
U C H W A Ł A  Nr   XXXIX/380/2006 
                                         Rady Miasta Sandomierza 
    z dnia  18 pa�dziernika 2006 roku 
 
w sprawie zasad u�ywania herbu i flagi Miasta Sandomierz. 
 
           Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13,, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  
o samorz�dzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm./, oraz  § 5 ust. 3 Statutu Miasta 
Sandomierza  /  stanowi�cego Zał�cznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/74/2003  Rady Miasta Sandomierza z dnia  
17 wrze�nia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza /  Rada Miasta Sandomierza  uchwala,  
co nast�puje: 
 
 
 
      § 1. 
 
Herb i flaga Miasta Sandomierza s� zewn�trznymi znakami symbolizuj�cymi Miasto. 
 
 
      § 2. 
 
Herb i flaga mog� by� u�ywane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych  
z wzorami przyj�tymi w Statucie Miasta Sandomierz. 
 
 
      § 3. 
 
1.     Herb i flaga stanowi własno�� Miasta. 
2. Herb i flaga mog� by� wykorzystywane jedynie w sposób zapewniaj�cy im nale�yt� cze��  
        i szacunek. 
 
      § 4. 
  
1.  Herb Miasta Sandomierz, zwany dalej „herbem”, jest najwa�niejszym znakiem  
      i symbolem heraldycznym, stanowi�cym własno�� Miasta Sandomierz  
2. Umieszczony herb musi mie� czytelne barwy i wzór, by� czysty i w �aden sposób nie uszkodzony. 
3.   Herb jako heraldyczny znak i  symbol wyró�niaj�cy Miasto Sandomierz po�ród innych miast umieszczany jest: 
      1)  w gabinecie Burmistrza Miasta, 
      2)  w ratuszowej sali obrad Rady,, 
      3)  w Sali �lubów w Ratuszu, 
      4)  w pomieszczeniach Urz�du Miejskiego,  
      5)  na budynkach Urz�du Miejskiego stanowi�cych siedzib� organów Miasta, 
      7)  na drukach i blankietach urz�dowych Przewodnicz�cego Rady, Rady Miasta, Burmistrza i Urz�du Miejskiego, 
      8)  na sztandarach miejskich jednostek organizacyjnych, 
      9) na dyplomach, listach gratulacyjnych itp. wr�czanych przez organy Miasta, a tak�e na kartach i materiałach 
           promuj�cych miasto, wydawanych przez miejskie jednostki organizacyjne, 
    10)  mo�e by� u�ywany: 
            a)   na uroczysto�ciach pa�stwowych, samorz�dowych oraz podczas innych wydarze� o charakterze 
politycznym, 
                   społecznym, gospodarczym i religijnym pod warunkiem uzyskania zgody, chyba ze organizatorem jest 
Miasto  
                   lub miejskie jednostki organizacyjne, 
            b) w trakcie oficjalnych wizyt delegacji pa�stwowych lub samorz�dowych krajowych i zagranicznych  
                   w mie�cie, 
            c)    w trakcie oficjalnych delegacji krajowych  i zagranicznych  miasta, 
    11)  mo�e by� umieszczony na budynkach miejskich jednostek organizacyjnych, 
4. Wykorzystanie podobizny herbu do celów komercyjnych wymaga stosownego zezwolenia Burmistrza. 
 
      § 5. 
 
 
1.  Flaga Miasta Sandomierz, zwana dalej „flag�”, (obok herbu), jest najwa�niejszym znakiem  
      i symbolem heraldycznym, stanowi�cym umown� własno�� całej społeczno�ci Miasta 
      Sandomierz i mo�e by� u�ywana (wywieszana) ł�cznie z flaga narodow� (i Unii 



      Europejskiej) lub samodzielnie przez wszystkich mieszka�ców miasta z okazji �wi�t 
      narodowych lub lokalnych bez potrzeby uzyskiwania zezwolenia, ale z nale�ytym jej 
      poszanowaniem. 
2. Wywieszona flaga musi mie� czytelne barwy i wzór, by� czysta i nie pomi�ta ani te� 
      postrz�piona.   Flag� zu�yt� nale�y spali�, jest to jedyny, wła�ciwy sposób jej zniszczenia. 
3.   Flaga jako barwny symbol wyró�niaj�cy Miasto Sandomierz po�ród innych miast umieszczana (wywieszana) 
jest: 
      1)  w gabinecie Burmistrza Miasta, 
      2) w ratuszowej sali narad, podczas sesji Rady Miasta lub innych wa�nych uroczysto�ci z udziałem miejskich 
władz 
           samorz�dowych, 
      3) w dni powszednie przy lub na budynku Urz�du Miejskiego stanowi�cym siedzib� organów Miasta  
            i miejsce obrad Rady Miasta.  
      4) z okazji �wi�t pa�stwowych i miejskich, rocznic oraz innych uroczysto�ci i wydarze� o charakterze 
politycznym, 
           społecznym, gospodarczym i religijnym, w miejscach publicznych okre�lonych przez miejskie władze 
samorz�dowe, 
      5) w trakcie oficjalnych wizyt delegacji pa�stwowych lub samorz�dowych krajowych i zagranicznych  
           w mie�cie, 
      6)  w trakcie oficjalnych delegacji krajowych  i zagranicznych  miasta, 
      5) mo�e by� równie� umieszczana (wywieszana) przy lub na budynkach stanowi�cych siedzib� miejskich 
           jednostek organizacyjnych lub innych podmiotów, których siedziby znajduj� si� na terenie miasta. 
4. Flaga mo�e pozostawa� na maszcie od �witu do zmroku.  Je�eli pozostaje dłu�ej, musi by� 
      dobrze o�wietlona. 
5. Na jednym maszcie mo�na umie�ci� tylko jedn� flag� Miasta Sandomierz. W przypadku 
       wywieszania kilku flag nale�y kierowa� si� zasadami zgodnymi z hierarchi� umieszczania 
       flag na masztach. 
6.    Flag� wywiesza si� lub eksponuje,  w zale�no�ci od jej rodzaju, a to: 
       a) w wersji poziomej:  biały pas u góry flagi, 
       b) w wersji pionowej:  biały pas po lewej stronie na widzianym polu. 
7.  Wykorzystanie podobizny flagi do celów komercyjnych wymaga stosownego zezwolenia Burmistrza. 
        
 
      § 6 
 
1. Traktuj�c, i� u�ywanie herbu i flagi jest jedn� z form  promocji Miasta przyjmuje si� jako zasad� bezpłatne 
     wykorzystanie ich wizerunku pod warunkiem uzyskania zgody Burmistrza. 
2. Ka�dy, kto ubiega si� o prawo do u�ywania herbu lub flagi do celów innych ni� okre�lono w § 4 ust. 3.  
     i § 5 ust. 1 i 3,  niniejszej uchwały  składa pisemny wniosek do Burmistrza, wskazuj�c proponowany sposób ich 
u�ywania 
    (wraz z zał�cznikiem graficznym). 
3. Zgody na u�ywanie herbu lub flagi udziela Burmistrz w formie pisemnej, okre�laj�c warunki u�ywania herbu,  
     a w szczególno�ci sposób, miejsce i okres u�ywania. 
 
      § 7 
 
1. W przypadku, gdy podmiot, któremu udzielono zgody, u�ywa herbu lub flagi niezgodnie z warunkami,  
      o których mowa w § 6 ust 3, Burmistrz mo�e cofn�� zgod�. 
2. O�wiadczenie Burmistrza o cofni�ciu zgody uwa�a si� za dokonane skutecznie, je�eli zostało dor�czone osobie 
      reprezentuj�cej podmiot u�ywaj�cy herb lub flag�.  
3. Z chwil� dor�czenia o�wiadczenia, o którym mowa w ust.2 dalsze u�ywanie herbu lub flagi jest 
      niedopuszczalne. 
 
      § 8 
 
Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta. 
 
      § 9 
 
Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
�wi�tokrzyskiego. 
 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

mgr Ryszard Lewandowski 



 

Uzasadnienie:     do Uchwały w sprawie zasad u�ywania herbu i flagi Miasta 
                                         Sandomierz. 
 
 
Zgodnie z § 5 ust. 3 Statutu Miasta Sandomierza  -  celem wyeliminowania nadu�ywania lub 
niewła�ciwego wykorzystywania  zewn�trznych znaków i symboli heraldycznych symbolizuj�cych  
Miasto Sandomierz, jakimi s� herb i flaga,  oraz  maj�c na uwadze otoczenie ich nale�yta  czci� i 
szacunkiem - uzasadnione jest okre�lenie w formie uchwały Rady Miasta zasad ich u�ywania i 
powierzenie Burmistrzowi osobistego nadzoru nad prawidłow� ich realizacj�.    
 


