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UCHWAŁA NR XXVIII/220/12
RADY GMINY REWAL
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci, flagi stolikowej i banneru Gminy Rewal oraz zasad ich
stosowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r.
Nr 42, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach
(Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.).
§ 1. Ustanawia się:
1) herb Gminy Rewal według opisu zawartego w § 2 ust. 1 i wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały,
2) flagę Gminy Rewal, zgodnie z opisem w § 2 ust. 2 uchwały i wzorem określonym w załączniku Nr 2 do
uchwały,
3) pieczęć Gminy Rewal opisaną w § 2 ust. 3, której wzór określa załącznik Nr 3 do uchwały,
4) flagę stolikową Gminy Rewal opisaną w § 2 ust. 4 której wzór określa załącznik Nr 4 do uchwały,
5) banner Gminy Rewal opisany w § 2 ust. 5 której wzór określa załącznik Nr 5 do uchwały.
§ 2. 1. Herb Gminy Rewal stanowią: na białym polu tarczy herbowej ściana kościoła w Trzęsaczu
(w kolorze czerwonym) trzymana przez Gryfa (w kolorze czerwono- złotym). Pod spodem znajdują się morskie
fale (w kolorze niebieskim).
2. Flagę Gminy Rewal stanowi prostokątny płat tkaniny o proporcjach wysokości do szerokości 5:8,
składający się z pięciu poziomych pasów od góry czerwonego, białego, niebieskiego, białego i czerwonego.
Na środkowym, niebieskim pasie umieszczono herb Gminy Rewal.
3. Pieczęcią Gminy Rewal jest pieczęć okrągła o średnicy 36 mm z napisem w otoku: GMINA REWAL,
gdzie oba słowa oddzielone są od siebie sześciopromiennymi gwiazdami. Pośrodku pieczęć w kole stworzonym
z kropek, znajduje się konturowo wpisany herb Gminy.
4. Flagę stolikową Gminy Rewal stanowi pionowy prostokąt w pasy od prawej: wąskie- czerwony i biały,
szeroki- niebieski oraz wąskie- biały i czerwony. Flaga jest umieszczona na stojaku. Na górze środkowego,
niebieskiego pasa znajduje się herb Gminy Rewal.
5. Banner Gminy Rewal stanowi pionowy prostokąt w pasy od prawej: wąskie- czerwony i biały, szerokiniebieski oraz wąskie - biały i czerwony, umieszczony na wysokim stojaku. Na górze środkowego,
niebieskiego pasa znajduje się herb Gminy Rewal.
§ 3. 1. Symbole, o których mowa w § 2 uchwały, stanowią własność Gminy Rewal i są znakami prawnie
chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami
graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.
2. Uzasadnienie zastosowanej symboliki w herbie, fladze, pieczęci, fladze stolikowej i bannerze oraz rys
historyczny zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.
§ 4. 1. Prawo do używania herbu i flagi na mocy niniejszej uchwały przysługuje:
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1) Radzie Gminy i Wójtowi;
2) Urzędowi Gminy;
3) gminnym jednostkom organizacyjnym;
4) innym podmiotom wykonującym w imieniu Gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej.
2. Pieczęci Gminy Rewal do sygnowania ważnych dokumentów używają:
1) Rada Gminy;
2) Wójt;
3) Urząd Gminy.
§ 5. 1. Herb i flagę Gminy Rewal umieszcza się w pomieszczeniach, na budynkach i przed budynkami
stanowiącymi siedziby albo miejsca obrad organów Gminy.
2. Symbole, o których mowa w ust. 1, mogą być używane w innych miejscach z okazji uroczystości, świąt
i rocznic gminnych, państwowych i regionalnych oraz podczas innych imprez promujących Gminę.
3. Herb może być zamieszczany na drukach urzędowych Rady Gminy i Wójta oraz na stronach
internetowych, których administratorem jest Urząd Gminy.
4. Symboli, o których mowa w ust. 1, mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty do celów
komercyjnych.
5. Zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku herbu i flagi w celach komercyjnych udziela
Wójt. Zasady i warunki używania tych symboli określa pisemna umowa.
6. Herb i flaga Gminy Rewal mogą być umieszczane, używane i rozpowszechniane wyłącznie w sposób
zapewniający należną im cześć, powagę i poszanowanie.
§ 6. 1. Flaga stolikowa może być umieszczona:
1) w salach obrad, w których odbywają się oficjalne rozmowy wielostronne przedstawicieli organów Gminy
z przedstawicielami organów innych jednostek samorządu terytorialnego,
2) w gabinecie Wójta, Przewodniczącego Rady oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 7. Do używania banneru stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 2.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Bogusław Woźniak
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