
Id: 63B1C5D2-0805-4041-AA52-890AC82ADB73. Uchwalony Strona 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/94/2013 

RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI 

z dnia 14 listopada 2013 r. 

W SPRAWIE USTANOWIENIA HERBU, FLAGI ORAZ SZTANDARU GMINY 

PRUSZCZ GDAŃSKI. 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 13 oraz art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990r. 

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. nr 594 ) oraz art. 3, ust. 1  ustawy z dnia 21 grudnia 

1978r. o odznakach i mundurach ( Dz.U. Nr 31, poz. 130, ze zm), po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 października 2013r. ( DWJST-WSUST-78-

87/13/GL KH-193 ) 

Rada Gminy uchwala, co następuje :  

§ 1. 1. Ustanawia się herb gminy Pruszcz Gdański, którego wzór graficzny stanowi załącznik Nr 

1  do uchwały.  

2. Herbem gminy Pruszcz Gdański jest umieszczony w polu zielonym gryf kroczący srebrny, 

zwrócony w lewo, z ogonem opuszczonym, skierowanym ku przodowi, dzierżący w szponach 

uncjalną literę P, tej samej barwy. 

§ 2. 1. Ustanawia się flagę gminy Pruszcz Gdański, której wzór graficzny stanowi załącznik Nr 

2  do uchwały.  

2. Flagą gminy Pruszcz Gdański jest prostokątny płat tkaniny, składający się z trzech pionowych 

pasów równoległych. Na pasie środkowym koloru białego, 2,5 raza szerszym niż skrajne pasy 

zielone, umieszczony jest herb gminy Pruszcz Gdański.  

3. Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 5  : 8  .  

4. Stosunek wysokości herbu gminy Pruszcz Gdański do wysokości flagi wynosi 2  : 3.  

5. Flaga jest dwustronna i lewa strona flagi jest lustrzanym odbiciem strony prawej. 

§ 3. 1. Ustanawia się sztandar gminy Pruszcz Gdański, którego wzór graficzny stanowi załącznik 

Nr 3  do uchwały.  
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2. Sztandar złożony jest z dwóch płatów o szerokości i wysokości 100cm. Na płacie lewym, 

koloru zielonego umieszczone jest godło z herbem gminy wysokości 61 cm, nad nim napis 

ułożony półkoliście GMINA, a pod nim napis półkolisty PRUSZCZ GDAŃSKI (litery uncjalne, 

zbliżone krojem do litery P w herbie gminy haftowane nicią koloru złotego o wysokości 8, 

5  cm). W czterech rogach ozdobnie splecione kursywne inicjały P i G, haftowane złotą nicią. 

Płat prawy (na lewo od drzewca) jest czerwony z umieszczonym centralnie orłem właściwym dla 

godła państwa wysokości 74 cm. Brzegi sztandaru nieprzylegające do drzewca obszyte są 

frędzlami koloru złotego, szerokości 5  cm.  

3. Drzewce sztandaru jest wykonane z toczonego drewna barwionego w kolorze brązowym, 

dwudzielne, łączone w połowie długości tuleją z metalu barwy złotej, i jest zwieńczone głowicą 

wykonaną z mosiądzu, wysokości 29 cm, w formie stylizowanego kłosa zboża, osadzonego na 

spłaszczonej kuli, wyrastającej ze stożka stanowiącego osadę głowicy na drzewcu. Dolny koniec 

drzewca zakończony jest okuciem wykonanym z metalu barwy złotej. 

§ 4. Herb, sztandar oraz flaga gminy Pruszcz Gdański mogą być używane zgodnie z zasadami 

określonymi w załączniku nr 4  do uchwały.  

§ 5. Traci moc uchwała nr XXX/44/96 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 9  sierpnia 1996r. 

w sprawie herbu gminy Pruszcz Gdański, oraz uchwała nr XX/61/2000 Rady Gminy Pruszcz 

Gdański z dnia 14 września 2000r. w sprawie ustanowienia flagi gminy Pruszcz Gdański.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.  

 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Marek Kowalski 
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Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXXVII/94/2013  

Rady Gminy Pruszcz Gdański  

z dnia 14 listopada 2013 r.  
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Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr XXXVII/94/2013  

Rady Gminy Pruszcz Gdański  

z dnia 14 listopada 2013 r.  
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Załącznik Nr 3  do Uchwały Nr XXXVII/94/2013  

Rady Gminy Pruszcz Gdański  

z dnia 14 listopada 2013 r.  
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Załącznik Nr 4  do Uchwały Nr XXXVII/94/2013  

Rady Gminy Pruszcz Gdański  

z dnia 14 listopada 2013 r.  

Zasady używania herbu, flagi oraz sztandaru gminy Pruszcz Gdański  

§ 1. Postanowienia ogólne.  

1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:  

1)gminie – należy przez to rozumieć gminę Pruszcz Gdański,  

2)herbie - należy przez to rozumieć herb gminy Pruszcz Gdański,  

3)fladze - należy przez to rozumieć flagę gminy Pruszcz Gdański,  

4)sztandarze - należy przez to rozumieć sztandar gminy Pruszcz Gdański. 

2. Herb, flaga oraz sztandar jako zewnętrzne znaki reprezentacyjne symbolizujące gminę 

stanowią własność gminy i mogą być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnie 

z wzorami przyjętymi w drodze uchwały rady gminy, w celach reprezentacyjnych i do 

oznaczenia własności samorządowej.  

3. Symbole gminy, o których mowa w ust. 2  podlegają ochronie prawnej jako dobro osobiste 

gminy.  

4. Osoby i podmioty używające symboli gminy mają obowiązek otaczać je należytą czcią 

i szacunkiem.  

5. Symbole gminy mogą być wykorzystywane przez organy gminy, jej jednostki organizacyjne 

oraz przez jednostki pomocnicze gminy. 

§ 2. ZASADY UŻYWANIA HERBU  

1. Herbu używają:  

1)organy gminy,  

2)jednostki organizacyjne gminy,  

3)jednostki pomocnicze gminy,  

4)Inne podmioty, po uzyskaniu zgody organu wykonawczego gminy. 

2. Herb występuje na sztandarze oraz fladze gminy.  

3. Herb umieszcza się w szczególności:  

1)na budynkach, w pomieszczeniach urzędowych i salach posiedzeń, salach lekcyjnych 

należących do podmiotów o których mowa w ust. 1, zawsze poniżej godła Rzeczypospolitej 

Polskiej,  

2)na materiałach promujących gminę,  

3)na drukach urzędowych podmiotów o których mowa w ust. 1  oraz na stronach internetowych 

tych podmiotów,  

4)na wizytówkach radnych gminy i urzędników gminy. 
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4. Herb można umieszczać w innych miejscach niż wymienione w ust. 3, uwzględniając 

poszanowanie i szacunek dla tego symbolu. § 1  ust. 4  stosuje się odpowiednio.  

5. Dopuszcza się używanie herbu w formie niebarwnej grafiki.  

6. Upoważnia się Wójta Gminy Pruszcz Gdański do wyrażania zgody na używanie herbu przez 

inne podmioty. 

§ 3. ZASADY UŻYWANIA FLAGI  

1. Flagę podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedzibę;  

1)władz gminy albo miejsce ich obrad czy przebywania,  

2)podmiotów o których mowa w § 2  ust. 1  pkt 2-3, 

2. Flagę zaleca się podnosić lub umieszczać na budynkach mieszkalnych lub przed budynkami 

mieszkalnymi oraz na budynkach lub przed budynkami , w których prowadzi się działalność 

gospodarczą lub w innych miejscach niż wymienione w ust. 1  i 2  – z okazji świąt, rocznic 

i uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym, z uwzględnieniem § 1  ust. 4.  

3. Flaga może być umieszczana wewnątrz budynków o których mowa w ust. 1  i 2  z 

uwzględnieniem § 1  ust. 4. 

§ 4. ZASADY UŻYWANIA SZTANDARU  

1. Sztandar przechowywany jest w Urzędzie gminy, w miejscu do tego wyznaczonym.  

2. Opiekę nad sztandarem sprawuje poczet sztandarowy wyznaczony przez organ wykonawczy 

gminy.  

3. Sztandar używany jest podczas uroczystych sesji Rady gminy , uroczystości państwowych, 

wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz wtedy, gdy okoliczności za tym przemawiają. 
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