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UCHWAŁA NR XXX/262/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi Gminy Wiązownica.
Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ust.1 ustawy z 21 grudnia 1978r. o odznakach
i mundurach (Dz. U. z 1978r. Nr 31, poz. 130 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji
i Cyfryzacji
Rada Gminy
uchwala co następuje:
§ 1. Ustanawia się symbole Gminy Wiązownica: herb oraz flagę, mające stanowić trwałe znamiona
tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizując więź historyczną, kulturową i społeczno-ekonomiczną
mieszkańców Gminy.
§ 2. Herb Gminy Wiązownica składa się z umieszczonego na tarczy hiszpańskiej
w polu czerwonym złotego półksiężyca. U podstawy wyrasta złote drzewo wiązu o ośmiu liściach
i sześciu owocach w dwóch pękach. W głowicy znajduje podwójny krzyż, sześciopromienna gwiazda
oraz korona książęca-wszystko w kolorze złota. Graficzny wzór herbu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Flaga Gminy Wiązownica przedstawia prostokątny płat o proporcjach 5:8, podzielony
w pas na trzy pola: górne- czerwone, środkowe- żółte i dolne- czerwone. Dodatkowo pośrodku górnego
płata flagi umieszczone zostały trzy żółte liście wiązu, wzorowane na liściach z herbu oraz takie
same liście w odbiciu lustrzanym na dolnym płacie. Wzór graficzny flagi stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 4. 1. Określone w §§2 i 3 niniejszej uchwały herb oraz flaga są znakami prawnie chronionymi.
2. Rozpowszechnianie, z wyłączeniem publikacji naukowych, popularnonaukowych
promocji Gminy oraz używanie herbu, flagi wymaga zgody Wójta Gminy Wiązownica.

i służących

3. Herb, flaga umieszczone będą w Sali narad Rady Gminy, w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz
innych budynkach gminnych.
4. Herb oraz flaga Gminy eksponowane będą z okazji publicznych uroczystości gminnych.
5. Herb umieszczany będzie na ceremonialnych drukach urzędowych Przewodniczącego Rady oraz
Wójta Gminy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Wiązownica
Ryszard Świeca
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Uzasadnienie
Stosownie do postanowień art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego może ustanowić, w drodze uchwały własny herb, flagę, emblematy oraz insygnia
i inne symbole. Kwestie herbu reguluje również ustawa o samorządzie gminnym, która w art. 18 ust.2
pkt 13 stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy m. In. Podejmowanie uchwał w sprawach
herbu gminy, nazw ulic, placów (…). Herb jest symbolem j.s.t. w postaci znaku graficznego, opracowanym
zgodnie z zasadami heraldyki, symbolem wspólnoty mieszkańców zamieszkałych na określonym terytorium.
W przedmiocie ochrony herbu podkreślić należy, iż herb Gminy traktować należy jako jej dobro osobiste,
ponieważ „więź emocjonalna, jak może łączyć osobę fizyczną z herbem stanowiącym jej własność, uzasadnia
zakwalifikowanie herbu jako dobra osobistego w rozumieniu art. 23 k.c., zaś wykorzystanie go przez inną
osobę, jako naruszenie tego dobra. Ponadto znak symbolizujący osobę prawną, a więc także i herb, jest
nośnikiem jej tożsamości w zewnętrznym odbiorze i podobnie jak nazwa czy firma stanowi dobro osobiste
osoby prawnej (vide: wyrok SN z dnia 17.03.2003r. sygn. I CKN 100/01.).

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

–4–

Poz. 2836

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

–5–

Poz. 2836

