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UCHWAŁA Nr 124/XX/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyj ę cia zasad i warunków wykorzystywania herbu i flagi
Powiatu Bydgoskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 10, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142
poz. 1592 z pó źn. zm. 1 ,) oraz § 5 Statutu Powiatu Bydgoskiego stanowi ącego
załącznik do uchwały Nr 22/IV/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lutego
1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 1999 r. Nr 14 poz. 71 z pó źn. zm. 2)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje si ę zasady i warunki wykorzystywania herbu i flagi
Powiatu Bydgoskiego, stanowi ące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. W związku z przyj ęciem zasad i warunków wykorzystywania herbu
i flagi Powiatu Bydgoskiego, w uchwale Nr 156/XXVIII/2001 Rady Powiatu
Bydgoskiego z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie przyj ęcia projektu herbu i flagi
Powiatu Bydgoskiego — skre śla się § 2 i § 3. Pozostałe paragrafy ww. uchwały
pozostaj ą bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Bydgoskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko — Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz ąca
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w następuj ących dziennikach ustaw: Dz.U. z 2002 r.,
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 2003 r., Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Dz.U. z 2007 r.,
Nr 173, poz. 1218
2 Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w następuj ących dziennikach urz ędowych województwa
kujawsko — pomorskiego: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 1999 r. Nr 49 poz. 435, Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2000 r.
Nr 5 poz. 32, Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2001 r. Nr 6 poz. 50, Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r.
Nr 13 poz. 239, Nr 115 poz. 2372, Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 13 poz. 225, Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
z 2004 r. Nr 77 poz. 1304, Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006 r. Nr 4 poz. 39, Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r.
Nr 32 poz. 448

UZASADNIENIE
Herb i flaga Powiatu Bydgoskiego zosta ły przyj ęte uchwałą
Nr 156/XXVIII/2001 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 5 lipca 2001 r.
w sprawie przyj ęcia projektu herbu i flagi Powiatu Bydgoskiego. Uchwa ła ta
w sposób bardzo ogólny okre śliła wstępne zasady i warunki ich
wykorzystywania. Od chwili podj ęcia ww. uchwały minęło kilka lat.
Kilkukrotnie Rada Powiatu Bydgoskiego podejmowa ła decyzje o wyrażeniu
zgody na wykorzystanie przez inne podmioty insygniów powiatu. Niemniej
jednak nigdy nie uchwalono szczegół owych zasad i warunków
wykorzystywania herbu i flagi Powiatu Bydgoskiego.
Korzystaj ąc z doświadczeń innych jednostek samorz ądu terytorialnego,
a także staraj ąc się przewidzieć potencjalne sytuacje, w których herb i flaga
Powiatu Bydgoskiego mog ą być wykorzystywane w przysz łości — opracowano
zasady i warunki stanowi ące załącznik do niniejszej uchwały.
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Załącznik do uchwa ły Nr 124/XX/08
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 29.04.2008r.

ZASADY I WARUNKI WYKORZYSTYWANIA
HERBU I FLAGI POWIATU BYDGOSKIEGO

Postanowienia ogólne
§1
Herb i flaga Powiatu Bydgoskiego s ą jego własno ścią.
§2
Herb Powiatu jest znakiem prawnie chronionym i wraz z flag ą Powiatu
podlegaj ą ochronie prawnej.
§3
Herb i flaga Powiatu mog ą być używane i wykorzystywane w sposób
zapewniaj ący im należytą cześć i szacunek oraz presti ż i powagę przewidzian ą
dla insygniów władzy, nie godzący w dobre obyczaje i interes Powiatu.
§4
Herb i flaga mog ą być wykorzystywane i używane tylko w kształcie,
proporcjach i kolorach zgodnych z wzorami zatwierdzonymi w uchwale Rady
Powiatu Bydgoskiego. Dopuszcza si ę również korzystanie z herbu w technice
graficznej w kolorach czarno — białych, a w przypadku innych technik
plastycznych, w kolorystyce w zale żności od zastosowanego materia łu.

Zasady i warunki używania herbu Powiatu Bydgoskiego.
§

Herb Powiatu można umieszczać na:
1. Budynkach, pomieszczeniach i pojazdach nale żących do organów powiatu
oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

2. Folderach, biuletynach i innych materia łach promuj ących Powiaty Bydgoski
- wydawanych przez organy powiatu, powiatowe jednostki organizacyjne
oraz inne podmioty realizuj ące wspólne zadania z samorządem powiatowym.
3. Blankietach korespondencyjnych, teczkach i kopertach organów powiatu,
Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy oraz powiatowych jednostek
organizacyjnych.
4. Wizytówkach używanych do celów służbowych przez radnych Rady Powiatu
Bydgoskiego, członków Zarządu Powiatu Bydgoskiego, dyrektorów
wydziałów Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy oraz dyrektorów
powiatowych jednostek organizacyjnych.
5. Pieczęciach okrągłych stosowanych w działalności Powiatu Bydgoskiego.
Pieczęciami urzędowymi Starosty Bydgoskiego oraz Rady Powiatu
Bydgoskiego — są m.in. pieczęcie okrągłe zawieraj ące pośrodku herb
powiatu, a w otoku napis odpowiadaj ący nazwie podmiotu uprawnionego
do używania piecz ęci. Odcisk piecz ęci urzędowych umieszcza si ę
m.in. na dokumentach szczególnej wagi stanowi ących podstawę do podj ęcia
określonych czynno ści prawnych, np. uchwa łach, decyzjach, legitymacjach
z wyłączeniem dokumentów urzędowych w sprawach z zakresu administracji
rządowej.
6. Tablicach pami ątkowych fundowanych przez organy powiatu.
7. Słupach lub tablicach usytuowanych w granicach administracyjnych Powiatu
Bydgoskiego.
8. Sztandarach instytucji i jednostek podlegaj ących samorządowi
powiatowemu.
9. Stronie internetowej Powiatu Bydgoskiego, Biuletynu Informacji Publicznej
Powiatu Bydgoskiego oraz stronach internetowych powiatowych s łużb,
inspekcji i straży, a także — polskich i zagranicznych — stronach
internetowych, umo żliwiaj ących połączenie się z oficjalną stroną Powiatu
bydgoskiego poprzez podanie linku.
§6
Herb może być używany przez gminy Powiatu Bydgoskiego i ich jednostki
organizacyjne przy organizowaniu uroczysto ści i imprez o zasi ęgu powiatowym
oraz w przedsi ęwzięciach promuj ących Powiat Bydgoski.
§7
Za zgodą Zarządu Powiatu Bydgoskiego — herbem mog ą się posługiwać kluby,
organizacje sportowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje spo łeczne
oraz związki wyznaniowe maj ące swoj ą siedzibę na terenie Powiatu
Bydgoskiego.

§g

1. Wykorzystanie herbu przez inne podmioty ni ż wymienione w § 6 i 7,
w szczególno ści w oznaczeniach handlowych przedsi ębiorców i ich
towarów, wymaga uprzedniego zawarcia umowy z Zarz ądem Powiatu
Bydgoskiego, okre ślaj ącej szczegółowe zasady, okres i sposób u żywania
herbu.
2. Zgodę taką wydaje si ę na oznaczony towar lub znak towarowy (handlowy).
3. Przeniesienie tego prawa na inna osob ę wymaga odrębnej pisemnej zgody
Zarządu Powiatu.
4. Ww. zapisów nie stosuje si ę, gdy na mocy ustawy lub odrębnej uchwały
Rady Powiatu Bydgoskiego, podj ętej na podstawie upoważnień ustawowych,
został nałożony obowiązek użycia herbu i nazwy powiatu jako oznaczenia
dodatkowego.
5. Zgodę wydaje się na czas okre ślony, nie dłuższy jednak ni ż pięć lat.
Może być ona przedłużona o kolejny okres pi ęcioletni.
6. Zarząd Powiatu może wyrażoną zgodę cofnąć lub zawiesić, jeżeli
uprawniony naraża honor lub interes powiatu na szkod ę, albo nie zachowuje
warunków, na których zgoda zosta ła udzielona lub używa go niezgodnie
z przeznaczeniem.
7. Udzielona zgoda wygasa na skutek:
• upływu czasu, na który zosta ła udzielona,
• zrzeczenia si ę uprawnionego do korzystania z herbu i nazwy powiatu,
• zaprzestania przez uprawnionego dzia łalność, z którą zgoda była
związana,
• przeniesienia praw do u żywania nazwy powiatu bez zgody Zarz ądu
Powiatu na osob ę trzeci ą,
• wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, je żeli takiego prawa
udzielono zgodnie z ustaw ą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w łasności
przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z pó źn. zm .)
8. Udzielenie zgody o której mowa § 8 pkt 1 i 2 nast ępuje odpłatnie
z wyłączeniem § 8 pkt 4 i 9.
9. Zarząd Powiatu może postanowi ć, że udzielenie zgody następuje
nieodpłatnie, jeżeli udzielana jest ona fundacjom, w których powiat jest
fundatorem, zwi ązkom międzypowiatowym i stowarzyszeniom powiatów,
których powiat jest członkiem, organizacjom po żytku publicznego
i placówkom o światowym prowadzącym swoja działalność na terenie
powiatu bydgoskiego.
10.Wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu stanowi podstaw ę do zawarcia
umowy okre ślaj ącej wzajemne prawa i obowi ązki stron, w tym zasady
odpłatności.

§9

Podmioty korzystaj ące z herbu zobowi ązane są do zabezpieczenia wzoru herbu
przed naruszeniem praw autorskich i zabezpieczenia herbu przed dzia łalnością
osób trzecich naruszaj ącą prawo do herbu.
§ 10
W przypadku
stwierdzenia naruszenia postanowie ń
wstępnych,
a także zawartych w § 9 — Zarz ąd Powiatu zastrzega sobie prawo zerwania
umowy oraz dochodzenia roszcze ń powstałych w wyniku naruszeń okre ślonych
w zasadach użytkowania symboli powiatu.

Zasady i warunki u żywania flagi Powiatu.

§ 11
Flaga Powiatu Bydgoskiego mo że być umieszczana na budynkach i obiektach,
w pomieszczeniach urz ędowych Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy,
powiatowych jednostek organizacyjnych, powiatowych inspekcji, s łużb i straży,
a także w innych godnych miejscach przy okazji świąt, rocznic państwowych,
rocznic upami ętniaj ących istotne wydarzenia w dziejach Powiatu, innych
wydarzeń o szczególnym znaczeniu lokalnym. Flaga powiatowa mo że być
również umieszczana w salach obrad organów powiatu. Dopuszcza si ę także
wywieszenie flagi Powiatu Bydgoskiego przed lokalami wyborczymi podczas:
wyborów prezydenta RP, parlamentarnych, samorz ądowych i referendów.
§12

W uzasadnionych przypadkach Zarz ąd Powiatu Bydgoskiego mo że — okre ślaj ąc
miejsce i termin — wyrazi ć zgodę na używanie flagi przez inne podmioty.
§13

Flaga powiatowa nie mo że być zawieszona lub osadzona powy żej flagi
państwowej lub wojewódzkiej.
§14

W przypadku podniesienia kilku ró żnych flag należy kierować się
następuj ącymi zasadami:

• kolejność powinna odpowiadać hierarchii — państwowa, wojewódzka,
powiatowa, gminna, służbowa i inne (np. szko ły, klubu sportowego,
przedsiębiorstwa),
• wśród flag zajmuj ących w hierarchii identyczne miejsce, pierwsze ństwo
przysługuje zawsze fladze gospodarza,
• na jednym maszcie mo żna podnie ść tylko jedną flagę .
§15

Podniesiona flaga musi mie ć czytelne barwy i godło, nie może być brudna,
pomięta i postrzępiona.
§16

Podmioty korzystaj ące z flagi zobowi ązane są do zabezpieczenia wzoru herbu
przed naruszeniem praw autorskich i zabezpieczenia flagi przed dzia łalnością
osób trzecich naruszaj ącą prawo do flagi.
§17

wstępnych,
W
przypadku
stwierdzenia naruszenia postanowie ń
a także zawartych w § 16 — Zarz ąd Powiatu zastrzega sobie prawo zerwania
umowy oraz dochodzenia roszcze ń powstałych w wyniku narusze ń określonych
w zasadach użytkowania symboli powiatu.

Postanowienia ko ńcowe
§18

W sprawach nie uregulowanych niniejszymi zasadami — stosuje si ę odpowiednio
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie praw autorskich oraz ustawy
o samorządzie powiatowym.
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