
UCHWAŁA NR XLIII/418/2014 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 
z dnia 23 kwietnia 2014 roku 

 
w sprawie przyj ęcia projektów herbu, flagi i piecz ęci Gminy Miasta Lipna 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art.3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 
1978 r. o odznakach i mundurach ( Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz.130 z późn. zm.) 

uchwala si ę co nast ępuje: 

§1. Przyjmuje się projekty symboli Gminy Miasta Lipna: herbu, flagi i pieczęci, mających 
stanowić trwałe znamiona toŜsamości wspólnoty samorządowej, symbolizując więź 
historyczną, kulturową i społeczno – ekonomiczną mieszkańców miasta: 

1. Projekt herbu: W polu srebrnym brama murowana o otwartych wrotach z częściowo 
opuszczoną kratą o dwóch wieŜach z krenelaŜem i spiczastymi dachami. Na murze 
z krenelaŜem łączącym wieŜe korona drzewa lipowego o 7 liściach. Wzór graficzny herbu 
wraz z kolorystyką w skali PANTONE zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Projekt flagi Gminy Miasta Lipna: Flaga miasta Lipna ma postać płata o proporcjach jak 
5:8, składającego się z trzech pasów: czerwonego, białego i zielonego, o proporcjach 1:5, 
3:5 i 1:5. Pośrodku pasa białego nałoŜone jest godło herbu Miasta Lipna. Wzór graficzny 
flagi wraz z kolorystyką w skali PANTONE zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Czterech projektów wzorów pieczęci Gminy Miasta Lipna: pieczęci ogólnomiejskiej, 
pieczęci burmistrzowskiej, pieczęci przewodniczącego rady i pieczęć rady miejskiej. 

a. Pieczęć Gminy Miasta Lipna ma kształt okrągły, w polu pieczęci umieszczone 
jest godło herbu miasta z majuskulnym napisem otokowym: MIASTO LIPNO. 

b. Pieczęć Rady Miejskiej w Lipnie ma kształt okrągły, w polu pieczęci 
umieszczone jest godło herbu miasta z majuskulnym napisem otokowym: 
RADA MIEJSKA W LIPNIE. 

c. Pieczęć przewodniczącego Rady Miejskiej Lipna ma kształt okrągły, w polu 
pieczęci umieszczone jest godło herbu miasta z majuskulnym napisem 
otokowym: PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. 

d. Pieczęć  burmistrza Lipna  ma kształt okrągły, w polu pieczęci umieszczone 
jest godło herbu miasta z majuskulnym napisem otokowym: BURMISTRZ 
MIASTA LIPNA. 

Wzór graficzny pieczęci zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

§2. 1. Herb i flaga gminy umieszczone będą w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego 
oraz innych budynkach gminnych. 

2. Herb i flaga eksponowane będą z okazji publicznych uroczystości miejskich w miejscu 
ich odbywania oraz umieszczane w innych miejscach za zgodą Rady Miejskiej. 

3. Herb umieszczany będzie na ceremonialnych drukach urzędowych 
przewodniczącego rady oraz burmistrza. 

§3. Herb miasta moŜe być uŜywany na przedmiotach przeznaczonych do celów handlowych 
i reklamowych wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej lub upowaŜnionych przez nią organów. 



 

§4. W przyszłości wyobraŜenie herbu Gminy Miasta Lipna moŜe być wprowadzone na inne 
pieczęcie instytucji samorządowych tylko w trybie odrębnej uchwały. 

§5. Wzór symboli zostanie przesłany do Ministra Administracji i Cyfryzacji w celu 
zaopiniowania i moŜe być uŜywany po uzyskaniu pozytywnej opinii. 

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

§7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 


