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Poz. 4716
UCHWAŁA NR XXXIII/283/2013
RADY POWIATU KARTUSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie ustanowienia herbu Powiatu Kartuskiego

Na podstawie art. 12 pkt 10 i art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.1)) oraz art. 3 ust. 1 ustawy o odznakach i mundurach z dnia 21 grudnia 1978 r.
(Dz. U. Nr 31 poz. 130 z późn. zm.2))
Rada Powiatu Kartuskiego
na wniosek Zarządu Powiatu Kartuskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się herb Powiatu Kartuskiego, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.
2. Załącznik do uchwały, oprócz wzoru herbu, określa również wzór herbu wraz z opisem i szczegółowym
określeniem kolorystyki .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Woźniak

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 162 poz. 1126, Dz.U. z 2000 r.
Nr 12 poz. 136, Nr 120 poz. 1268, Dz.U. z 2001 r. Nr 123 poz. 1353oraz Dz.U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753.

2) Zmiany

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
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Herb przedstawia w polu niebieskim srebrną wieżę, nad nią siedem srebrnych gwiazd w układzie kartuzów.
W obrysie wieży znajduje się gryf kaszubski w barwach heraldycznych: czarny gryf z czerwonym dziobem
i szponami.
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Herb przedstawia w polu niebieskim srebrną wieżę, nad nią siedem srebrnych
gwiazd w układzie kartuzów. W obrysie wieży znajduje się gryf kaszubski
w barwach heraldycznych: czarny gryf z czerwonym dziobem i szponami.
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