
UCHWAŁA NR XXVI/218/2005
Rady Powiatu w Kołobrzegu

z dnia 30 września 2005 roku

w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Kołobrzeskiego

Na podstawie art. 12 pkt 10, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998r.  o samorządzie  powiatowym ( Dz.  U.  z  2001r.,  Nr 142 poz. 
1592, Dz. U. z 2002r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
153 poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 
2003r., Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r., Nr 102 poz.1055) Rada Powiatu w 
Kołobrzegu uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§  1. 1.Herb  i  flaga  Powiatu  Kołobrzeskiego  stanowią  własność  Powiatu 
Kołobrzeskiego i podlegają ochronie.

2.  Herb  i  flaga  Powiatu  Kołobrzeskiego  mogą  być  używane  wyłącznie  w 
sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek, przewidziany prawem dla 
insygniów władzy.

Rozdział 2

Zasady używania Herbu Powiatu Kołobrzeskiego

§ 2. 1. Herb można umieszczać na:
1) budynkach,  pomieszczeniach  urzędowych  i  pojazdach  należących  do 

organów powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych;
2) folderach,  biuletynach  i  innych  publikacjach  promujących  powiat,  a 

wydawanych przez organy powiatu i powiatowe jednostki organizacyjne oraz 
inne podmioty realizujące wspólne zadania z samorządem powiatowym;

3) blankietach  korespondencyjnych,  teczkach  i  kopertach  organów  powiatu, 
starostwa powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych;

4) wizytówkach używanych do celów służbowych przez radnych rady powiatu, 
członków  zarządu,  naczelników  wydziałów  starostwa  powiatowego  oraz 
kierowników jednostek organizacyjnych;

5) tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze powiatu;
6) słupach lub tablicach usytuowanych w granicach administracyjnych powiatu;
7) sztandarach  powiatowych  jednostek  organizacyjnych  oraz  powiatowych 

służb, inspekcji i straży;
8) stronie  internetowej  www.powiat.kolobrzeg.pl oraz  wszystkich  innych 

polskich  i  zagranicznych  stronach  internetowych  umożliwiających 
przekazywanie na stronę internetową www.powiat.kolobrzeg.pl.
2.  Herb  może  być  używany  przez  gminy  powiatu  kołobrzeskiego  i  ich 

jednostki  organizacyjne  przy  organizowaniu  imprez  powiatowych  i  w 
przedsięwzięciach promujących Powiat Kołobrzeski.

http://www.powiat.kolobrzeg.pl/
http://www.powiat.kolobrzeg.pl/


3.  Za  zgodą  zarządu  powiatu  Herbem  mogą  się  posługiwać  kluby, 
organizacje  sportowe,  stowarzyszenia,  fundacje,  organizacje  społeczne  oraz 
związki wyznaniowe mające swą siedzibę na terenie Powiatu Kołobrzeskiego.

4. Wykorzystanie Herbu przez inne podmioty niż wymienione w ust. 2 i 3, 
w szczególności  w oznaczeniach handlowych przedsiębiorców i  ich towarów, 
wymaga  uprzedniego  zawarcia  umowy  z  zarządem  powiatu,  określającej 
szczegółowe zasady, okres i sposób używania herbu.

Rozdział 3

Zasady używania Flagi Powiatu Kołobrzeskiego

§ 3. 1. Flagę podnosi się przed budynkiem lub na budynku stanowiącym 
siedzibę  organów powiatu.  Flaga  jest  albo  zawieszona  na  lince  na  maszcie 
umieszczonym po lewej stronie przed wejściem głównym (patrząc od strony 
wchodzącego),  albo  po  lewej  stronie  wejścia  powyżej  drzwi,  na  drzewcu 
umocowanym w trwale zamontowanej  tulei.  Flaga powiatowa nie  może być 
zawieszona lub osadzona powyżej flagi  państwowej lub wojewódzkiej.  Flagę 
powiatową umieszcza się również w sali obrad organów powiatu.

2.  W  przypadku  podniesienia  kilku  różnych  flag  należy  kierować  się 
następującymi zasadami:

1) kolejność powinna odpowiadać hierarchii – państwowa, wojewódzka, 
powiatowa,  gminna,  służbowa  i  inne  (np.  szkoły,  klubu  sportowego, 
przedsiębiorstwa),
2) wśród  flag  zajmujących  w  hierarchii  identyczne  miejsce 
pierwszeństwa przysługuje zawsze fladze gospodarza,
3) wszystkie  maszty  muszą  być  jednakowej  wysokości,  a  odległość 
między masztami nie może być mniejsza niż 1/5 wysokości masztu,
4) wszystkie flagi muszą mieć jednakową szerokość.

3. Na jednym maszcie można podnieść tylko jedną flagę.
4.  Podniesiona  flaga  musi  mieć  czytelne  barwy  i  godło,  nie  może  być 

brudna, pomięta i postrzępiona.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§  4. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu.
§  5.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
                                w Kołobrzegu

          inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski
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