
UCHWAŁA NR XXIX/157/2013
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 7 czerwca 2013 r.

w sprawie flagi Gminy Międzylesie 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 145, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 
1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Komisji Heraldycznej 
przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje 

§ 1. 1. Ustanawia się flagę Gminy Międzylesie, którą stanowi prostokątny płat tkaniny o proporcjach 8:5, 
podzielony na trzy poziome pasy, w układzie barw od góry: zielony, biały, zielony. Pas środkowy flagi, podwójnej 
wysokości w stosunku do dwóch pozostałych pasów, ma barwę białą, a pasy skrajne zieloną. W wersji urzędowej, 
tzw. uroczystej po środku białego pasa umieszcza się tarczę z herbem Gminy Międzylesie. 

2. Wzór graficzny flagi określa załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 2. 1. Flaga Gminy Międzylesie może być umieszczana, używana i rozpowszechniana wyłącznie w sposób 
zapewniający należną cześć, poszanowanie i powagę. 

2. Prawo używania symboli Gminy przysługuje organom Gminy i jednostkom organizacyjnym Gminy. 

3. Flagę Gminy wywiesza się na budynkach siedzib lub przed budynkami stanowiącymi siedziby podmiotów, 
o których mowa w ust. 2 z okazji uroczystości i świąt państwowych, rocznic i innych wydarzeń lokalnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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Uzasadnienie
Projekt flagi opracowany został zgodnie z obowiązującymi zasadami weksykologii, z jednoczesnym 
uwzględnieniem tradycji historycznych Gminy Międzylesie. Dominującymi barwami flagi powinny być te, które 
wystepują w herbie, a więc zieleń i biel, uzupełnione o czerwień. Przy projektowaniu flagi przyjęto najmniej 
skomplikowane rozwiązanie, tworząc wersję składajacą się z trzech pasów. Dwa skrajne pasy barwy zielonej, 
trzeci - środkowy barwy białej. W wersji urzędowej na białym polu umieszcza się tarczę z herbem 
Gminy.Międzylesie. Symbolika użytych barw nawiązuje do położenia i warunków naturalnych Gminy. Ostateczna 
wersja flagi została po wieloletnich staraniach, prowadzonych jeszcze podczas poprzedniej kadencji Rady 
Miejskiej, pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Heraldyczną oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 
Podstawą uchwalenia symboli Gminy jest przepis art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, który daje 
Radzie kompetencję w tej materii. 
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Załącznik Nr 1                                                       
do uchwały  Nr XXIX/157/2013
Rady Miejskiej w Międzylesiu                                 
z dnia 07 czerwca 2013 r.

Flaga w wersji urzędowej

Flaga w wersji codziennej
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