Uchwała Nr LVIII/782/18
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zasad używania herbu i flagi Miasta Słupska
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, 1000, 1349, 1432 ) oraz art.3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach
(Dz.U. z 2016 r. poz. 38 ) oraz § 4 ust.6 Statutu Miasta Słupska uchwalonego uchwałą Nr II/6/02 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska (Dziennik
Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r., poz.582)

§ 1.
Ustanawia się zasady używania herbu i flagi Miasta Słupska.
§ 2.
1. Herb i flaga stanowią własność Miasta Słupska.
2. Herb pełni funkcję symbolu i znaku służącego do promocji Miasta Słupska.
3. Herb i flaga Miasta Słupska mogą być używane w sposób zapewniający im należytą cześć
i szacunek.
§ 3.
Prawo do używania herbu i flagi Miasta Słupska przysługuje:
1) organom Miasta Słupska,
2) jednostkom organizacyjnym Miasta Słupska,
3) radnym Rady Miejskiej w Słupsku w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu,
4) osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej,
5) osobom fizycznym i prawnym będącym podmiotami gospodarczymi,
6) innym podmiotom.
§ 4.
1. Flaga Miasta Słupsk może być umieszczana na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi
siedziby organów Miasta Słupska i jednostek organizacyjnych Miasta Słupska, w szczególności
w czasie obrad Rady Miejskiej w Słupsku, a także z okazji uroczystości, świąt oraz rocznic
państwowych i miejskich.
2. Flaga może być używana z innych okazji oraz w innych celach niż wskazane w ust. 1 za zgodą
Prezydenta Miasta Słupska.
3. Flaga może być umieszczana także wewnątrz budynków, w których odbywają się uroczystości.
§ 5.
Rozpowszechnianie i używanie herbu Miasta Słupska przez podmioty określone w § 3 ust.4-6
w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych wymaga pisemnej zgody Prezydenta Miasta
Słupska.
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§ 6.
Prezydent Miasta Słupska może zakazać używania herbu lub flagi jeżeli podmiot uprawniony
wykorzystuje herb lub flagę w sposób nie zapewniający należytej czci i szacunku, naraża dobre
obyczaje, prestiż lub interes Miasta Słupsk na szkodę.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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