
UCHWAŁA NR XXV/215/2013
RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: ustanowienia herbu i flagi Gminy Lipiany i przyjęcia regulaminu stosowania flagi i herbu 
Gminy Lipiany

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 13, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, zm. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz.1457, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327. Nr 
138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r.Nr 52, poz. 420 , Nr 
157,poz.1241, z 2010r. Nr 28,poz.142 i 146, z 2010r., Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 oraz 2011r. Nr 21, poz. 
113, Nr 117,poz. 679, Nr 134, poz.777,Nr 149, poz. 887 i Nr 217,poz.1281, z 2012r.poz. 567 oraz z 2013 poz. 
153) uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustanawia się herb Gminy Lipiany według opisu i wzoru przedstawionego w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustanawia się flagę Gminy Lipiany według opisu i wzoru przedstawionego w załączniku nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Przyjąć regulamin stosowania herbu i flagi Gminy Lipiany stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adrian Kowalczyk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 sierpnia 2013 r.

Poz. 2911



 
 

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXV/215/2013 

Rady Miejskiej w Lipianach 
z dnia 25 czerwca 2013 r. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Opis herbu:  w tarczy dwudzielnej w słup, w polu prawym  srebrnym połuorła czerwonego, 
w polu lewym błękitnym trzy gwiazdy złote w słup. 
Symbolika herbu:  Pole prawe odnosi się do zwierzchników i załoŜycieli miasta margrabiów 
brandenburskich. Gwiazdy w polu lewym symbolizują patronat Najświętszej Marii Panny nad 
miejscową parafią. 
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Załącznik Nr 2  

do uchwały Nr XXV/215/2013 
Rady Miejskiej w Lipianach 

z dnia 25 czerwca 2013 r. 
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Opis flagi:  Płat o stosunku szerokości do długości 5:8, podzielony pionowo na trzy pola, pierwsze i trzecie błękitne, a drugie białe. W centrum 
płata herb miasta. Stosunek płata błękitnego do białego wynosi 1:2. 
 
Symbolika flagi: Poprzez barwy i herb zamieszczony w centrum płata, flaga nawiązuje do tradycji załoŜycielskich miasta Lipian, czyli do 
margrabiów brandenburskich, a z drugiej do patronki miejscowej parafii Najświętszej Marii Panny. 
 
Symbolika barw flagi: zgodnie z wielowiekową tradycją poszczególne barwy symbolizują: 
   Ŝółta - szlachetność i Ŝyczliwość. 
   biała – czystość, uczciwość i szczerość. 
   czerwona – odwaga i poświęcenie. 
   błękitna – lojalność i wierność. 
 
Barwy flagi w systemie CMYK: 
   czerwona – M 100% i Y 100% 
   błękitna – C 100% 
   Ŝółta – M 15% i Y 100% 
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Załącznik Nr 3  

do uchwały Nr XXV/215/2013 
Rady Miejskiej w Lipianach 

z dnia 25 czerwca 2013 r. 
 

 

            

   Regulamin korzystania z herbu i flagi gminy Lipiany 

 

Herb gminy i flaga gminy  stanowi własność Gminy Lipiany i podlega ochronie jako dobro  
Gminy Lipiany. 

Herb gminy  i flaga gminy  moŜe być uŜywana wyłącznie w sposób zapewniający im naleŜytą 
cześć i szacunek oraz prestiŜ i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy.  

 1. Herb gminy i flaga gminy, jako symbole, i znaki toŜsamości gminy mogą być umieszczany  

    w szczególności:  

• na sali obrad Rady Miejskiej;  
• w gabinetach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipianach i Burmistrza Lipian;  
• na sali ślubów;  
• na budynkach i w ich wnętrzach, stanowiących siedzibę organów gminy oraz 

gminnych jednostek organizacyjnych; 
• na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze gminy; 
• na witaczach usytuowanych na granicach gminy; 
• na blankietach korespondencyjnych, wizytówkach, materiałach promocyjnych 

wydawanych przez Burmistrza, albo za jego zgodą i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej; 

•  w urzędowych publikatorach i wydawnictwach Gminy, burmistrza; 
• na wizytówkach uŜywanych do celów słuŜbowych przez radnych Gminy,  

pracowników  Urzędu Miejskim w Lipianach i pracowników jednostek 
organizacyjnych, 

2. Herb gminy i flaga gminy  muszą być uŜywana zgodnie z obowiązującym wzorem 
graficznym. Herb gminy  i flaga gminy  moŜe być uŜywana przez podmioty gospodarcze, 
organizacje, instytucje, stowarzyszenia, fundacje za indywidualną zgodą wyraŜoną przez 
Burmistrza Lipian. 

3. UŜywanie, bądź rozpowszechnianie wizerunku herbu gminy i flagi gminy  w celach 
komercyjnych, w szczególności umieszczanie herbu i flagi gminy  na przedmiotach, w tym 
przeznaczonych do obrotu gospodarczego oraz zamieszczanie w znaku towarowym lub 
usługowym wymaga zgody Burmistrza Lipian .  

4. Decyzja Burmistrza Lipian wyraŜająca zgodę na uŜywanie, bądź rozpowszechnianie 
wizerunku herbu gminy i flagi gminy  w celach komercyjnych, stanowi podstawę do zawarcia 
umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki stron, a w szczególności warunki uŜywania, 
bądź komercyjnego rozpowszechniania herbu i flagi lub ich wizerunku, sposób wykorzystania 
herbu i flagi, czas trwania umowy oraz ewentualne warunki płatności. 
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Burmistrz Lipian moŜe cofnąć wyraŜoną zgodę, jeŜeli podmiot uprawniony wykorzystuje 
herb lub flagę gminy w sposób sprzeczny z udzieloną zgodą lub zawartą umową, albo naraŜa 
dobre obyczaje lub interes gminy na szkodę, bądź gdy wizerunek herbu lub flagi 
rozpowszechniany jest w sposób sprzeczny z ustalonymi warunkami albo zasadami 
określonymi w niniejszym regulaminie.  

6. Cofnięcie zgody przez Burmistrz Lipian skutkuje rozwiązaniem umowy, o której mowa       
w pkt. 4 

W przypadku uŜywania i rozpowszechniania herbu i flagi gminy w sytuacjach nie ujętych w 
niniejszych zasadach, indywidualną zgodę co do konkretnych okoliczności i warunków 
uŜycia herbu i flagi gminy w jakichkolwiek wersjach, formach i postaciach plastycznych, 
zgodnych z ustalonym wzorem, podejmuje w kaŜdym przypadku Burmistrz Lipian. 
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