
UCHWAŁA NR XIII/189/19
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie symboli gminy Pszczyna

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 38), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na wniosek Burmistrza Pszczyny oraz po przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych i konsultacji z mieszkańcami gminy Pszczyna

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Symbolami gminy Pszczyna są:

1) herb Pszczyny - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały,

2) sztandar Pszczyny - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do uchwały,

3) flaga Pszczyny - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3 do uchwały,

4) flaga stolikowa Pszczyny - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4 do uchwały,

5) banner Pszczyny - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 5 do uchwały,

6) pieczęć Pszczyny - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 6 do uchwały,

7) łańcuch Przewodniczącego Rady - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 7 do uchwały,

8) łańcuch Burmistrza - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 8 do uchwały,

9) hejnał gminy Pszczyna - zgodnie z załącznikiem nutowym nr 9 do uchwały.

§ 2. Zasady oraz warunki używania symboli gminy określa Regulamin - stanowiący załącznik nr 10 do 
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 października 2019 r.

Poz. 7142



2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/189/19

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 22 października 2019 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/189/19

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 22 października 2019 r.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/189/19

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 22 października 2019 r.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/189/19

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 22 października 2019 r.
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/189/19

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 22 października 2019 r.
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/189/19

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 22 października 2019 r.
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/189/19

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 22 października 2019 r.
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Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/189/19

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 22 października 2019 r.
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Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/189/19

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 22 października 2019 r.

Hejnał Pszczyny
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Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/189/19

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 22 października 2019 r.

REGULAMIN UŻYWANIA SYMBOLI GMINY PSZCZYNA

§ 1. Herb Pszczyny.

1. Wzór herbu Pszczyny określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Prawo do używania herbu Pszczyny w celach urzędowych i reprezentacyjnych na mocy niniejszego 
regulaminu przysługuje organom i jednostkom organizacyjnym gminy.

3. Herb Pszczyny może być umieszczany:

1) na budynkach stanowiących siedzibę Urzędu Miejskiego w Pszczynie, na Ratuszu i na budynkach 
stanowiących siedzibę wydziałów i referatów Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

2) w Dużej Sali Obrad im. ks. Piotra Skargi i pomieszczeniach Urzędu Miejskiego oraz pomieszczeniach 
jednostek organizacyjnych gminy,

3) na drukach urzędowych, blankietach korespondencyjnych, wizytówkach organów gminy Pszczyna 
i jednostek organizacyjnych gminy,

4) w publikacjach, w tym zaproszeniach, wydawanych przez Burmistrza Pszczyny i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Pszczynie oraz pod ich patronatem,

5) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz 
jednostek organizacyjnych gminy,

6) na materiałach i wydawnictwach promocyjnych wydawanych przez Burmistrza Pszczyny 
i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pszczynie,

7) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez organy gminy Pszczyna,

8) w innych miejscach za zgodą Burmistrza Pszczyny.

4. Herb Pszczyny może być używany przez inne podmioty wyłącznie do celów reprezentacyjnych  
z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 niniejszego regulaminu.

5. Herb Pszczyny może być używany wyłącznie w formie określonej w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały.

6. Niedopuszczalne jest zmienianie proporcji herbu Pszczyny i jego elementów, zmiana kolorystyki, 
pochylanie, obracanie lub przekształcanie oraz użycie w sposób zmniejszający jego czytelność.

§ 2. Sztandar Pszczyny.

1. Wzór sztandaru Pszczyny określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Sztandar Pszczyny przechowywany jest w Urzędzie Miejskim w Pszczynie w miejscu do tego 
przeznaczonym.

3. Sztandar Pszczyny używany jest podczas uroczystych sesji Rady Miejskiej w Pszczynie, uroczystości 
gminnych i ponadgminnych oraz wtedy, gdy okoliczności za tym przemawiają. 

4.  Poczet sztandarowy stanowi reprezentację gminy Pszczyna.

5.  Poczet sztandarowy składa się z trzech osób: chorążego i dwóch osób asysty.

6.  W skład pocztu sztandarowego wchodzą radni nominowani przez Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Pszczynie lub pracownicy samorządowi nominowani przez Burmistrza Pszczyny.

7.  Ceremoniał pocztu sztandarowego ustala Burmistrz Pszczyny w formie zarządzenia.
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§ 3. Flaga Pszczyny.

1. Flaga Pszczyny jest obok herbu Pszczyny najważniejszym znakiem i symbolem lokalnej społeczności 
gminy Pszczyna.

2. Flaga Pszczyny musi być całkowicie zgodna ze wzorem graficznym przyjętym w niniejszej uchwale.

3. Flaga Pszczyny zachowuje proporcje 5 : 8 i składa się z trzech poziomych stref. Wzór i proporcje flagi 
Pszczyny oraz jej barwy w systemie CMYK określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Flaga Pszczyny jest dwustronna i lewa strona flagi jest lustrzanym odbiciem strony prawej.

5. Niedopuszczalne jest zmienianie proporcji flagi i jej elementów, zmiana kolorystyki, pochylanie, 
obracanie lub przekształcanie oraz użycie w sposób zmniejszający jej czytelność.

6. Flagę Pszczyny winno się używać godnie i z należytym szacunkiem.

7. Flagę Pszczyny wywiesza się przed siedzibą organów gminy i jednostek gminy lub na budynkach tych 
jednostek oraz na ulicach gminy Pszczyna.

8. Flaga Pszczyny może być wywieszana także przez mieszkańców, instytucje, organizacje oraz inne 
podmioty.

9. Flaga Pszczyny może być wywieszana wewnątrz obiektów.

10. Używanie flagi Pszczyny jest bezpłatne.

11. Burmistrz Pszczyny może zakazać używania flagi Pszczyny jeżeli  wykorzystywana jest w sposób 
nie zapewniający należytej czci i szacunku, naraża dobre obyczaje, prestiż lub interes gminy Pszczyna na 
szkodę.

12. Flagę Pszczyny wywiesza się zgodnie z zasadami protokołu flagowego ustalonego zarządzeniem 
Burmistrza Pszczyny.

§ 4. Flaga stolikowa Pszczyny.

1. Flaga stolikowa Pszczyny używana jest w celach reprezentacyjnych w czasie spotkań, konferencji, 
podpisywania umów i oficjalnych rozmów przy stołach.

2. Flaga stolikowa Pszczyny ustawiana jest na pionowym pręcie z podstawką na konferencyjnym stole 
przed siedzącymi przy nim reprezentantami gminy.

3. Flaga stolikowa Pszczyny musi być całkowicie zgodna ze wzorem graficznym przyjętym w niniejszej 
uchwale.

4. Flaga stolikowa Pszczyny zachowuje proporcje 1 : 2 i składa się z trzech pionowych stref. Wzór 
i proporcje flagi stolikowej oraz jej barwy w systemie CMYK określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Flaga stolikowa jest dwustronna i lewa strona flagi stolikowej Pszczyny jest lustrzanym odbiciem strony 
prawej.

6. Niedopuszczalne jest zmienianie proporcji flagi stolikowej Pszczyny i jej elementów, zmiana 
kolorystyki, pochylanie, obracanie lub przekształcanie oraz użycie w sposób zmniejszający jej czytelność.

7. Burmistrz Pszczyny może zakazać używania flagi stolikowej Pszczyny jeżeli  wykorzystywana jest 
w sposób nie zapewniający należytej czci i szacunku, naraża dobre obyczaje, prestiż lub interes gminy 
Pszczyna na szkodę.

§ 5. Banner Pszczyny.

1. Banner Pszczyny jest flagą Pszczyny w układzie pionowym.

2. Banner Pszczyny musi być całkowicie zgodny ze wzorem graficznym przyjętym w niniejszej uchwale.

3. Banner Pszczyny zachowuje proporcje 1 : 4 i składa się z trzech pionowych stref. Wzór i proporcje 
bannera Pszczyny oraz jego barwy w systemie CMYK określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Banner Pszczyny  do zawieszenia pionowego jest dwustronny i lewa strona bannera jest lustrzanym 
odbiciem strony prawej.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 13 – Poz. 7142



5. Niedopuszczalne jest zmienianie proporcji bannera Pszczyny i jego elementów, zmiana kolorystyki, 
pochylanie, obracanie lub przekształcanie oraz użycie w sposób zmniejszający jego czytelność.

6. Banner Pszczyny wywiesza się w celach reprezentacyjnych wewnątrz lub na zewnątrz budynków 
organów gminy i jednostek gminy z okazji uroczystości gminnych lub w celu podkreślenia doniosłości 
wydarzenia.

7. Burmistrz Pszczyny może zakazać używania banneru Pszczyny jeżeli  wykorzystywany jest w sposób 
nie zapewniający należytej czci i szacunku, naraża dobre obyczaje, prestiż lub interes gminy Pszczyna na 
szkodę.

§ 6. Pieczęć Pszczyny.

1. Wzór pieczęci Pszczyny określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Pieczęci Pszczyny z napisem w otoku: GMINA PSZCZYNA używa Burmistrz Pszczyny oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszczynie.

3. Pieczęć Pszczyny służy do opatrywania szczególnie ważnych lub uroczystych dokumentów.

§ 7. Łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej.

1. Łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pszczynie składa się z wykonanych w metalu barwy 
srebrzystej, prostokątnych i okrągłych plakiet, połączonych ze sobą wykonanymi w metalu barwy srebrzystej 
okrągłymi ogniwami i klejnotu. Klejnot łańcucha tworzą: emaliowany herb  Pszczyny na medalionie 
i czerwona korona miejska wykonana przy użyciu emalii komórkowej.

2. Wzór i proporcje łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pszczynie określa załącznik nr 7 do 
niniejszej uchwały.

3. Łańcuch Przewodniczącego Rady jest insygnium władzy Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Pszczynie.

4. Łańcuch przekazywany jest Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pszczynie na sesji, podczas której 
następuje jego wybór. Łańcuch Przewodniczącemu wręcza radny senior. Przekazanie łańcucha jest formalnym 
aktem objęcia funkcji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pszczynie. Po zakończeniu ostatniej sesji 
rady w kadencji, Przewodniczący zdejmuje łańcuch i składa go na ręce Sekretarza gminy.

5. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszczynie zakłada łańcuch  na sesjach rady, podczas uroczystości, 
gdy występuje in gremio lub w imieniu Rady Miejskiej oraz wtedy gdy okoliczności za tym przemawiają.

6. W każdym przypadku, kiedy łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pszczynie nie jest używany 
jest on deponowany u Sekretarza gminy, który odpowiada za jego zabezpieczenie.

§ 8. Łańcuch Burmistrza Pszczyny.

1. Łańcuch Burmistrza Pszczyny składa się z wykonanych w metalu barwy złocistej, prostokątnych 
i okrągłych plakiet, połączonych ze sobą wykonanymi w metalu barwy złocistej okrągłymi ogniwami 
i klejnotu. Klejnot łańcucha tworzą: emaliowany herb Pszczyny na medalionie i czerwona korona miejska 
wykonana przy użyciu emalii komórkowej. 

2. Wzór i proporcje łańcucha Burmistrza Pszczyny określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Łańcuch Burmistrza Pszczyny jest insygnium władzy Burmistrza Pszczyny.

4. Łańcuch przekazany jest Burmistrzowi Pszczyny na sesji Rady podczas której następuje jego 
zaprzysiężenie. Łańcuch Burmistrzowi wręcza Przewodniczący Rady Miejskiej.

5. Burmistrz zakłada łańcuch w sytuacjach uroczystych oraz wtedy, gdy okoliczności za tym przemawiają.

6. W każdym przypadku, kiedy łańcuch Burmistrza Pszczyny nie jest używany, jest on deponowany 
u Sekretarza gminy, który odpowiada za jego zabezpieczenie.

§ 9. Hejnał gminy Pszczyna.

1. Hejnał gminy Pszczyna jest zastrzeżonym prawnie dźwiękowym sygnałem, symbolizującym gminę.

2.  Zapis nutowy hejnału gminy Pszczyna zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
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3. Hejnał gminy Pszczyna  jest odtwarzany w wersji kurantowej, melodycznej, harmonii trzygłosowej 
z Ratusza w Pszczynie.

4. Hejnał gminy Pszczyna może być odtwarzany lub wykonywany z okazji uroczystości, świąt i rocznic.

5. Burmistrz Pszczyny może zakazać używania hejnału gminy  Pszczyna jeżeli  wykorzystywany jest 
w sposób nie zapewniający należytej czci i szacunku, naraża dobre obyczaje, prestiż lub interes gminy 
Pszczyna na szkodę.

§ 10. Ochrona symboli gminy.

1. Symbole gminy Pszczyna są prawnie chronionym dobrem osobistym gminy Pszczyna.

2. Symbole gminy Pszczyna mogą być używane wyłącznie zgodnie z zapisami określonymi w niniejszym 
Regulaminie.

3. Symbole gminy Pszczyna, o których mowa w § 1 pkt 1 i pkt 3-5 uchwały mogą być używane do celów 
komercyjnych lub innych wyłącznie za zgodą Burmistrza Pszczyny.
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