
Uchwała Nr XXXI/133/2005 
Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia 01 lutego 2005 roku 

 
w sprawie przyjęcia projektów wzorów symboli samorządowych - wzorów flag oraz 
wynikaj ących z nich barw, które tworzą kolorystykę zespołu flag, wynikających 
bezpośrednio z konstrukcji jak i z barw – wzoru herbu Gminy Ujazd. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, 
Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 
poz.1568, z 2004 z 2004 roku Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759), oraz na 
podstawie art.3 ustawy o odznakach i mundurach z dnia 21 grudnia 1978 roku (Dz. U. z 1978 
roku Nr 31, poz. 130, z 1999 roku Nr 162 poz. 1126, z 2000 roku Nr 12 poz. 136, Nr 120 
poz.1268, z 2001 roku Nr 123, poz. 1353) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje: 
 

§1 
 
Ustanawia się projekty wzorów symboli flag Gminy Ujazd, jak teŜ wynikające z nich barwy, 
oraz kolorystykę. 

 
§2 

 
Flaga samorządowa terytorialna, powszechnego stosowania – (flaga Gminy Ujazd), stanowi 
poziomy prostokątny płat tkaniny o proporcji wysokości (szerokości) do jej długości jak 5:8. 
Cały poziomy prostokątny płat materii dzielimy na sześć jednostek, z których cztery górne 
jednostki tworzą poziomy pas złoty, a kolejne dwie jednostki tworzą kolejno pas czerwony i od 
dołu pas błękitny. 
W realizacji seryjnej barwę złotą moŜe zastąpić barwa Ŝółta. 
 

§3 
 
Flaga samorządowa urzędowa – z herbem (flaga z herbem Gminy Ujazd), stanowi wzór opisany 
w §2. 
Umieszczenie tarczy z herbem Gminy Ujazd w poziomym prostokątnym płacie materii flagi 
terytorialnej, uzyskujemy poprzez następujące działania: 
W obszarze górnego naroŜa flagi, który znajduje się przy drzewcu (przy maszcie) na pasie 
złotym w najbardziej honorowym miejscu (kanton), zostaje wprowadzony herb Gminy Ujazd. 
Płat materii dzielimy na cztery części trzema prostopadłymi do biegu flagi. Na pierwszą 
prostopadłą licząc od masztu nakładamy tarczę herbową tak aby prostopadła dzieliła tarczę  
w pionie na dwie równe części. 
W realizacjach seryjnych barwę złotą moŜe zastąpić barwa Ŝółta. 
 

 
§4 

 
Barwami Gminy, niezaleŜnie od barw we flagach, są barwy : złota, czerwona oraz błękitna. 
W realizacjach seryjnych barwę złotą moŜe zastąpić barwa Ŝółta. 
 
 
 

§5 
 
Barwny wizerunek herbu Gminy Ujazd, jak i wzory zespołu flag i innych z nich wynikających 
detali w barwach Gminy Ujazd, stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 
 



           § 6 
 
Wzory określone niniejszą uchwałą podlegają zaopiniowaniu przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 
 

§7 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§8 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
  
 

Przewodniczący obrad 
Piotr Kołodziej 

 
 
 
 
 


