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UCHWAŁA NR XLV/435/2014 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 17 września 2014 roku 

 

w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli Gminy Miasta Lipna 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 
o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.2,) po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji, uchwala się, co następuje: 

 
§ 1.1 Ustanawia się herb Miasta Lipna. 
2. WyobraŜenie 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. 

3. Wzór graficzny herbu wraz z kolorystyką w skali PANTONE zawiera załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2.1 Ustanawia się flagę Miasta Lipna. 
2. WyobraŜenie flagi: 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. 

3. Wzór graficzny flagi wraz z kolorystyką w skali PANTONE zawiera załącznik nr 2 
do niniejszej uchwały. 
 

§ 3.1 Ustanawia się pieczęcie Gminy Miasta Lipna: pieczęć ogólnomiejska, pieczęć 
burmistrzowska, pieczęć przewodniczącego rady i pieczęć rady miejskiej. 

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

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

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

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

6. Wzór graficzny pieczęci zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  
 

§ 4.1. Symbole, o których mowa w § 1 - 3 uchwały, stanowią własność Gminy Miasta 
Lipna i są znakami prawnie chronionymi oraz mogą być uŜywane wyłącznie w kształcie, 
proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale. 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., 645 i 1318, Dz. U. z 2014r., poz. 379 
i poz. 1072 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, 
poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 



2 

 

2. Herb i flaga Gminy Miasta Lipna mogą być umieszczane, uŜywane 
i rozpowszechniane wyłącznie w sposób zapewniający naleŜną im cześć, powagę 
i poszanowanie. 
 

§ 5.1. Prawo do uŜywania herbu i flagi do celów promocji Gminy Miasta Lipna  
i komercyjnych na mocy niniejszej uchwały przysługuje kaŜdemu, kto stosuje się 
do postanowień § 4. 

2. Pieczęcie Gminy Miasta Lipna do sygnowania dokumentów uŜywają: 
1) Rada Miejska; 
2) Burmistrz; 
3) Urząd Miejski. 
 

§ 6.1. Herb i flaga Gminy Miasta Lipna będą umieszczone w pomieszczeniach Urzędu 
Miejskiego oraz innych budynkach gminnych. 

2. Herb i flaga będą eksponowane z okazji publicznych uroczystości miejskich 
w miejscu ich odbywania. 

3. Herb umieszczany będzie na drukach urzędowych i stronach internetowych, 
których twórcą i administratorem jest: 
1)  Przewodniczący Rady i Burmistrz; 
2) Urząd Miejski; 
3) gminne jednostki organizacyjne, 
4) inne podmioty wykonujące w imieniu Gminy Miasta Lipna zadania o charakterze 
uŜyteczności publicznej. 
 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 
 
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr XLV/435/2014 

Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 17 września 2014 roku 

 

Herb Gminy Miasta Lipna 

 

 

Opis: W polu srebrnym brama murowana o otwartych wrotach z częściowo opuszczoną kratą 

o dwóch wieżach z krenelażem i spiczastymi dachami. Na murze z krenelażem łączącym wieże 

korona drzewa lipowego o 7 liściach.  

Kolorystyka herbu w skali PANTONE 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr XLV/435/2014 

Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 17 września 2014 roku 

Flaga Gminy Miasta Lipna 

 

 

Opis: 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. 

 

Kolorystyka flagi w skali PANTONE 
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Załącznik nr 3 

do uchwały nr XLV/435/2014 

Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 17 września 2014 roku 

 

Pieczęcie Gminy Miasta Lipna 

 

 


