
UCHWAŁA NR XXXIII/257/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Łobez oraz zasad ich używania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku 
o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38), po uzyskaniu wymaganych opinii, Rada Miejska w Łobzie 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się herb Łobza według opisu i wzoru przedstawionego w załączniku Nr 1 do niniejszej 
uchwały.

2. Herb Łobza stanowi tarcza typu hiszpańskiego w kolorze złotym (żółtym), w której centralnej części 
znajduje się czerwony, skaczący w lewą stronę wilk w złotej (żółtej) koronie, oparty tylnymi łapami na zielonej 
murawie.

§ 2. 1. Ustanawia się flagę Łobza według opisu i wzoru przedstawionego w załączniku Nr 2 do niniejszej 
uchwały.

2. Flagę Łobza stanowi prostokątny płat tkaniny w proporcjach szerokości do długości 5:8. Flagę tworzą 
trzy pasy w barwach: czerwony, żółty i zielony, w równych częściach ułożonych względem siebie 
a prostopadle do drzewca.

§ 3. Przyjmuje się regulamin używania herbu i flagi, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.
§ 5. Traci moc § 4 ust. 1 i 2 Statutu staowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/108/96 Rady Miejskiej 

w Łobzie z dnia 14 czrwca 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łobez (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. 
z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2001 r. Nr 55, poz. 1644).  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.
 

Przewodniczacy Rady

Bogdan Górecki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 września 2017 r.

Poz. 3876



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZORNIK BARW W SYSTEMIE CMYK 

 

  ŻÓŁTY- C- 0%, M-0%, Y-100%, K-0% 

 ZIELONY- C-100%, M-0%, Y-100%, K-50% 

 CZERWONY- C-0%, M-100%, Y-100%, K-0% 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/257/2017
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
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WZORNIK BARW W SYSTEMIE CMYK 

 

 ŻÓŁTY- C- 0%, M-0%, Y-100%, K-0% 

 ZIELONY- C-100%, M-0%, Y-100%, K-50% 

 CZERWONY- C-0%, M-100%, Y-100%, K-0% 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/257/2017
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 3876



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/257/2017
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

REGULAMIN UŻYWANIA HERBU I FLAGI GMINY ŁOBEZ

§ 1. 1. Herb i flaga stanowią własność Gminy Łobez  i podlegają ochronie prawnej.
2. Herb i flaga, októrych mowa w ust. 1, mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach 

zgodnie z wzorami graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale
3. Herb i flaga gminy powinny być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć 

i szacunek.
§ 2. 1. Prawo do używania herbu i flagi przysługuje na mocy niniejszej uchwały:

1) Radzie Miejskiej w Łobzie;
2) Burmistrzowi Łobza;
3) gminnym jednostkom organizacyjnym;
4) innym podmiotom wykonującym zadania o charakterze użyteczności publicznej w imieniu Gminy Łobez;
5) osobom fizycznym, prawnym i innym jednostkom organizacyjnym, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Wymaga pisemnej zgody Burmistrza Łobza  używanie wzoru herbu lub flagi w celach komercyjnych 
w szczególności na wydawnictwach, drukach reklamowych i promocyjnych, stronach internetowych, ubiorach, 
budynkach, urządzeniach i przedmiotach, winietach gazet i czasopism.

3. Zabrania się używania herbu lub flagi Gminy Łobez dla działalności sprzecznej z prawem, zasadami 
współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

4. Zgoda Burmistrza Łobza, o której mowa w ust. 2, nie obejmuje uprawnienia, o którym mowa w art. 6a 
ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38).

5. Zgoda udzielana jest na pisemny wniosek zawierający: cel wraz z uzasadnieniem, dla którego używany 
będzie herb oraz sposób wykorzystania herbu (np. wzór druku, projekt graficzny przedmiotu, na którym ma być 
umieszczony herb itp.).

6. Burmistrz Łobza przed udzieleniem zgody może żądać uzupełnienia wniosku o podanie innych 
szczegółowych informacji. Nie uzupełnienie wniosku w określonym przez Burmistrza Łobza terminie może 
skutkować brakiem zgody.

§ 3. 1. Herb i flagę umieszcza się w pomieszczeniach, na budynkach i przed budynkami stanowiącymi 
siedzibę, albo miejsce obrad organów Gminy.

2. Herb jako symbol tożsamości może być umieszczany w szczególności:
1) w sali obrad Rady Miejskiejw Łobzie;
2) w gabinecie Burmistrza Łobza;
3) na tablicach samorządowych;
4) na witaczach usytuowanych w granicach Gminy;
5) na pismach urzędowych;
6) na dokumentach przyznających honorowe obywatelstwo Gmimy Łobez;
7) na stronach internetowych;
8) w Biuletynie Informacji Publicznej, której administratorem jest Gmina Łobez,
9) na papierach urzędowych i kopertach;
10) na biletach wizytowych;
11) na dyplomach okolicznościowych, podziękowaniach i listach gratulacyjnych;
12) na plakatach, publikatorach i wydawnictwach;
13) na upominkach, gadżetach lub innych przedmiotach promujących Gminę;
14) w innych miejscach, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Łobza.

§ 4. Symbole, o których mowa w ust. 1 mogą być używane w innych miejscach z okazji:
1) świąt i rocznic państwowych, regionalnych i gminnych;
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2) wyborów: Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, samorządowych, do Parlamentu Europejskiego;
3) referendach;
4) podczas innych imprez promujących Gminę Łobez lub organizowanych przez Gminę Łobez.

§ 5. 1. Flaga może być wywieszana (podnoszona) przed budynkiem lub na budynku stanowiącym siedzibę 
władz gminy, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych obiektach gminnych, w miejscach publicznych, 
a także przez wszystkich mieszkańców na terenie ich nieruchomości oraz przez przedsiębiorstwa, firmy, 
instytucje, których siedziby znajdują się na terenie gminy Łobez,  samodzielnie lub łącznie z flagą państwową 
z okazji uroczystości lokalnych i świąt narodowych dla podkreślenia ich podniosłego charakteru - bez potrzeby 
uzyskiwania zgody Burmistrza jednakże z należytym poszanowaniem.

2. Flaga może być umieszczana także wewnątrz budynków, w których odbywają się uroczystości.
3. W przypadku eksponowania flagi z innymi flagami należy zachować następującą hierarchię: flaga 

Rzeczpospolitej Polskiej, flaga innego państwa, flaga województwa, flaga powiatu, flaga gminy, flaga Unii 
Europejskiej, flaga organizacji ogólnopolskiej, flaga organizacji międzynarodowej, flaga służbowa (np. policji, 
straży pożarnej itp.), flaga firmowa (instytucji, organizacji, szkoły, klubu sportowego, itp.), flaga 
okolicznościowa (związana z rocznicą lub imprezą) i tak:

1) w przypadku wywieszenia dwóch lub czterech flag, flaga uprzywilejowana (o najwyższym stopniu 
w hierarchii) zajmuje pozycję skrajną na lewo z perspektywy patrzącego,

2) odstępstwem od zasady pierwszeństwa lewej strony jest wywieszenie trzech flag o różnym stopniu 
hierarchii, wówczas flagę o najwyższym stopniu hierarchii umieszcza się w środku, niższy w hierarchii z jej 
lewej strony, a najniższy w hierarchii z prawej strony.

3) wśród flag zajmujących to samo miejsce w hierarchii, pierwszeństwo ma zawsze flaga gospodarza 
spotkania.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 3876


		2017-09-28T07:27:52+0000
	Polska
	Hanna Rejman; ZUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




