UCHWAŁA NR VII/61/2015
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie ustanowienia flagi i flagi stolikowej Miasta Suwałk.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 3 ustawy
z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach ( Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz.130, z 1998 r. Nr
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12 poz. 136 i Nr 120 poz.1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i z 2009 r.
Nr 92, poz. 753), po zasięgnięciu opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji Rada Miejska
w Suwałkach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się flagę Miasta Suwałk według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Ustanawia się flagę stolikową Miasta Suwałk według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Flaga Miasta Suwałki to prostokąt, o proporcjach szerokości do długości 5:8. Płat flagi
podzielony jest na dwie płaszczyzny w kolorach od góry: zielony i czerwony, w proporcjach 8:5.
Na płacie centralnie umieszczony jest Herb Miasta Suwałk. Barwy flagi wywodzą się z barw
użytych w herbie miasta ( trójwzgórze i pole tarczy herbowej). Flaga jest dwustronna.
§ 4. Flaga stolikowa zachowuje barwy flagi tj. od góry: zielony i czerwony oraz umieszczony
bliżej skraju czołowego – herb miasta. Flaga stolikowa jest dwustronna.
§ 5. Flaga i flaga stolikowa stanowią własność Miasta Suwałk i podlegają ochronie prawnej.
§ 6. Flaga i flaga stolikowa mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą
cześć i szacunek, a sposób ich używania nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes Miasta
Suwałk.
§ 7. 1. Prawo do używania flagi i flagi stolikowej przysługuje: władzom Miasta Suwałk,
jednostkom organizacyjnym Miasta, przedsiębiorstwom, firmom, instytucjom, stowarzyszeniom
i innym organizacjom, których siedziby znajdują się na terenie miasta oraz mieszkańcom miasta.
2. Używanie flagi i flagi stolikowej w celach handlowych i reklamowych wymaga zgody
Prezydenta Miasta Suwałk.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Suwałkach
Jadwiga Mariola Szczypiń

Id: 91BDC303-7996-42A2-8F47-55F7FB3B7FB8. Podpisany

Strona 1 z 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/61/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/61/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
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