
Id: BFSEV-CKCEX-LLIAD-OXPVN-QUNNG. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR VIII/58/2011
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Toruńskiego 

Na podstawie art. 12 pkt. 10 w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.1) ) uchwala, się co następuje: 

§ 1. 1. Herb i flaga Powiatu Toruńskiego są symbolami stanowiącymi własność Powiatu Toruńskiego 
i podlegają ochronie prawnej 

2. Wzór graficzny herbu i flagi określa Statut Powiatu Toruńskiego. 

§ 2. 1. Herbu Powiatu Toruńskiego należy używać w kształcie, proporcjach i barwach określonych 
w Statucie Powiatu Toruńskiego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Dopuszcza się stosowanie herbu w formie wydruków jednobarwnych, znaków wodnych lub tła. 

3. Dopuszcza się stosowanie stylizacji herbu w postaci dzieł artystycznych. 

§ 3. Herb i flaga powiatu mogą być używane i wykorzystywane w sposób zapewniający im należytą cześć 
i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą dla insygniów władzy, nie godzący w dobre obyczaje i interes 
Powiatu. 

§ 4. 1. Prawo do używania herbu mają: 

1) organy Powiatu Toruńskiego, 

2) Starostwo Powiatowe, 

3) jednostki organizacyjne Powiatu Toruńskiego, 

4) radni w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu, 

5) osoby fizyczne i prawne nie prowadzące działalności gospodarczej, 

6) osoby fizyczne i prawne będące podmiotami gospodarczymi, 

7) organizacje, stowarzyszenia, fundacje, 

8) inne podmioty. 

2. Podmioty wymienione w ust. 1 zobowiązane są do używania herbu z zachowaniem wymogów 
określonych w § 2 i § 3 niniejszej Uchwały. 

3. Korzystanie z herbu jest bezpłatne. 

§ 5. 1. Herb nie może być umieszczany na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego. 

2. Dozwolone jest umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego herbu Powiatu 
Toruńskiego w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej. 

§ 6. Zarząd Powiatu może zakazać używania herbu, jeżeli podmioty uprawnione będą używać go 
z naruszeniem zasad określonych uchwałą. 
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§ 7. Flaga Powiatu Toruńskiego stanowi umowną własność całej społeczności powiatu i może być 
wywieszana samodzielnie lub łącznie z flagą narodową przez wszystkich mieszkańców powiatu, z okazji świąt 
lokalnych i narodowych oraz innych wydarzeń o szczególnym znaczeniu lokalnym, bez potrzeby uzyskiwania 
zezwolenia, jednakże z należnym poszanowaniem. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Toruńskiego 

Andrzej Siemianowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055 , z 2007r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 
1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675. 


