
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/342/2013 

RADY GMINY PODEGRODZIE 

z dnia 27 sierpnia 2013 r. 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i flagi stolikowej Gminy Podegrodzie 

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

Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach 

(Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji 

i Cyfryzacji uchwala się, co następuje:  

§ 1. W zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną ustanawia się symbole 

Gminy Podegrodzie: herb, flagę baner i flagę stolikową.  

§ 2. Herb Gminy Podegrodzie wyobraża złoty potrójny kwiat pod złotym grodem na błękitnej tarczy 

herbowej o dolnej zaokrąglonej krawędzi.  

Złoty gród – w środku otwarta brama w wieży symbolizująca gościnność. W dwuczęściowym, 

położonym symetrycznie po obu stronach bramy, częstokole znajdują się dwa obniżenia blanki palisady 

symbolizujące połączenie dwóch wielkich dolin rzek Dunajec i Poprad na granicy gminy. Złota tynktura 

grodu symbolizuje pierwotność osadnictwa.  

Złoty kwiat położony jest w układzie strzałkowym w bramie grodu. Forma kwiatu jest zgodna 

z popularnym motywem sztuki ludowej Lachów Sądeckich i jednocześnie kontrastuje z tynkturą tarczy. 

Złoty potrójny kwiat symbolizuje bogactwo, radość i szczerość ludu wyrażające się w bogatej sztuce 

ludowej.  

Błękitna tynktura tarczy herbowej to symbol piękna Ziemi Podegrodzkiej, a także jest tradycyjną barwą 

stroju ludowego. 

§ 3. Graficzny wzór herbu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 4. Flagę Gminy Podegrodzie stanowi płat o proporcjach płata 5:8 (szerokość do długości) o barwie 

błękitnej z godłem gminy bez tarczy herbowej. Godło położone tak, aby oś symetrii znajdowała się na 1/3 

szerokości płata.  

§ 5. Graficzny wzór flagi stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Banner Gminy Podegrodzie stanowi płat z godłem bez tarczy herbowej położonym na 1/4 wysokości 

płata.  

Flagę stolikową stanowi płat o wyglądzie zgodnym z bannerem. 

§ 7. Graficzny wzór banneru i flagi stolikowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 8.  

1. Herb, flaga, banner i flaga stolikowa gminy mogą zostać umieszczone w Sali obrad Rady Gminy 

Podegrodzie, w pomieszczeniach Urzędu Gminy Podegrodzie oraz innych budynkach gminnych.  
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2. Herb, flaga, banner i flaga stolikowa gminy eksponowane będą z okazji publicznych uroczystości gminnych 

w miejscu ich odbywania oraz umieszczane w innych miejscach za zgoda Wójta Gminy Podegrodzie.  

3. Herb umieszczany będzie na ceremonialnych drukach urzędowych Przewodniczącego Rady oraz Wójta. 

§ 9. Herb Gminy może być używany na przedmiotach przeznaczonych do celów handlowych 

i reklamowych na zasadach ustalonych przez Wójta i wyłącznie po uzyskaniu jego pisemnej zgody.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podegrodzie.  

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie 

mgr Dariusz Kowalczyk 
 

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/342/2013  

Rady Gminy Podegrodzie  

z dnia 27 sierpnia 2013 r.  

 

Herb Gminy Podegrodzie  

 

 

  Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie 

mgr Dariusz Kowalczyk 
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/342/2013  

Rady Gminy Podegrodzie  

z dnia 27 sierpnia 2013 r.  

 

Flaga Gminy Podegrodzie  

 

 

 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie 

mgr Dariusz Kowalczyk 
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Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIV/342/2013  

Rady Gminy Podegrodzie  

z dnia 27 sierpnia 2013 r.  

 

Banner i flaga stolikowa Gminy Podegrodzie  

 

 

 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie 

mgr Dariusz Kowalczyk 
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