
 
Uchwała nr XXXII/636/04 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 25 października 2004r. 

 
w sprawie zasad używania odznak miasta Katowice. 
 

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  
gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./  w związku z § 2 pkt 3 
Statutu miasta Katowice z dnia 9 lutego 2004r. /Dz.Urz. Woj. Śląskiego  z dnia 12 
marca 2004 r. Nr 14, poz. 539/ oraz art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2000 r. - Prawo własności przemysłowej /Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. 
zm./ 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

 
§1. Odznaki miasta Katowice, herb, flaga oraz hejnał stanowią własność miasta i 

mogą być używane w sposób zapewniający im należytą cześć, szacunek oraz 
prestiż i powagę. 

 
§2. Herb miasta winien być umieszczany na budynkach i w pomieszczeniach oraz                 

w salach posiedzeń  organów miasta a także w siedzibach jednostek 
organizacyjnych miasta. 

 
§3. 1. Flagę miasta umieszcza się na stałe na budynkach stanowiących siedzibę 

organów miasta Katowice.  
      2. Flaga miasta może być zawieszana na budynkach stanowiących siedzibę 

Urzędu Miasta Katowice, miejskich jednostek organizacyjnych oraz w 
miejscach publicznych a także  przez  mieszkańców miasta i właścicieli lub 
zarządców budynków. 

  
§4. Hejnał miasta winien być odtwarzany zgodnie z zasadami określonymi w 

uchwale nr IX/115/03 Rady Miejskiej Katowic z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie 
ustanowienia hejnału miasta Katowice i jego odtwarzania.  

 
§5.  Używanie bądź rozpowszechnianie odznak miasta w szczególności na 

przedmiotach, w tym przeznaczonych do obrotu handlowego, winno odbywać 
się z zachowaniem zasad określonych § 1. 

 
§6. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do podejmowania działań w wypadku 

wykorzystywania herbu, flagi oraz hejnału w sposób nie  zapewniający  
należytej czci, szacunku oraz prestiżu i powagi.    

    
§7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice. 
 
§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 
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