Dziennik Ustaw Nr 218

— 17191 —

Poz. 1693

1693
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 10 grudnia 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych
stra˝ników gminnych (miejskich)
Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o stra˝ach gminnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 779, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych stra˝ników
gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 112, poz. 713 oraz
z 2004 r. Nr 227, poz. 2297) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do umundurowania stra˝nika wprowadza si´
dystynkcje s∏u˝bowe, które sà noszone na naramiennikach ubioru s∏u˝bowego, wyjÊciowego i specjalnego.”;
———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190,
z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 803.

2) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stra˝nik na czas pracy w stra˝y otrzymuje znak
identyfikacyjny, który nosi na lewej górnej cz´Êci ubioru s∏u˝bowego, wyjÊciowego i specjalnego.”;
3) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Na ubiorze s∏u˝bowym, wyjÊciowym i specjalnym umieszcza si´ na r´kawach, w odleg∏oÊci ok. 60 mm od górnej kraw´dzi r´kawa, emblemat gminy, w której stra˝nik jest
zatrudniony, w kszta∏cie wyd∏u˝onego owalu o wymiarach 120 x 105 mm ± 10 mm.”;
4) za∏àczniki nr 3, 4 i 7 do rozporzàdzenia otrzymujà
brzmienie okreÊlone w za∏àcznikach nr 1—3 do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
24 grudnia 2009 r.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2009 r. (poz. 1693)

Za∏àcznik nr 1

WZORY UBIORU SPECJALNEGO

Przyk∏ady oznakowania ubioru specjalnego.
Minimalna wysokoÊç liter — 25 mm z przodu i 50 mm z ty∏u. Zalecany jest srebrzysty kolor liter na ˝ó∏tym
odblaskowym tle.
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Za∏àcznik nr 2

WZORY NAKRYå G¸OWY

Rys. 1. Czapka s∏u˝bowa okràg∏a dla inspektora,
specjalisty, stra˝nika i aplikanta

Rys. 4. Kapelusz damski

Rys. 2. Czapka s∏u˝bowa okràg∏a z jednym galonem dla naczelnika, zast´pcy naczelnika,
kierownika i zast´pcy kierownika

Rys. 5. Czapka typu sportowego

Rys. 3. Czapka s∏u˝bowa z dwoma galonami dla
komendanta i zast´pcy komendanta

Rys. 6. Uszanka z daszkiem
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Za∏àcznik nr 3

WZORY DYSTYNKCJI

Komendant

Naczelnik

Zast´pca naczelnika

Starszy inspektor

Starszy specjalista

Starszy stra˝nik

Zast´pca komendanta

Stra˝nik

Inspektor

Specjalista

Kierownik

Zast´pca kierownika

M∏odszy inspektor

M∏odszy specjalista

M∏odszy stra˝nik

Aplikant

