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UCHWAŁA NR XXXII/253/2010
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie ustanowienia flagi Gminy Kamień Krajeński. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31 poz. 130, 
z 1998 r. Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 123 poz. 1353 oraz z 2009 r. 
Nr 92 poz. 753), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustanowić flagę Gminy Kamień Krajeński według wzoru wraz z opisem, zgodnie z załącznikiem do 
uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/253/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie 
ustanowienia flagi Gminy Kamień Krajeński. 

Mieszkańcy Gminy Kamień Krajeński tworzą ukształtowaną historycznie i kulturowo wspólnotę. 

Symbolem tej wspólnoty jest m.in. nie tylko uprzednio już ustanowiony herb, ale także ustanowiona niniejszą 
uchwałą flaga. Flaga ta oparta o tradycyjne wzorce stanowi symbol wspólnoty, przywiązania i lokalnego 
patriotyzmu, a ponadto wyraża gotowość do podejmowania starań i wysiłków dla utrzymania, rozwoju i obrony 
samorządności oraz tworzenia wspólnego dobra. Dla kultywowania tych wartości i celów flaga będzie m.in. 
wywieszona na budynku i w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, a także w budynkach 
instytucji, zakładów i organizacji społecznych w czasie ich uroczystości oraz w miejscach publicznych podczas 
uroczystości o charakterze gminnym. 

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31 poz. 
130 ze zm.) projekt flagi Gminy Kamień Krajeński został przedstawiony do zaopiniowania Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

W/w Minister pismem Nr DAP/78-55/09/SW, DAP/78-56/09/SW, KH-169/PPa z dnia 4 lutego 2010 r. 
w oparciu o uchwałę Komisji Heraldycznej Nr 14-169/O/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie projektów 
flagi i statuetki Gminy Kamień Krajeński, poinformował Burmistrza Kamienia Krajeńskiego, że przedłożony 
projekt flagi opiniuje pozytywnie. Komisja Heraldyczna zaproponowała jednak rozpatrzenie możliwości 
przyjęcia w miejsce białej flagi, flagi tzw. heraldycznej, to jest o płacie w barwie pola tarczy herbowej herbu 
Gminy, z dużym godłem, w tym przypadku lilią, umieszczonym nieco bliżej drzewca, co zostało 
odzwierciedlone w załączniku do uchwały. 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/253/2010

Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim

z dnia 31 marca 2010 r.

Flaga Gminy Kamień Krajeński 

Opis flagi Gminy Kamień Krajeński: 

1. Flagę Gminy Kamień Krajeński stanowi płat tkaniny: 

a) o stosunku szerokości do długości 70:110, 

b) o barwie niebieskiej z umieszczonym bliżej drzewca herbem miasta Kamień Krajeński, 

c) herb miasta Kamień Krajeński – stosunek szerokości do długości 39:48. 

2. Barwy flagi w/g poligraficznego systemu oznaczeń kolorów CMYK: 

niebieski: żółty: biały: 

C – 80 C – 3 C – 0 

M – 28 M – 20 M – 0 

Y – 2 Y – 94 Y – 0 

K – 0 K – 0 K – 0 


