
 

 

UCHWAŁA NR XX/304/2016 

RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU 

z dnia 24 maja 2016 roku 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, pieczęci i sztandaru Gminy Stary Sącz 
oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Stary Sącz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), i art. 3 ust. 1ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach 

i mundurach (Dz.U. z 2016 r. poz. 38) oraz w związku z §2 ust. 2 Statutu Gminy Stary Sącz uchwalonego 

Uchwałą NR XXX/312/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 listopada 2012 r. z późniejszymi 

zmianami (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2012 r. poz. 6951) 

Rada Miejska w Starym Sączu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się herb, flagę, flagę stolikową, banner, pieczęć i sztandar Gminy Stary Sącz, których wzór 

stanowią załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Herb Gminy Stary Sącz: W polu błękitnym św. Kinga w czarnym welonie i habicie klarysek, z nimbem 

wokół głowy złotym, z miniaturą kościoła i lilią o trzech kwiatach srebrnymi u stóp mitra książęca. 

§ 3. Flaga Gminy Stary Sącz: Flagą jest płat tkaniny o proporcjach: 8 : 5 dzielony w słup (pionowo) 

w proporcjach: 1 : 1  o barwach: biały pas przy drzewcu (w części czołowej) z herbem gminy Stary Sącz 

i błękitny (niebieski) pas w części swobodnej. 

§ 4. Banner Gminy Stary Sącz: Bannerem jest płat tkaniny o proporcjach: 1 : 4 dzielony w pas (poziomo) 

w proporcjach: 1 : 1. Na górnym pasie białym, herb gminy Stary Sącz, dolny pas w barwie błękitnej 

(niebieskiej). 

§ 5. Flaga stolikowa Gminy Sącz: Flagę stolikową stanowi płat tkaniny o proporcjach: 1 : 2 dzielony w pas 

(poziomo) w proporcjach: 1 : 1. Na górny pasie białym herb gminy Stary Sącz, dolny pas — w barwie błękitnej 

(niebieskiej). § . § 6 Pieczęć Gminy Stary Sącz: Koło o średnicy 36 mm, w otoku napis „GMINA STARY 

SĄCZ”, między napisem „GMINA” i „STARY SĄCZ” dwie sześciopromienne gwiazdki. W środku liniowego 

koła (pieczęci) godło z herbu gminy Stary Sącz. 

§ 7. Sztandar Gminy Stary Sącz: 

1. Sztandar Gminy Stary Sącz składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy. 

2. Płatem chorągwi jest tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100 x 100 cm. Jeden bok płata chorągwi 

jest przymocowany do drzewca, zaś pozostałe boki obszyte są frędzlą złotą o szerokości 5 cm. 
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3. Na stronie głównej (lewej) płata sztandaru barwy białej rozwiniętego w prawo od drzewca, w polu 

centralnym umieszczony jest herb Gminy Stary Sącz, a nad nim inskrypcja: „GMINA STARY SĄCZ”. 

Na lewo od tarczy herbowej data roczna „1257”, a w prawo od niej, tj. w stronę części swobodnej płata data 

roczna „2016”. Pod tarczą herbową, w półokrąg inskrypcja: „ANTIQUA SANDECZ CIVITAS SANCTAE 

KINGAE”, a pod nią data roczna 1999. W narożnikach płata lilie. Godło herbu gminy haftowane jest złotym, 

srebrnym, czarnym i czerwonym szychem, zaś tarcza herbu – błękitnym (niebieskim) szychem. Inskrypcje: 

„GMINA STARY SĄCZ”, „ANTIQUA SANDECZ CIVITAS SANCTAE KINGAE” i „1257, 2016 i 1999” 

haftowane złotym szychem oraz lilie haftowane srebrnym szychem. 

4. Na stronie odwrotnej (prawej) płata sztandaru barwy czerwonej, rozwiniętego w lewo od drzewca, 

umieszczony jest wizerunek orła białego zgodny ze wzorem godła Rzeczypospolitej Polskiej *) haftowany 

srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła haftowane złotym szychem. 

5. Głowica chorągwi składa się ze zwieńczenia i tulei o długości 15 cm, wykonanych z żółtego metalu.  

Zwieńczeniem głowicy jest listkowy owal z wpisaną majuskuła „AS” zwieńczony lilią. 

6. Poniżej zwieńczenia głowicy, na tulei, umieszczona jest szarfa szerokości 10 cm o barwach biało-

czerwonych, zgodnych z barwami państwowymi Rzeczypospolitej Polskiej, zawiązana w kokardę. Jej obydwa 

wolne końce dochodzą do dolnego brzegu płata i obszyte są frędzlą złotą szerokości 5 cm. 

7. Drzewce sztandaru o średnicy 5 cm, sporządzone z drewna toczonego, jest dwudzielne, połączone tuleją. 

Na górnym końcu drzewca zamontowana jest głowica sztandaru, zaś na dolnym końcu metalowe okucie zwane 

stopką 

8. Tuleja łącząca i stopka – wykonane z żółtego metalu. *) Opis godła państwowego RP [w]: Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej, Rozdział I, Art. 28, ust. 1 Wzór godła państwowego RP [w]: Ustawa z dnia 

9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1990 r. 

Nr 10, poz.60) 

 

 

Wizerunek orła białego zgodny z wzorem godła państwowego zawartym w ustawie z dnia 9 lutego 1990 r. 

o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1990 r. Nr 10, poz. 60). 

 

§ 8. 1. Herb, flaga, banner, flaga stolikowa, pieczęć i sztandar Gminy Sącz określone w § 2, 3, 4, 5, 6 i 7 

niniejszej uchwały są znakami prawnie chronionymi. 

2. Rozpowszechnianie z wyłączeniem publikacji naukowych, popularnonaukowych i służących celom 

promocji Gminy Sącz oraz używanie herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej, pieczęci i sztandaru Gminy Stary 

Sącz wymaga zgody Burmistrza Starego Sącza. 

3. Zasady i okoliczności używania herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, pieczęci i sztandaru Gminy Stary 

Sącz stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 
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§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza. 

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

Województwa Małopolskiego.   

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Ewa Zielińska 
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Załącznik Nr 7  

do Uchwały Nr XX/304/2016 

Rady Miejskiej w Starym Sączu 

z dnia 24 maja 2016 r. 

 

Zasady i okoliczności używania herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, pieczęci i sztandaru Gminy 

Stary Sącz 

§ 1. Herb jest głównym elementem pieczęci oraz pozostałych symboli samorządowych: flagi, flagi 

stolikowej, banneru, pieczęci i sztandaru. 

§ 2. Herb i pozostałe symbole samorządowe Gminy Stary Sącz mogą być używane wyłącznie w sposób 

zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów 

władzy. 

§ 3. 1. Herbu Gminy Stary Sącz używają: 

1) Rada Miejska, 

2) Burmistrz Starego Sącza, 

3) Urząd Miejski, 

4) jednostki organizacyjne Gminy oraz gminne służby, inspekcje i straże do celów związanych z realizacją 

zadań ustawowych. 

2. Na budynkach administracyjnych będącymi siedzibą władz gminy umieszcza się tablicę 

z wizerunkiem herbu. 

3. Na budynkach będących siedzibami jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 4 wizerunek herbu Gminy 

może być umieszczony na tablicach informacyjnych z nazwą jednostki. 

§ 4. W czasie świąt narodowych flagę lub banner podnosi się obok flagi państwowej, wojewódzkiej 

i powiatowej zgodnie z zasadami określonymi w stosowych przepisach. Dotyczy to budynku będącego 

siedzibą władz gminnych, jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży w Gminie. 

§ 5. Flaga, flaga stolikowa, banner i sztandar mogą być używane podczas uroczystości gminnych, 

powiatowych i wojewódzkich. 

§ 6. Wizerunek herbu Gminy, flagi, flagi stolikowej i banneru mogą być używane przez inne podmioty 

do celów nie komercyjnych lub komercyjnych pod warunkiem uzyskania zgody Burmistrza Starego Sącza. 

  

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Zielińska
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