
 

 

UCHWAŁA NR XLII/355/13 

RADY GMINY PILCHOWICE 

z dnia 20 czerwca 2013 r. 

w sprawie ustanowienia sztandaru, flagi, banneru i pieczęci Gminy Pilchowice 

 

Na podstawie art.18 ust. 2  pkt 13 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 3  ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, 

poz. 130 z późn. zm.) oraz pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji  

RADA GMINY PILCHOWICE  

uchwala:  

§ 1. Ustanowić symbole Gminy Pilchowice: sztandar, flagę, banner i pieczęć.  

§ 2. 1. Sztandar Gminy Pilchowice jest dwustronny i ma kształt kwadratowego płata o proporcjach 1x1, 

przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą, poniżej której znajdują się szarfy z kokardami 

w barwach żółto – biało - żółty. Płaty tkaniny z trzech boków nie przylegających do drzewca obszyte są 

złotymi frędzlami.  

2. Płat prawy sztandaru w barwie czerwonej, zajmuje umieszczone w symetrycznym środku godło państwa 

polskiego - Orzeł biały w złotej koronie na głowie. Boki płatu wykończone są lamówką srebrną.  

3. Płat lewy sztandaru w barwie złotej, pośrodku którego znajduje się tarcza z herbem gminy. Wokół herbu 

napis owalny majuskulny wykonany nicią srebrną GMINA PILCHOWICE. Boki płatu wykończone lamówką 

srebrną.  

4. Drzewce sztandaru wykonany jest z toczonego drewna barwionego w kolorze brązowym i zwieńczony 

jest głowicą w kształcie kuli z metalu o brawie złotej.  

5. Szarfy umieszczone przy drzewcu między płatem, a głowicą są dwustronne. Szarfy są dwubarwne: żółto 

– białe (w proporcji 1:3:1). Końce szarfy zakończone są złotymi frędzlami.  

6. Wzór sztandaru określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Flaga Gminy zachowuje proporcje 5:8 i jest barwy białej. Na fladze, w odległości od drzewca 

wyrażonej proporcją 1/3 szerokości flagi, umieszczone jest godło Gminy Pilchowice: czarny rumak na tle złotej 

włóczni, o wysokości odpowiadającej 7/8 wysokości flagi.  

2. Flaga jest dwustronna i lewa strona flagi jest lustrzanym odbiciem prawej.  

3. Banner Gminy Pilchowice ma proporcje 5:12 i jest barwy białej. Na bannerze, na 2/3 wysokości 

umieszczone jest godło Gminy Pilchowice.  

4. Banner do zawieszenia poziomego jest jednostronny i posiada tylko stronę prawą.  

5. Banner do zawieszenia pionowego jest dwustronny i jego lewa strona jest lustrzanym odbiciem strony 

prawej.  
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6. Wzór flagi i bannerów gminy określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Pieczęć gminy jest okrągła o średnicy 36 mm i zawiera w swoim symetrycznym środku godło gminy 

wraz z rozmieszczonym wokół niego w otoku napisem majuskulnym GMINA PILCHOWICE.  

2. Wzór pieczęci Gminy Pilchowice określa załącznik nr 3  do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Pilchowice 

 

 

Andrzej Ogórek 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/355/13 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 20 czerwca 2013 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/355/13 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 20 czerwca 2013 r. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/355/13 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 20 czerwca 2013 r. 
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