
UCHWAŁA NR XL/293/2021
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Kolskiego

Na podstawie art. 12 pkt 10, art. 40 ust. 1, art.42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 920) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady używania herbu i flagi Powiatu Kolskiego.

§ 2. Herb i flaga Powiatu Kolskiego, zwane dalej „herbem” i „flagą”, mogą być używane wyłącznie 
w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek. Sposób ich używania nie może godzić w dobre obyczaje, 
a także prestiż i interes Powiatu Kolskiego.

§ 3. 1. Herb i flaga stanowią mienie Powiatu Kolskiego i podlegają ochronie prawnej.

2. Herb i flaga mogą być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorem 
graficznym określonym w uchwale nr XLVIlI/210/2002 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 czerwca 2002r. 
w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Kolskiego.

3. Dopuszcza się stosowanie stylizacji herbu (jednobarwnej lub wielobarwnej) w postaci płaskorzeźby, 
metaloplastyki lub innych dzieł artystycznych.

4. Ochrona prawna herbu i flagi określona w niniejszej uchwale nie narusza art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1231 ze zm.).

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o używaniu herbu i flagi należy przez to rozumieć każde 
pojedyncze lub stałe wykorzystywanie ich wizerunku w dokumencie, w tym dokumencie elektronicznym, a w 
szczególności ich umieszczanie i rozpowszechnianie w dokumentach, innych przedmiotach mających charakter 
reklamowo-promocyjny, przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego i innych oraz wewnątrz lub na 
zewnątrz budynków.

§ 4. 1. Organy powiatu, starostwo powiatowe, inne jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, 
inspekcje i straże mają prawo do stałego używania herbu lub flagi do celów związanych z realizacją ich celów 
statutowych i promocyjnych.

2. W szczególności, flagę umieszcza się na budynku siedziby starostwa powiatowego oraz w trakcie sesji 
Rady Powiatu Kolskiego w pomieszczeniu, w którym odbywa się posiedzenie.

3. Prawo do używania herbu i flagi powiatu w celach niekomercyjnych przysługuje na mocy niniejszej 
uchwały wszystkim zainteresowanym podmiotom.

4. Używanie bądź rozpowszechnianie wizerunku herbu i flagi w celach komercyjnych w tym także 
używania w obrocie handlowym i do zamieszczenia w znaku towarowym lub usługowym wymaga zgody 
Zarządu Powiatu Kolskiego.

5. Zgoda udzielana jest na wniosek, który stanowi załącznik do uchwały.

6. Udzielenie prawa, o którym mowa w ust. 4, następuje na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat. Przepis ten 
nie stanowi przeszkody do udzielenia tego prawa ponownie na kolejny okres.

§ 5. 1. Zarząd Powiatu Kolskiego udziela prawa albo odmawia udzielenia prawa do używania herbu i flagi 
w celach komercyjnych w formie uchwały. Przepis ten stosuje się odpowiednio do zawieszenia i odebrania 
udzielonego prawa oraz do stwierdzenia jego wygaśnięcia.2. Szczegółowe warunki używania herbu i flagi 
w celach komercyjnych określa umowa z podmiotem, któremu udziela się to prawo, zawarta w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. Umowa określa w szczególności prawa i obowiązki podmiotu uprawnionego, czas 
jej trwania, termin i warunki jej wypowiedzenia. 3. Zarząd Powiatu Kolskiego może zakazać używania lub 
rozpowszechniania wizerunku herbu i flagi lub cofnąć zgodę, o której mowa w § 4 ust. 5 , jeżeli wykorzystuje 
się je w sposób niezapewniający należytej czci i szacunku oraz naraża dobre obyczaje, prestiż lub interes 
Powiatu Kolskiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady 
Powiatu Kolskiego

Marek Świątek
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Załącznik do uchwały

Nr XL/293/2021

Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 27 maja 2021r.

Wniosek o wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie wizerunku herbu i flagi powiatu 
kolskiego.

1. Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu, miejsce zamieszkania i adres/ siedziba podmiotu ubiegającego się o 
skorzystanie z herbu i flagi:

2. Rodzaj prowadzonej działalności:

3. Cel i zakres używania herbu i flagi:

4. Miejsce umieszczenia herbu i flagi:

5. Okres używania herbu i flagi:

Do niniejszego wniosku należy załączyć graficzną prezentację - wyrobu lub publikacji - z wkomponowanym 
herbem i flagą.

Podpis osoby ubiegającej się o zgodę/ przedstawiciela podmiotu ubiegającego się o zgodę
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Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XL/293/2021 

Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 27 maja 202Ir.

w sprawie zasad używani herbu i flagi Powiatu Kolskiego

Aktualne wzory herbu i flagi Powiatu Kolskiego zostały przyjęte uchwałą nr XLVIII/210/2002 Rady 
Powiatu Kolskiego z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Kolskiego. Akt 
ten nie wyczerpał całokształtu problematyki związanej z używaniem herbu Powiatu Kolskiego, w tym 
regulacji kwestii wykorzystania herbu w celach niekomercyjnych, jak również komercyjnych. Celem 
wyeliminowania nadużywania lub niewłaściwego wykorzystywania herbu i flagi Powiatu Kolskiego oraz 
mając na uwadze otoczenie go należytą czcią i szacunkiem, uzasadnione jest określenie zasad jego 
używania i powierzenie Zarządowi Powiatu Kolskiemu nadzoru nad prawidłowym jego wykorzystaniem.

W związku z tym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Powiatu polskiego

7vlarek Świaktek
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