejscach obchodów
uroczystośc i  świąt i rocznic państwowych, miejskich oraz innych ważnych wydarzeń o charakterze
lokalnym.  
3. Hejnał  m oże być  używany i rozpowszechniany przez inne podmioty prawne i fizyczne związane
z miastem w sposób zapewniający mu należytą cześć i poszanowanie, zaś jego używanie nie może
godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes Miasta Radzionków.  

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.  

a) flaga Rzeczypospolitej Polskiej,

b) flaga innego państwa,

c) flaga województwa,

d) flaga powiatu,

e) flaga gminy,

f) flaga Unii Europejskiej,

g) flaga organizacji ogólnopolskiej,

h) flaga organizacji międzynarodowej,

i) flaga służbowa (np. policji, straży miejskiej, straży pożarnej, poczty itp.),

j) flaga firmowa (np. instytucji, organizacji, uczelni, szkoły, klubu sportowego itp.),

k) flaga okolicznościowa (np. związana z rocznicą lub imprezą).

Przewodniczący Rady 

Bernard Skibiński 
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