
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/113/2020 

RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU 

z dnia 26 marca 2020 r. 

w sprawie: zasad używania symboli Gminy Lwówek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 3 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 

21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 38), Rada Miejska 

w Lwówku uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady używania herbu Gminy Lwówek, którego wzór określony został w Statucie Gminy 

Lwówek oraz flagi, banneru, flagi stolikowej i hejnału Gminy Lwówek, których wzór określony został 

w odrębnej Uchwale. 

§ 2. 1. Symbole Gminy Lwówek, o których mowa w § 1, zwane w dalszej części uchwały Symbolami, 

mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek, a sposób ich używania 

nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes gminy. 

2. Symbole stanowią własność Gminy Lwówek i podlegają ochronie prawnej. 

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

ustalonym w uchwałach, o których mowa w § 1. 

4. Dopuszcza się stosowanie jednobarwnej lub wielobarwnej stylizacji herbu Gminy Lwówek w postaci 

płaskorzeźby, metaloplastyki lub innych dzieł artystycznych. 

§ 3. 1. Prawo do używania Symboli przysługuje organom gminy, gminnym jednostkom organizacyjnym, 

gminnym jednostkom pomocniczym oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie 

Gminy Lwówek, do celów związanych z realizacją zadań statutowych. 

2. Herb, flaga, baner i flaga stolikowa, przeznaczone są do celów reprezentacyjnych i promocyjnych Gminy 

Lwówek i mogą być umieszczane: 

1) na budynkach oraz przed budynkami stanowiącymi siedzibę organów gminy, a także w pomieszczeniach 

tychże siedzib; 

2) na budynkach, przed budynkami lub w pomieszczeniach gminnych jednostek organizacyjnych; 

3) w miejscach odbywania się uroczystości gminnych oraz w innych miejscach, za zgodą Burmistrza Miasta 

i Gminy Lwówek; 

4) na tablicach przy drogach publicznych - wjazdowych na teren Gminy Lwówek; 

5) na gminnych tablicach informacyjnych, tablicach z nazwami miejscowości, ulic, placów w Gminie 

Lwówek, itp.: 

6) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez organy gminy; 
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7) na drukach urzędowych organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych; 

8) na stronach internetowych Gminy Lwówek, gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych oraz 

gminnych jednostek OSP; 

9) w publikacjach i biuletynach samorządowych; 

10) w materiałach informacyjnych i promocyjnych Gminy Lwówek oraz w innych materiałach zamawianych 

przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek. 

3. Flaga Gminy Lwówek może być także wywieszana (podnoszona) przez mieszkańców, przedsiębiorstwa, 

firmy, instytucje które prowadzą działalność na terenie Gminy Lwówek, samodzielnie lub łącznie z flagą 

państwową, z okazji uroczystości lokalnych i świąt narodowych, dla podkreślenia ich podniosłego charakteru, 

jednakże z należytym poszanowaniem. 

4. Hejnał Gminy Lwówek może być publicznie odtwarzany lub wykonywany: 

1) na początku uroczystości gminnych oraz świąt i rocznic państwowych; 

2) w budynkach, pomieszczeniach i salach posiedzeń organów gminy oraz w gminnych jednostkach 

organizacyjnych. 

§ 4. Zabrania się wykorzystywania Symboli do komercyjnych celów reklamowych 

§ 5. Traci moc Uchwała nr XV/90/2004 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie 

zasad korzystania z herbu gminy Lwówek. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lwówku 

(-) Andrzej Jędrzejczak 
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