
 

 

UCHWAŁA NR XLI/219/2014 

RADY GMINY ZWIERZYN 

z dnia 26 lutego 2014r. 

w sprawie ustanowienia symboli gminnych oraz zasad ich używania. 

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 13 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594, ze zmianami Dz. U. z 2013r. poz. 645 i poz. 1318) i art. 3 ust. 1, 2, 

3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz. U. 1978r. Nr 31 poz. 130 ze zmianami Dz. U. 

z 1999r. Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 2000r. Nr 12, poz. 136, Dz. U. z 2001r. Nr 120, poz. 1268, Dz. U. z 2002r. 

Nr 123, poz. 1353, Dz. U. z 2009r. Nr 92, poz. 753) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji 

i Cyfryzacji, Rada Gminy Zwierzyn uchwala co następuje: 

§ 1. Ustanawia się symbole Gminy Zwierzyn, stanowiące trwałe znamiona tożsamości wspólnoty 

samorządowej jaką tworzą mieszkańcy Gminy Zwierzyn, będące jednoczenie odzwierciedleniem węzi 

historycznej, kulturowej i społeczno-ekonomicznej tego obszaru: 

1. Herb Gminy Zwierzyn przedstawiający czarną głowę byka o rogach złotych, pomiędzy którymi znajduje 

się czerwona pięciopłatkowa róża ze złotym środkiem i zielonymi wypustkami. Warga górna byka 

i wywieszony język są czerwone. Zęby byka srebrne obnażone. Szyja tej samej barwy co głowa z siedmioma 

frędzlami futra skierowana w lewo. Całość umieszczona na srebrnym polu tarczy hiszpańskiej. 

2. Flagę Gminy Zwierzyn stanowiącą płat o proporcji 5:8. Płat trójbarwny (czerwono srebrno złoty) 

podzielony pionowo na 3 równe części zawiera godło herbu w płacie środkowym na osi poziomej i pionowej 

flagi z odstępami od sąsiednich płatów równymi 1/32 długości flagi. 

3. Pieczęć Gminy zawierającą w okrągłym polu o średnicy 35 mm godło herbu z legendą na otoku 

i przerywnikami w kształcie pięciopłatkowej róży nawiązującymi do kwiatu w herbie Gminy Zwierzyn. 

4. Baner będący odpowiednikiem flagi o proporcjach 1:4 z poziomym podziałem płata na 3 równe części 

(czerwona srebrna złota), zawierający godło herbu w płacie środkowym na osi poziomej i pionowej 

z odstępami od brzegów płata równymi 1/6 szerokości banera. 

§ 2. Wzory symboli, o których mowa w § 1 stanowią odpowiednio załączniki 1-4 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Symbole, o których mowa w § 1-4 niniejszej uchwały, są znakami prawnie chronionymi oraz mogą być 

używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami graficznymi ustalonymi 

w niniejszej uchwale. 

§ 4. 1. Prawo do używania symboli Gminy Zwierzyn bez ograniczeń przysługuje organom gminy, 

Urzędowi Gminy oraz gminnym jednostkom organizacyjnym. 

2. Symbole te mogą używać także inne osoby lub podmioty po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Zwierzyn. 
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3. Wójt Gminy może udzielić zgody na używanie symboli w szczególności: na wydawnictwach i drukach 

reklamowych i promocyjnych, stronach internetowych, gazetach i czasopismach, ubiorach, urządzeniach 

i przedmiotach, jeżeli służy to promocji Gminy Zwierzyn, promocji organizacji i przedsiębiorstw mających 

siedzibę na terenie Gminy albo mających znaczenie dla rozwoju Gminy Zwierzyn. 

4. Zabrania się używania symboli dla działalności sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego 

lub dobrymi obyczajami. 

5. Symbole należy eksponować w sposób estetyczny, zapewniający poszanowanie ich czci. 

6. Herb może byś używany tylko w formie określonej niniejszą uchwałą. Dopuszczalne jest używanie herbu 

w formie niebarwnej grafiki. 

7. Udzielając zgody na używanie symboli Wójt Gminy Zwierzyn może określić szczegółowe warunki jego 

użycia. 

8. Wójt Gminy Zwierzyn wydając zgodę na używanie symboli, może tę zgodę cofnąć w każdej chwili, 

jeżeli używanie symboli jest niezgodnie z niniejszą uchwałą lub warunkami określonymi przy wyrażaniu 

zgody. 

9. Pieczęć z godłem herbu może być odciskana w tuszu o kolorze czerwonym, tłoczona w papierze, 

wyciskana w wosku lub laku. 

10. Używanie pieczęci nie może pozostać w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn. 

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi 

w życie z dniem 26 czerwca 2014r. 

 

Przewodnicząca Rady 

Stefania Sierocińska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/219/2014 

Rady Gminy Zwierzyn 

z dnia 26 lutego 2014 r. 

Herb Gminy Zwierzyn 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/219/2014 

Rady Gminy Zwierzyn 

z dnia 26 lutego 2014 r. 

Flaga Gminy Zwierzyn 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/219/2014 

Rady Gminy Zwierzyn 

z dnia 26 lutego 2014 r. 

Pieczeć Gminy Zwierzyn 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/219/2014 

Rady Gminy Zwierzyn 

z dnia 26 lutego 2014 r. 

Baner 
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