
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady 

Gminy Lipie Nr XXVII/206/2012  

z dnia 22 czerwca 2012 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN UŻYWANIA HERBU, FLAGI 

I PIECZĘCI GMINY LIPIE 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
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§ 1  

1. Herb, flaga, baner i pieczęcie stanowią symbole Gminy Lipie. 

2. Symbole wymienione w ust. 1 stanowią własność Gminy Lipie i podlegają ochronie prawnej. 

3. Symbole mogą być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorcem graficznym 

ustalonym w uchwale Rady Gminy Lipie nr XXIV/173/2012 z dnia 11 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia herbu, 

flagi, baneru i pieczęci Gminy Lipie. 

4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) herbie gminy – rozumie się przez to herb Gminy Lipie, 

2) fladze gminy – rozumie się przez to flagę Gminy Lipie, 

3) radzie gminy – oznacza to Radę Gminy Lipie, 

4) urzędzie gminy – oznacza to Urząd Gminy Lipie, 

5) wójcie gminy – oznacza to Wójta Gminy Lipie, 

6) przewodniczącym rady – oznacza to przewodniczącego Rady Gminy Lipie, 

7) podmiocie – rozumie się przez to osoby fizyczne i prawne a także jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej. 

 

§ 2 

1. Prawo używania symboli przysługuje organom Gminy Lipie i jednostkom organizacyjnym Gminy Lipie. 

2. Symbole gminy mogą być używane do celów handlowych, reklamowych lub innych związanych  

z uzyskiwaniem dochodu wyłącznie za zgodą Wójta wyrażoną pisemnie na wniosek zainteresowanych  

(z wyłączeniem publikacji naukowych i popularnonaukowych). 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien wskazywać sposób i formę używania wizerunku herbu, flagi lub 

pieczęci gminy oraz projekt lub prototyp przedmiotu, na którym ma być umieszczony wizerunek herbu, flagi lub 

pieczęci gminy. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie ustanowienia zasad 

używania i stosowania gminnych symboli samorządowych oraz protokołu flagowego Gminy Lipie. 

4. Wójt Gminy rozpatruje wnioski, o których mowa w ust. 3 w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia oferty. 

5. Wójt Gminy Lipie informuje na piśmie podmiot ubiegający się o uzyskanie zgody o podjętej decyzji. 

6.  Przed wydaniem zgody na rozpowszechnianie symboli Wójt Gminy bada w szczególności: 

1) czy ich umieszczenie w określonym miejscu lub na określonym przedmiocie nie pozostaje w sprzeczności  

z powagą herbu, 

2) czy działalność podmiotu ubiegającego się o prawo do korzystania z wizerunku symboli nie stoi  

w sprzeczności z interesem gminy, 

3) czy przedstawiony projekt wykorzystania symboli jest zgodny ze wzorem ustalonym przez Radę Gminy. 
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7. Zezwolenie wygasa: 

- w skutek upływu okresu, na który zostało udzielone, 

- w przypadku likwidacji, upadłości lub innej formy zaprzestania działalności instytucji korzystającej z wizerunku 

symboli, 

- w przypadku zrzeczenia się uprawnionego do korzystania, 

- w skutek przeniesienia prawa do używania wizerunku symboli Gminy Lipie, bez zgody Wójta, na osobę trzecią. 

8. Wójt Gminy Lipie może cofnąć zgodę na używanie wizerunku herbu, flagi lub pieczęci gminy, jeżeli będą 

one używane niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, indywidualną decyzję co do konkretnych okoliczności  

i warunków użycia wizerunku herbu, flagi lub pieczęci zgodnego z wzorcami zawartymi w załącznikach, podejmuje 

w każdym przypadku Wójt Gminy Lipie. 

10.  Kto lży, wyszydza lub w inny sposób znieważa symbole gminy podlega ściganiu z urzędu i karze 

przewidzianej w odrębnych przepisach. 

 

II. HERB GMINY LIPIE 

 

§ 3 

1. Herb lub jego godło może być używane wyłącznie w formie i proporcjach określonych w uchwale  

nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Lipie z dnia 11 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci 

Gminy Lipie. 

2. Herb Gminy umieszcza się w szczególności: 

1) na budynkach stanowiących siedzibę Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, 

2) w pomieszczeniach urzędowych oraz w sali narad i pomieszczeniach należących do jednostek organizacyjnych 

Gminy Lipie,   

3) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze Gminy lub innych przedmiotach promujących gminę, 

4) na drukach, blankietach firmowych i korespondencyjnych, wizytówkach, materiałach promocyjnych, dyplomach  

i upominkach przyznawanych przez organy gminy oraz stronach internetowych gminy, Biuletynie Informacji 

Publicznej i na winiecie gazety gminnej, 

5) na urzędowych słupach i tablicach usytuowanych w gminie oraz na tablicach powitalnych usytuowanych na 

granicach Gminy Lipie.  

3. Do celów zdobniczych, poza reprezentacyjnymi, można użyć samego godła herbu. 

4. Dopuszcza się używanie herbu gminy (godła gminy) w formie grafiki niebarwnej (jednobarwnej).  

5. Herb może być używany przez inne instytucje i osoby prawne wyłącznie za zgodą Wójta Gminy Lipie 

wyrażoną w formie pisemnej. 
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III. FLAGA GMINY LIPIE 

 

§ 4 

 

1. Wzór flagi określa uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Lipie z dnia 11 marca 2012 r. w sprawie 

ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Lipie. 

2. Flagę gminy wywiesza się zgodnie z zasadami protokołu flagowego, który stanowi załącznik do uchwały 

Rady Gminy Lipie w sprawie ustanowienia zasad używania i stosowania gminnych symboli samorządowych. 

3. Flaga może być używana włącznie w formie i proporcjach określonych w uchwale wymienionej w ust. 1 

 

  

IV. PIECZĘCIE GMINY LIPIE 

 

§ 5 

 

1. Wzór pieczęci określa uchwała Nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Lipie z dnia 11 marca 2012 r.  

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Lipie. 

2.  Zasady i okoliczności używania pieczęci z napisem w otoku GMINA LIPIE, RADA GMINY LIPIE  

i WÓJT GMINY LIPIE określają odrębne przepisy.  

3.  Pieczęcie Gminy Lipie, Rady Gminy Lipie i Wójta Gminy Lipie są przeznaczone ponadto do sygnowania 

druków i pism okolicznościowych oraz ozdobnych m.in: 

1) zaproszeń,  

2) listów gratulacyjnych, 

3) dyplomów, 

4) pism ze słowami uznania lub podziękowania, 

5) materiałów promocyjnych lub reklamowych. 

 

4. Wykorzystanie, w tym komercyjne, wizerunku pieczęci Gminy Lipie przez inne podmioty wymaga 

każdorazowej zgody Wójta Gminy Lipie. 
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