
UCHWAŁA NR VI/47/19
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH

z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie: zasad używania herbu, chorągwi, flagi i pieczęci urzędowej Gminy Dobczyce

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn zm.) w związku z § 6 ust. 5 Statutu Gminy Dobczyce 
przyjętego Uchwałą Nr XXVI/168/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 7 września 2016 r w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Dobczyce. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 5331 z poźn. zm.), Rada 
Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady i warunki używania herbu, chorągwi, flagi i pieczęci urzędowej Gminy Dobczyce, 
których wzór określony został w załączniku nr 3, nr 4 , nr 5 do Statutu Gminy Dobczyce przyjętego Uchwałą 
Nr XXVI/168/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 7 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Dobczyce.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) herbie – należy przez to rozumieć herb Gminy Dobczyce;

2) chorągwi – należy przez to rozumieć chorągiew Gminy Dobczyce;

3) fladze – należy przez to rozumieć flagę Gminy Dobczyce;

4) pieczęci urzędowej – należy przez to rozumieć pieczęć urzędową Gminy Dobczyce;

5) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Dobczyce;

6) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Dobczycach,

7) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 2. 1. Herb, chorągiew, flaga i pieczęć urzędowa stanowią własność Gminy i podlegają ochronie prawnej.

2. Herb, chorągiew, flaga i pieczęć urzędowa może być używany wyłącznie w sposób zapewniający 
im należytą cześć i szacunek, a sposób ich używania nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i wizerunek 
Gminy.

3. Herb, chorągiew, flaga i pieczęć urzędowa mogą być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach 
zgodnych ze wzorcem graficznym ustalonym w uchwale, o której mowa w § 1.

§ 3. 1. Prawo do używania herbu przysługuje organom Gminy oraz jednostkom organizacyjnym 
i pomocniczym Gminy do celów związanych z realizacją zadań statutowych.

2. Herb może być umieszczany na:

1) budynkach stanowiących siedzibę organów Gminy oraz w pomieszczeniach tychże siedzib,

2) budynkach lub w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Gminy,
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3) miejscach odbywania się uroczystości gminnych oraz w innych miejscach, za zgodą Burmistrza,

4) drukach urzędowych organów Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy,

5) tablicach przy drogach publicznych - wjazdowych na teren Gminy,

6) tablicach informacyjnych, tablicach z nazwą miejscowości, placów, ulic, itp,

7) stronach internetowych Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy,

8) materiałach informacyjnych i promocyjnych Gminy oraz na innych materiałach, za zgodą Burmistrza.

§ 4. 1. Używanie herbu bądź jego elementów przez podmioty inne niż wymienione w § 3 ust. 1 i w 
miejscach innych niż określone w § 3 ust. 2 wymaga pisemnej zgody Burmistrza. 

2. Traktując używanie herbu jako jedną z form promocji Gminy przyjmuje się jako zasadę, że jego 
używanie jest bezpłatne.

3. Burmistrz może udzielić zezwolenia na używanie herbu  na czas oznaczony bądź nieoznaczony.

4. Burmistrz  prowadzi ewidencję podmiotów, którym wyrażono zgodę na używanie herbu.

5. Udzielona zgoda na używanie herbu wygasa wskutek:

1) upływu okresu, na który została udzielona;

2) zrzeczenia się uprawnionego do korzystania z herbu;

3) zaprzestania przez uprawnionego działalności, z którą zgoda była związana.

6. Burmistrz  może wyrażoną zgodę cofnąć lub zawiesić, jeżeli uprawniony używa  herbu niezgodnie 
z przepisami prawa, a w szczególności z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

§ 5. 1. Warunkiem uzyskania zgody na  używanie herbu jest złożenie przez zainteresowany podmiot 
pisemnego wniosku zawierającego:

1) nazwę i siedzibę podmiotu,

2) rodzaj prowadzonej działalności,

3) miejsce lub przedmiot, na których ma być umieszczony herb wraz z projektem graficznym,

4) okres używania herbu.

2. O prawo do używania herbu mogą ubiegać się:

1) podmioty działające na terenie Gminy,

2) podmioty działające poza Gminą, promujące wyroby wyprodukowane przez jednostki mające siedzibę na 
terenie Gminy,

3) podmioty działające poza Gminą, promujące Gminę, rozpowszechniające dorobek artystyczny, kulturalny, 
oświatowy i sportowy Gminy,

4) stowarzyszenia mające siedzibę na terenie Gminy,

5) stowarzyszenia gmin, których Gmina jest członkiem,

6) organizatorzy konkursów objętych patronatem Burmistrza,

7) osoby fizyczne i prawne, które reprezentują Gminę w zawodach sportowych, zlotach itp.

8) inne instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne wykonujące działalność o szczególnym znaczeniu 
dla Gminy.

§ 6. 1. Rozpatrując wniosek o wydanie zgody na używanie herbu Burmistrz bada w szczególności czy:

1) umieszczenie herbu w określonym miejscu lub na określonym przedmiocie nie pozostaje w sprzeczności 
z powagą herbu,

2) działalność podmiotu ubiegającego się o prawo do korzystania z herbu nie stoi w sprzeczności z dbałością 
o wizerunek Gminy,
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3) przedstawiony projekt wykorzystania herbu jest zgodny ze wzorem ustalonym przez Radę.

2. O podjętej decyzji Burmistrz informuje pisemnie podmiot ubiegający się o udzielenie zgody na używanie 
herbu.

§ 7. 1. Podmiot, który otrzymał zgodę na zamieszczenie herbu w swojej witrynie internetowej (na stronie 
www), zobowiązuje się jednocześnie do:

1) umieszczenia na niej adresu internetowego w formie linku prowadzącego bezpośrednio do oficjalnej strony 
internetowej Gminy,

2) natychmiastowego usunięcia herbu ze swojej strony, w momencie cofnięcia zgody na jego zamieszczenie.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 zobowiązuje się do niezamieszczania na swojej witrynie internetowej:

1) treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, religijnej itp. oraz propagujących przemoc,

2) treści albo ilustracji mogących zostać uznanych za reklamę oraz wszelkich ofert towarów i usług 
niezgodnych z prawem,

3) materiałów pornograficznych lub erotycznych dowolnego rodzaju,

4) stron i ich elementów dostępnych jedynie dla grup użytkowników (zabezpieczonych hasłem),

5) materiałów objętych ochroną z tytułu prawa, a nie stanowiących bezpośredniej własności użytkownika,

6) elementów naruszających reguły obowiązujące w sieci Internet dla promocji własnej strony www,

7) materiałów (programów, linków, opisów itp.) dotyczących działań powodujących utratę lub nielegalne 
wejście w posiadanie danych (np. hacking, phreaking, cracking, materiały dotyczące pisania wirusów 
komputerowych itp.),

8) wszelkich innych materiałów kolidujących z obowiązującymi normami prawnymi lub obyczajowymi.

§ 8. 1 Flaga może być wywieszana (podnoszona) przed budynkiem lub na budynku stanowiącym siedzibę 
organów Gminy i może ona zostać opuszczona do połowy masztu lub przewiązana kirem w czasie trwania 
żałoby narodowej.

2. Burmistrz  może zarządzić opuszczenie do połowy masztu lub przewiązanie kirem flagi, o której mowa 
w ust. 1, w przypadku śmierci osoby szczególnie zasłużonej dla Gminy lub w przypadku innego tragicznego 
wydarzenia.

3. Flaga może być wywieszana na budynkach lub przed budynkami  jednostek organizacyjnych Gminy oraz 
innych obiektach Gminy, a także w miejscach publicznych.

4. Flaga może być wywieszana  przez wszystkich mieszkańców na terenie ich posesji samodzielnie lub 
łącznie z flagą państwową z okazji uroczystości lokalnych i świąt narodowych dla podkreślenia ich 
podniosłego charakteru.

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

6. Flaga  może być używana z innych okazji oraz w innych celach niż wskazane w ust. 1, ust. 3 -5  za 
pisemną zgodą Burmistrza. Przepisy  § 4, § 5, § 6 stosuje się odpowiednio.

7. Burmistrz może zakazać wywieszenia flagi w okolicznościach wskazanych w ust. 4 jeżeli doszło do 
wywieszenia flagi bez jej należytego poszanowania lub niezgodnie z zasadami określonymi niniejszą uchwałą.

§ 9. 1. Chorągiew jest obecna podczas uroczystości państwowych, gminnych, a także podczas uroczystych 
sesji Rady.

2. Prawo do używania chorągwi przysługuje wyłącznie organom Gminy.

3. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może wyrazić pisemną zgodę na użycie chorągwi przez inne 
podmioty.  Przepisy  § 4, § 5, § 6 stosuje się odpowiednio.

§ 10. 1. Dysponentem pieczęci urzędowej jest Burmistrz.

2. Pieczęcią urzędową mogą być sygnowane dokumenty urzędowe, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Pieczęcią urzędową  mogą być sygnowane także druki i pisma okolicznościowe.
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4. Odciski pieczęci urzędowej umieszcza się poniżej tekstu dokumentu, druku, pisma okolicznościowego 
po lewej stronie arkusza lub na jego środku..

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce .

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

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach

Małgorzata Jakubowska
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