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UCHWAŁA Nr 195/XXII/13
RADY GMINY BULKOWO
z dnia 5 marca 2013 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Bulkowo oraz zasad ich stosowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001
nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz.U.
nr 31, poz. 130 z późn. zm.). Po zasięgnięciu opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji Rada Gminy Bulkowo
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się symbole Gminy Bulkowo: herb, flagę i pieczęcie mające stanowić trwałe znamiona
tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizując więź historyczną, kulturową i społeczno- ekonomiczną
mieszkańców gminy.
§ 2. Ustanawia się herb Gminy Bulkowo, który wyobraża w polu niebieskim połowa lwa żółtego (złotego)
z ogonem i w łapach trzymającego żółtą (złotą) obręcz, pod nim białe (srebrne) prawe skrzydło orła ze złotą
przepaską zakończoną trójliściem. Graficzny wzór herbu oraz skład barw w wersji CMYK stanowi załącznik
nr 1 do uchwały.
§ 3. Ustanawia się flagę Gminy Bulkowo, którą stanowi płat o stosunku boków 5:8 pionowo podzielony na
trzy części w ten sposób, że środkowa niebieska jest dwa razy szersza od prawej i lewej – żółtych. Na części
środkowej niebieskiej stanowiące 85% wysokości flagi godło herbu czyli połowa lwa żółtego z ogonem
i w łapach trzymającego żółtą obręcz, pod nim białe skrzydło orła ze złotą przepaską zakończoną trójliściem.
Graficzny wzór flagi stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§ 4. Ustanawia się 5 wzorów pieczęci Gminy Bulkowo:
1. Pieczęć Gminy Bulkowo, Pieczęć - Gmina Bulkowo, okrągła o średnicy 35 mm, wyobraża w polu
pieczętnym godło herbu Bulkowo z napisem w otoku GMINA BULKOWO, napis rozpoczyna i kończy
ażurowa sześciopromienna gwiazda. Graficzny wzór pieczęci GMINA BULKOWO stanowi załącznik nr 3
do uchwały.
2. Pieczęć Wójta Gminy Bulkowo, Pieczęć - Wójt Gminy Bulkowo, okrągła o średnicy 35 mm, wyobraża
w polu pieczętnym godło herbu Bulkowo z napisem w otoku WÓJT GMINY BULKOWO, gdzie słowo
WÓJT oddzielone jest dwoma ażurowymi sześciopromiennymi gwiazdami od słów GMINY BULKOWO.
Graficzny wzór pieczęci WÓJT GMINY BULKOWO stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
3. Pieczęć Rady Gminy Bulkowo, Pieczęć - Rada Gminy Bulkowo, okrągła o średnicy 35 mm, wyobraża
w polu pieczętnym godło herbu Bulkowo z napisem w otoku RADA GMINY BULKOWO, gdzie słowo
RADA oddzielone jest dwoma ażurowymi sześciopromiennymi gwiazdami od słów GMINY BULKOWO.
Graficzny wzór pieczęci RADA GMINY BULKOWO stanowi załącznik nr 5 do uchwały.
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4. Pieczęć Przewodniczącego Rady Gminy Bulkowo, Pieczęć - Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo,
okrągła o średnicy 35 mm, wyobraża w polu pieczętnym godło herbu Bulkowo z napisem w otoku
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BULKOWO, gdzie słowa PRZEWODNICZĄCY RADY
oddzielone są dwoma ażurowymi sześciopromiennymi gwiazdami od słów GMINY BULKOWO. Graficzny
wzór pieczęci PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BULKOWO stanowi załącznik nr 6 do uchwały.
5. Pieczęć Urzędu Gminy Bulkowo. Pieczęć - Urząd Gminy Bulkowo, okrągła o średnicy 35 mm, wyobraża w
polu pieczętnym godło herbu Bulkowo z napisem w otoku URZĄD GMINY BULKOWO, napis rozpoczyna
i kończy ażurowa sześciopromienna gwiazda. Graficzny wzór pieczęci URZĄD GMINY BULKOWO
stanowi załącznik nr 7 do uchwały.
§ 5.1. Symbole, o których mowa w § 2, § 3 i § 4 uchwały, stanowią własność Gminy Bulkowo i są znakami
prawnie chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze
wzorami graficznymi w niniejszej uchwale.
2. Uzasadnienie zastosowanej symboliki w herbie, fladze i pieczęci oraz rys historyczny zawiera załącznik
nr 8 do uchwały.
§ 6.1. Prawo do używania herbu i flagi na mocy niniejszej uchwały przysługuje:
1) Radzie Gminy i Wójtowi,
2) Urzędowi Gminy,
3) gminnym jednostkom organizacyjnym,
4) innym podmiotom wykonującym w imieniu Gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej.
2. Pieczęci Gminy Bulkowo do sygnowania ważnych dokumentów używają:
1) Rada Gminy,
2) Wójt,
3) Przewodniczący Rady Gminy
4) Urząd Gminy,
§ 7.1. Herb i flagę Gminy Bulkowo umieszcza się w pomieszczeniach, na budynkach i przed budynkami
stanowiącymi siedziby albo miejsca obrad organów Gminy.
2. Symbole o których mowa w ust. 1, mogą być używane w innych miejscach z okazji uroczystości, świąt
i rocznic gminnych, państwowych i regionalnych oraz podczas innych imprez promujących Gminę.
3. Herb może być zamieszczany na drukach urzędowych Rady Gminy i Wójta, gminnym biuletynie
informacyjnym oraz na stronach internetowych, których administratorem jest Urząd Gminy.
§ 8.1. Herb i flaga mogą być wykorzystywane przez Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne oraz
sołectwa do celów promocji Gminy Bulkowo.
2. Symboli, o których mowa w ust. 1, mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty do celów
komercyjnych.
3. Zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku herbu i flagi w celach komercyjnych przez
podmioty wymienione w ust. 2, udziela Wójt. Zasady i warunki używania tych symboli określa pisemna
umowa.
§ 9.1. Herb i flaga Gminy Bulkowo mogą być umieszczane, używane i rozpowszechniane wyłącznie
w sposób zapewniający należną im cześć, powagę i poszanowanie.
2. Wójt może zakazać używania herbu i flagi, jeżeli podmiot używający nie uzyskał zgody lub wykorzystuje
te symbole w sposób nie zapewniający im należytej czci i szacunku albo godzący w powagę i prestiż Gminy,
lub naraża na szkodę interes Gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–3–

Poz. 5626

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bulkowo.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo:
mgr inż. Waldemar Kajka
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 195/XXII/13
Rady Gminy Bulkowo
z dnia 5 marca 2013r.

Skład barw w wersji CMYK
Niebieski - 100, 30, 0,0
Żółty - 0,15, 100, 0
Czerwony – 0,100,100, 0
Czarny – 0, 0, 0, 100
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 195/XXII/13
Rady Gminy Bulkowo
z dnia 5 marca 2013r.
Flaga Gminy Bulkowo
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 195/XXII/13
Rady Gminy Bulkowo
z dnia 5 marca 2013r.
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 195/XXII/13
Rady Gminy Bulkowo
z dnia 5 marca 2013r.
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Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 195/XXII/13
Rady Gminy Bulkowo
z dnia 5 marca 2013r.
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Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 195/XXII/13
Rady Gminy Bulkowo
z dnia 5 marca 2013r.
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Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 195/XXII/13
Rady Gminy Bulkowo
z dnia 5 marca 2013r.
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Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 195/XXII/13
Rady Gminy Bulkowo
z dnia 5 marca 2013r.
Uzasadnienie heraldyczne herbu
Tradycja heraldyczna gminy Bulkowo zaczyna się od herbu Mazowsza czyli białego orła bez korony na
czerwonym polu. Bulkowo jako gmina nie powinna mieć w swym herbie silnych odniesień do tego godła. Herb
powiatu płockiego jest herbem całkowicie nowym, stanowi połączenie herbu historycznego księstwa płockiego
(czarny orzeł) i mazowieckiego (biały orzeł), oba na czerwonym polu. Jego zastosowanie przy herbie terenu
o tak długiej historii nie wydaje się stosowne. Częścią najpierw całego Mazowsza (przed podziałem
dzielnicowym), potem kolejno Księstwa Płockiego i Księstwa Mazowieckiego była Ziemia Wyszogrodzka.
Ponieważ obecny teren gminy stanowił dużą część Ziemi Wyszogrodzkiej, herb tej ziemi jest właściwym
elementem składowym Gminy Bulkowo, szczególnie po jego uszczerbieniu. Herb Ziemi Wyszogrodzkiej to
biały orzeł bez korony na czerwonym polu, taki sam jak herb Mazowsza.
W herbie Bulkowa zastosowano złotą przepaskę ponieważ na pieczęciach książąt mazowieckich przepaska
istnieje, znika dopiero po wejściu Mazowsza do Korony, gdy księstwo staje się własnością króla i przekształca
w województwo mazowieckie. Pierwszym właścicielem Bulkowa znanym z imienia i herbu był kasztelan
wyszogrodzki i marszałek dworu księcia mazowieckiego Sasin herbu Prawdzic. Jego herb stanowi podstawę
herbu Gminy. W tarczy herbowej umieszczono skrzydło orle w stylistyce zaczerpniętej z pieczęci gotyckiej,
które jest uszczerbionym herbem Ziemi Wyszogrodzkiej, barwa pola i pół lwa to elementy herbu Prawdzic.
Uzasadnienie historyczne
Tereny obecnej gminy Bulkowo leżały na Ziemi Wyszogrodzkiej, stanowiły jej środkową, około 1/5 część.
Ziemia Wyszogrodzka należała do Księstwa Płockiego. Gdy zostało ono w roku 1495 wcielone do Korony,
król Jan Olbracht pozwolił na przyłączenie Ziemi Wyszogrodzkiej do Księstwa Mazowieckiego pod panowanie
linii Piastów czersko-warszawskich. Dopiero po ich śmierci w roku 1526 powróciła z resztą Mazowsza do
Polski. Ziemia Wyszogrodzka, najmniejsza ziemia Rzeczypospolitej, stanowiła jeden powiat. Miejscowość
Bulkowo nie ma ciągłej dokumentacji historycznej, znane zapisy z okresu średniowiecza są nieliczne, brak też
rzetelnego uzasadnienia nazwy. Najstarsze wzmianki o wsi Bolkowo są w dokumentach z lat 1113-1124
i 1230-1240, zawierających spisy nazw grodów i wsi przeznaczonych przez kapitułę płocką dla klasztoru
kanoników regularnych w Czerwińsku.
Do XVI wieku wieś nazywana była Bolkowem, obecna nazwa obowiązuje prawdopodobnie od 1526 roku,
kiedy to Bulkowo staje się własnością królewską. Jak podaje „Słownik historyczno-geograficzny ziemi
wyszogrodzkiej w średniowieczu” książę płocki Bolesław III podarował Bolkowo w 1349 r. jednemu ze
swoich rycerzy nie wymienionemu z imienia. Od 1380 roku właścicielem Bolkowa jest kasztelan wyszogrodzki
Sasin ze Smardzewa herbu Prawdzic, potem nazywany Sasinem z Bolkowa. W dniu 9 września 1385 roku
biskup Płocki Ścibór z Radzymina herbu Ostoja, poleca Sasinowi ufundowanie w Bulkowie kościoła pod
wezwaniem Świętej Trójcy. Fundator buduje kościół drewniany modrzewiowy i uposaża probostwo dwoma
łanami ziemi. Sasin wraz ze swym synem Rolandem ginie w 1396 r. uczestnicząc w wyprawach krzyżowych.
W lipcu 1410 roku przez Bolkowo przechodzą wojska polskie pod wodzą króla Jagiełły na wojnę
z Zakonem Krzyżackim, wśród nich tak słynne i ważne postacie jak wielki książę litewski Witold, Zawisza
Czarny. Jest to największe wydarzenie tej miejscowości w całej jej historii. W 1452 roku książę Bolesław IV
nadał kościołowi dwie włóki ziemi, w tymże roku Małgorzata- wdowa po wojewodzie mazowieckim Janie
Rogali- nadała kolejne dwie włóki ziemi oraz karczmę. Dar ten zwolniony został przez księcia Bolesława IV od
czynszów. W 1453 roku dziedzic z Nakwasina parafii Orszymowo nazwiskiem Róg herbu Rogala postawił w
Bolkowie kościół z bali i dodatkowo przeznaczył cztery włóki ziemi. Obecnie ta część nazywa się Probostwo.
Z darowizny tej pozostał obecny cmentarz grzebalny, kościół uległ zniszczeniu. Kolejny, także drewniany
zbudowany w 1775 r. istniał do 1942 r.
Pod koniec XV w. z rąk potomków Sasina wieś powraca do własności książęcej. Wieś musiała stanowić
istotny element obronny ponieważ na przełomie XIV i XV wieku powstaje grodzisko o średnicy 72 m otoczone
fosą, położone około 500 m na północny wschód od kościoła.
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II rozbiór Polski w 1793 r. spowodował przynależność Bulkowa do Prus. Dopiero po 1815 r. weszło ono w
skład Królestwa Polskiego. Wieś od roku 1823 staje się własnością Rościszewskich herbu Junosza, a od roku
1906 Januszkiewiczów herbu Rola. Po zakończeniu II Wojny Światowej na fundamentach kościoła
rozebranego przez hitlerowców w 1942 r. postawiono barak służący wiele lat jako tymczasowa świątynia.
Dopiero w 1974 r. uzyskano zgodę na budowę nowego kościoła, którego konsekracja pod wezwaniem
Błogosławionej Teresy Ledóchowskiej nastąpiła w 1978 roku.

