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UCHWAŁA NR XXXIV/234/2013
RADY GMINY W LIPNICY
z dnia 6 września 2013 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru Gminy Lipnica
oraz zasad i warunków ich używania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z
2013 r., poz. 594 z późn.zm1)) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach
(Dz. U. z 1978 r., Nr 31, poz. 130, z późn. zm.2)) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji
i Cyfryzacji
Rada Gminy w Lipnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się herb, flagę, flagę stolikową, banner Gminy Lipnica, których wzór stanowią załączniki Nr
1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Herbem Gminy Lipnica jest: w polu złotym pół gryfa czarnego, na pagórku zielonym trzymającego
w łapach słup graniczny w skosy białe i czerwone.
§ 3. Flagą Gminy Lipnica jest: prostokątny płat o proporcjach szerokości do długości 5:8, umieszczony
krótszym bokiem do drzewca, składający się z trzech dzielonych poziomo stref barwnych w proporcjach 1:2:1
w barwach zielony, czarny i żółty. Na środkowym, czarnym pasie, centralnie umieszczona tarcza herbowa
przedstawiająca herb Gminy Lipnica.
§ 4. Flagą stolikową Gminy Lipnica jest: płat o proporcjach szerokości do długości 1:2 podzielony pionowo
na trzy pasy: zielony, czarny i żółty o proporcjach 1:2:1. Na środkowym, czarnym pasie znajduje się tarcza
herbowa przedstawiająca herb Gminy Lipnica na wysokości umownej stycznej do podstawy herbu w połowie
wysokości flagi.
§ 5. Bannerem Gminy Lipnica jest prostokątny płat o proporcji szerokości do długości 1:4 podzielonych na
trzy pasy w barwach: zielony, czarny i żółty. Na środkowym, czarnym pasie znajduje się tarcza herbowa
przedstawiająca herb gminy na wysokości umownej stycznej do podstawy herbu w około 1/3 wysokości
banneru.
§ 6. 1. Herb, flaga, flaga stolikowa i banner gminy określone w § 2, § 3, § 4 i § 5 niniejszej uchwały są
znakami prawnie chronionymi.
2. Rozpowszechnianie oraz używanie herbu, flagi, flagi stolikowej i banneru Gminy Lipnica wymaga
zgody Wójta Gminy Lipnica z wyłączeniem publikacji naukowych, popularnonaukowych i służących celom
promocji gminy.

1) zm.Dz.U.z

2013 r., poz. 645.
Dz.U z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r., Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r., Nr 123, poz. 1353,
z 2009 r., Nr 92, poz. 753.

2) zm.
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3. Szczegółowe zasady i okoliczności używania herbu, flagi, flagi stolikowej i banneru Gminy Lipnica,
stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnica.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Megier
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/234/2013
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 6 września 2013 r.
Zasady i okoliczności używania herbu, flagi, flagi stolikowj i banneru
Gminy Lipnica
§ 1. 1. 1. Godło herbu jest głównym elementem symboli samorządowych tj. flagi i banneru
2. Są znakami reprezentacyjnymi, symbolizującymi gminę i stanowią jej własność.
§ 2. Herb i pozostałe symbole samorządowe Gminy Lipnica mogą być używane wyłącznie w sposób
zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy.
§ 3. Herb, flaga, flaga stolikowa i banner mogą być używane tylko w formie i proporcjach zgodnych
z wzorami graficznymi przyjętymi odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały.
§ 4. 1. Herbu, flagi, flagi stolikowej i banneru Gminy Lipnica używają:
a) Rada Gminy,
b) Wójt Gminy,
c) Urząd Gminy,
d) jednostki organizacyjne Gminy do celów związanych z realizacją zadań ustawowych.
2. Na budynkach administracyjnych będącymi siedzibą władz gminy umieszcza się tablicę z wizerunkiem
herbu.
3. Na budynkach będących siedzibami jednostek, o których mowa w ust. 1 lit. d wizerunek herbu gminy
może być umieszczony na tablicach informacyjnych z nazwą jednostki.
§ 5. Używanie herbu, flagi, flagi stolikowej i banneru Gminy Lipnica w celach komercyjnych wymaga
pisemnej zgody Wójta Gminy Lipnica.
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WNIOSEK O WYKORZYSTANIE HERBU GMINY LINICA
Wójt Gminy
LIPNICA
ul. Józefa Słomińskiego 19
77-130 L i p n i c a
...............................................................................
Imię i nazwisko
...............................................................................
Nazwa podmiotu
...............................................................................
...............................................................................
Adres i telefon
Wnoszę
o udzielenie
zezwolenia
na
wykorzystanie
herbu
Gminy
Lipnica
w celu
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................
Do wniosku dołączam graficzny projekt wykorzystania herbu gminy.
Stwierdzam, że zapoznałam/em się z treścią uchwały Rady Gminy nr .................z dnia...........................,
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i banneru Gminy Lipnica oraz zasad ich używania, a w szczególności
z załącznikiem Nr 5 do uchwały - Zasady używania herbu, flagi, flagi stolikowej i banneru Gminy Lipnica
i akceptuję jej postanowienia.
..........................................

............................................

(miejscowość,data)

(podpis osoby uprawnionej)

