UCHWAŁA NR XLVII/810/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
17 grudnia 2009 r.
w sprawie ustanowienia herbu i flagi heraldycznej Województwa Dolnośląskiego
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz.130, z późn. zm. 2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się herb i flagę heraldyczną Województwa Dolnośląskiego.
2. Symbole, o których mowa w ust. 1, są zewnętrznymi znakami rozpoznawczymi Województwa
Dolnośląskiego.
3. Otaczanie herbu i flagi czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem członków regionalnej
wspólnoty samorządowej oraz organów, instytucji i organizacji, które tych symboli używają.
§ 2. 1. Herbem Województwa Dolnośląskiego jest:
„W polu złotym orzeł czarny; przez tułów i skrzydła orła przepaska sierpowa srebrna, na niej pośrodku
takiż krzyż.”
2. Wzór herbu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Flagę heraldyczną Województwa Dolnośląskiego stanowi płat materii o proporcjach 5 : 8
w kolorze żółtym (złotym) z umieszczonym na środku flagi godłem herbowym Województwa Dolnośląskiego.
2. Wzór flagi określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wzór flagi w wersji pionowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Herbu Województwa Dolnośląskiego używają organy Województwa oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.
2. Herb umieszcza się na budynkach, w pomieszczeniach urzędowych oraz salach posiedzeń organów Województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
§ 5. Flagę heraldyczną Województwa podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi
siedziby urzędowe albo miejsce obrad organów Województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
§ 6. 1. Herb i flagę heraldyczną Województwa mogą używać inne podmioty oraz można je umieszczać w innych miejscach niż wymienione w § 4 i 5 z uwzględnieniem § 1 ust. 3.
2. Symbole Województwa są umieszczane w sposób zapewniający im należną cześć i szacunek.
§ 7. Używanie symboli Województwa w celach komercyjnych, w szczególności na przedmiotach
przeznaczonych do obrotu handlowego bądź mających charakter reklamowo-promocyjny, a także zamieszczanie ich w znaku towarowym, wymaga zgody Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
§ 8. Traci moc uchwała nr XVIII/305/2000 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego
2000 r. w sprawie ustanowienia herbu województwa dolnośląskiego.
§ 9. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego:
Jerzy Pokój
_____________
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759,
z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.
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