
 
 
 

Uchwała Nr XVI/167/07 
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim 

z dnia 18 grudnia 2007r. 
 
 
 w sprawie uchwalenia wizerunku flagi i banera Miasta Stargardu 
Szczecińskiego oraz zasad ich uŜywania.  
 
 Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i 
mundurach ( Dz.U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130, Dz.U. z 1999 r. Nr 162, poz. 1126, 
Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1268, Dz.U. Nr 
123, poz.1353 ) po zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych                           
i Administracji  uchwala się, co następuje: 
 
     § 1.1 Ustanawia się flagę i baner Miasta Stargardu Szczecińskiego.  
        2. Flagę Miasta Stargardu Szczecińskiego stanowi prostokąt o stosunku 
wysokości do długości jak 2/5 i składa się z poziomych pasów w układzie   
równoległym. Dwa pasy skrajne w kolorze błękitnym, dwa pasy wewnętrzne w 
kolorze czerwonym, pas środkowy w kolorze białym. Z lewej strony flagi 
umieszczony jest herb o wysokości nie większej niŜ 7/10 szerokości płata. Wzór 
graficzny flagi wraz z opisem stanowi załącznik Nr 1. 
        3.  Baner stanowi prostokąt o stosunku wysokości do długości 5/2 i składa 
się z pionowych pasów w układzie równoległym. Dwa pasy skrajne w kolorze 
błękitnym, dwa pasy wewnętrzne w kolorze czerwonym, pas środkowy                 
w kolorze białym. Pośrodku górnej połowy banera umieszczony jest herb Miasta 
Stargardu Szczecińskiego. Wzór graficzny banera wraz z opisem stanowi 
załącznik Nr 2. 
 
       § 2.1 Flaga i baner stanowią symbol lokalnej społeczności Stargardu 
Szczecińskiego 
   2. Flaga i baner mogą być uŜywane tylko w kształcie, kolorach                        
i proporcjach zgodnych  ze wzorami graficznymi określonymi w załączniku                   
Nr 1 i Nr 2. 
           3. Wzór flagi i banera Stargardu Szczecińskiego jest zastrzeŜony                     
i podlega ochronie prawnej 
          
       § 3. 1  Flaga jest podnoszona (wywieszana) przed budynkami lub                           
na budynkach stanowiących siedzibę Rady Miejskiej, Prezydenta Miasta, 
gminnych jednostek organizacyjnych oraz w miejscach obrad i uroczystości                         
z okazji świąt, rocznic państwowych i lokalnych. 
 2. Flaga Miasta moŜe być wywieszana przez wszystkich mieszkańców na 
terenie  ich posesji oraz przez zakłady i przedsiębiorstwa, których siedziby 
znajdują się na terenie Miasta.   



         3. Flaga Miasta zachowuje pierwszeństwo w czasie wszystkich wydarzeń 
o  charakterze miejskim na terenie Miasta, jeśli w tym samym miejscu i czasie 
nie wywiesza się flagi państwowej.  
         4. Maszt z flagą umieszcza się przy wejściu po lewej stronie. Dwa lub 
więcej   masztów ustawia się w rzędzie, półkolu lub kole. W środku koła moŜna 
ustawić maszt dla flagi państwowej. 
        5. W dniach Ŝałoby ogłoszonej przez właściwe władze, flagi  opuszcza się 
do połowy wysokości masztu. Jeśli flaga umieszczona jest na maszcie skośnym 
umocowanym pod kątem do ściany lub słupa, przewiązuje się ją czarną wstęgą.  
 
      § 4. 1.  Na jednym maszcie moŜna umieścić tylko jedną flagę. W przypadku 
wywieszenia kilku róŜnych flag naleŜy kierować się następującymi zasadami: 
1) kolejność, zgodnie z hierarchią, musi być następująca: flaga państwowa, flaga 
województwa, flaga powiatu, flaga gminy, flaga miasta, flaga słuŜbowa                      
(np. policji, poczty, straŜy poŜarnej), inne flagi (instytucji, uczelni, szkoły, klubu 
sportowego, przedsiębiorstwa itp.), 
2) wśród flag zajmujących to samo miejsce w hierarchii, pierwszeństwo ma 
zawsze flaga gospodarza (np. flaga RP jest przed flagą innych państw, flaga 
danej gminy przed flagą innej gminy, itd.), 
3) wszystkie maszty muszą być jednakowej wysokości; odległość między 
masztami nie moŜe być mniejsza niŜ 1/5 wysokości masztu, 
4) kolejność flag, w zaleŜności od liczby masztów i ich ustawienia, określa 
rysunek stanowiący integralną część niniejszego załącznika, 
5)wszystkie flagi muszą mieć jednakową szerokość (wysokość), 
6) szerokość flagi na maszcie stojącym nie moŜe być mniejsza niŜ 1/6             
wysokości masztu lub większa niŜ 1/4 wysokości masztu; szerokość flagi na 
maszcie skośnym umocowanym pod kątem do ściany lub słupa nie moŜe być 
mniejsza niŜ 1/3 długości masztu lub większa niŜ 1/2 długości masztu. 
 2. Jeśli flagę wywiesza się pionowo, górny skraj flagi musi być po lewej 
stronie. 
 3. W dniach Ŝałoby ogłoszonej przez właściwe władze: 
1)   rano wciąga się flagę na szczyt masztu, po czym powoli opuszcza się ją do 
połowy wysokości masztu,  
2)  wieczorem   podnosi  się   na   chwilę    znów   na  szczyt   masztu,  po  czym  
powoli opuszcza na dół i zwija,  
3)  jeśli flaga jest umieszczona na maszcie skośnym umocowanym pod kątem do 
ściany lub słupa, przewiązuje się ją czarną wstęgą. 
 4.  Flaga nie moŜe nigdy dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody. 
 5.  Podniesiona lub wywieszona flaga musi mieć czytelne barwy i wzór, 
być czysta, nie pomięta i nie postrzępiona.  Flagę  zuŜytą  naleŜy  spalić,  co  jest 
jedynym godnym sposobem jej zniszczenia 

        § 5.1.  Baner powinien być eksponowany w gabinecie Prezydenta Miasta,                                                               
gabinetach Zastępców Prezydenta Miasta i w sali posiedzeń Rady Miejskiej.    
        2.  Baner moŜe być uŜywany podczas spotkań Prezydenta Miasta                                                   
i Przewodniczącego Rady Miejskiej z oficjalnymi delegacjami oraz podczas 
uroczystości państwowych i lokalnych.  

                

       



        § 6.1  Umieszczenie flagi lub banera na przedmiotach przeznaczonych do 
obrotu handlowego oraz zamieszczanie w znaku towarowym lub usługowym 
wymaga zgody Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim. 
        2.  Podmiot ubiegający się o wyraŜenie zgody, o której mowa w ust.1 
zobowiązany jest złoŜyć w formie pisemnej wniosek do Rady Miejskiej,                       
w którym określi sposób i formę uŜywania wizerunku flagi lub banera oraz 
przedstawi do akceptacji przez Radę projekt lub prototyp przedmiotu, na którym 
ma być umieszczony wizerunek flagi lub banera. 
        3.  Rada Miejska moŜe wyraŜoną zgodę zawiesić lub cofnąć, jeŜeli 
uprawniona osoba lub podmiot naraŜa dobre obyczaje, prestiŜ lub interes Miasta 
na szkodę. 
        4.  Flaga i baner mogą być umieszczane i uŜywane wyłącznie w sposób 
zapewniający im  naleŜną cześć, powagę i szacunek. 

       

  § 7.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

 
 § 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia                         
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Uzasadnienie: 
 
 Inicjatywę opracowania projektu flagi i banera podjęło Towarzystwo 
Przyjaciół Stargardu. 
Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku                           
o odznakach i mundurach, Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego wystąpił 
z odpowiednim wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
  Na podstawie uchwały Nr 75-1307/0/2007 Komisji Heraldycznej                      
z dnia 7 września 2007 r., Minister Spraw Wewnętrznych                                                
i Administracji wyraził pozytywną opinię w sprawie projektu flagi miejskiej.
 Uzyskanie niezbędnych opinii pozwoliło na przedłoŜenie Radzie 
Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odpowiedniego projektu uchwały. 
Projekt flagi miejskiej nawiązuje do historycznych barw grodu nad Iną.                      
Na przedstawionych projektach występują pasy wypełnione trzema barwami: 
czerwoną, białą i błękitną. 
 Czerwień oznacza Ducha Świętego, krew Chrystusa i  miłość. To równieŜ 
kolor symbolizujący odwagę, dzielność i poświęcenie, czyli cechy przypisywane 
Stargardzianom walczącym na przestrzeni dziejów o swoje prawa w związku 
hanzeatyckim. 
 Biel to czystość, wieczna chwała, uczciwość. Barwa ta oznacza lojalność, 
szczerość i pokorę przypisywaną Stargardzianom wobec poszanowania dawnej 
władzy ksiąŜąt pomorskich. 
 Błękit to Najświętsza Maria Panna, patronka głównego stargardzkiego 
kościoła oraz patronka dawnego największego zrzeszenia kupieckiego – gildii 
Ŝeglarzy. Barwa ta związana jest równieŜ z rzeką Iną i patronem miasta –                  
św. Janem Chrzcicielem. Błękit to równieŜ prawda, wiara w stałość                                   
i niezawisłość.  
Projekt flagi i banera wykonał stargardzki artysta-plastyk Piotr Kosmal.  
 
 Biorąc powyŜsze pod uwagę wnoszę o przyjęcie niniejszej uchwały. 
 

 


