DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 30 lipca 2014 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Cezary Widomski; LUW

Poz. 2677

Data: 2014-07-30 13:47:50

UCHWAŁA NR XLIII/290/2014
RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Bychawa oraz zasad ich
stosowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach ( Dz. U. Nr
31 poz. 130 z późn. zm. ) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji Rada Miejska
w Bychawie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się symbole Gminy Bychawa: herb, flagę, flagę stolikową, banner i pieczęć, mające
stanowić trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizujące więź historyczną, kulturową
i społeczno – ekonomiczną mieszkańców gminy.
§ 2. 1. Herb Gminy Bychawa jest koloru błękitnego w polu którego znajduje się podkowa i krzyż ( oba
złote, czyli żółte i w jednym odcieniu żółci) obwiedzione czarną linią konturową umieszczone w tarczy tzw.
Hiszpańskiej.
2. Wzór graficzny herbu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Flagę Gminy Bychawa stanowi płat o proporcjach 5:8 ( wysokość do długości ) barwy błękitnej
z godłem herbowym gminy umieszczonym centralnie.
2. Wzór graficzny flagi stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Flagę stolikową Gminy Bychawa stanowi pionowy płat o proporcjach 1: 2 ( długość do wysokości )
barwy błękitnej z godłem herbowym gminy znajdującym się na wysokości 1/3 wys. płata licząc od góry.
2. Wzór graficzny flagi stolikowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Banner Gminy Bychawa stanowi pionowy płat o proporcjach 1: 4 ( długość do wysokości ) barwy
błękitnej z godłem herbowym gminy znajdującym się na wysokości 1/3 wys. płata licząc od góry.
2. Wzór graficzny banneru stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Pieczęć Gminy Bychawa ma kształt okrągły o średnicy 36 mm. W otoku majuskulny napis GMINA
BYCHAWA gdzie nazwa BYCHAWA oddzielona jest z dwóch stron ażurowymi sześciopromiennymi
gwiazdami. W środku pieczęci znajduje się wewnętrzne perełkowe koło, w które wpisane jest godło herbu
Gminy Bychawa.
2. Wzór graficzny pieczęci stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Symbole, o których mowa w § 2 -6 uchwały, stanowią własność Gminy Bychawa i są znakami prawnie
chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami
graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.
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§ 8. 1. Rozpowszechnianie, z wyłączeniem publikacji naukowych, popularnonaukowych i służących celom
promocji Gminy Bychawa oraz używanie znaku herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru oraz pieczęci wymaga
zgody Burmistrza.
2. Umieszczenie herbu, flagi, flagi stolikowej oraz banneru może następować w miejscach i w sposób, które
zapewnią symbolom Gminy Bychawa godność i szacunek przewidziane dla insygniów władzy.
§ 9. 1. Herb Gminy Bychawa może być umieszczany:
1) w siedzibie władz Gminy Bychawa wewnątrz budynku i na zewnątrz,
2) na dyplomach i listach gratulacyjnych wręczanych przez władze Gminy Bychawa oraz na blankietach
korespondencyjnych i materiałach promujących Gminę Bychawa,
3) na drukach urzędowych Rady Miejskiej w Bychawie, Burmistrza Bychawy, Urzędu Miejskiego
w Bychawie oraz na oficjalnych stronach internetowych,
4) w siedzibach jednostek organizacyjnych gminy,
5) na znakach granicznych Gminy Bychawa,
6) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze Gminy Bychawa,
7) na budynkach i w pomieszczeniach oraz salach posiedzeń organów Gminy Bychawa ,
8) w innych miejscach za zgodą Burmistrza Bychawy.
2. Flaga Gminy Bychawa może być umieszczana:
1) w siedzibie władz Gminy Bychawa wewnątrz budynku i na zewnątrz,
2) w siedzibach jednostek organizacyjnych gminy,
3) na budynkach i w pomieszczeniach oraz salach posiedzeń organów Gminy Bychawa,
4) w innych miejscach za zgodą Burmistrza Bychawy.
3. Herb i flaga, mogą być używane na uroczystościach państwowych, samorządowych i religijnych oraz
podczas innych zdarzeń o charakterze politycznym, społecznym lub gospodarczym, pod warunkiem uzyskania
zgody Burmistrza Bychawy, chyba że organizatorem lub współorganizatorem uroczystości jest Gmina
Bychawa.
4. W pomieszczeniach urzędowych lub salach posiedzeń herb i flagę umieszcza się obok insygniów
państwowych.
§ 10. 1. Używanie herbu lub flagi Gminy Bychawa wymaga ścisłego zachowania wzoru, kolorystyki
i proporcji elementów, zgodnie z zapisem na nośnikach elektronicznych znajdujących się w Urzędzie Miejskim
w Bychawie.
2. Nie dopuszcza się używania flagi wykonanej w technice graficznej w kolorach czarno – białych.
§ 11. 1. Używanie herbu lub flagi jest nieodpłatne.
2. Herb lub flaga mogą być używane w innych przypadkach niż określone w § 9, na pisemny
i umotywowany wniosek osoby fizycznej lub podmiotu.
3. Zgody na używanie herbu udziela Burmistrz Bychawy w formie pisemnej określając sposób, miejsce
i okres używania herbu.
4. W przypadku gdy podmiot, któremu udzielono zgody używa herbu niezgodnie z określonymi
warunkami, Burmistrz Bychawy może cofnąć zgodę.
5. Z chwilą doręczenia oświadczenia Burmistrza Bychawy o cofnięciu zgody dalsze używanie herbu jest
niedopuszczalne.
6. Herb Gminy Bychawa nie może być używany na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego.
7. Za zgodą Burmistrza Bychawy dozwolone jest umieszczanie herbu Gminy Bychawa w celach
promocyjnych w formie stylizacji lub artystycznie przetworzonej.
§ 12. 1. Banner może być umieszczany w miejscach promujących gminę w czasie różnych okoliczności.
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2. Flaga stolikowa może być umieszczana w Sali obrad Rady Miejskiej w Bychawie w gabinecie
Burmistrza oraz w miejscach promujących gminę w czasie różnych okoliczności.
§ 13. 1. Pieczęć Gminy Bychawa może być umieszczana na dokumentach urzędowych z wyjątkiem
dokumentów urzędowych w sprawach z zakresu administracji rządowej.
2. Pieczęci używa się na pismach urzędowych Burmistrza Bychawy i Urzędu Miejskiego w Bychawie.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bychawy.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń
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