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UCHWAŁA NR XXXVI/225/2014
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 2 czerwca 2014 r.
w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Opinogóra Górna oraz zasad ich używania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr
31, poz. 130, z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Ustanawia się herb i flagę Gminy Opinogóra Górna.
§ 2. 1. Herb Gminy przedstawia w polu błękitnym srebrną wieżę zamkową z czterema otworami
w kształcie ostrołuku. Po obu stronach dwa złote skrzydła, a nad nimi dwa złote kruki ze złożonym skrzydłami
i złotymi pierścieniami w dziobach, skierowane na zewnątrz tarczy.
2. Wzór graficzny herbu stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały.
§ 3. 1. Flagą Gminy jest płat tkaniny o proporcjach boków 8:5 w barwie błękitnej. Pośrodku umieszczone
jest godło herbowe o wysokości stanowiącej 1/2 długości flagi.
2. Wzór flagi określa Załącznik Nr 2 do Uchwały.
§ 4. Herb i flaga Gminy stanowią własność Gminy Opinogóra Górna, są znakami prawnie chronionymi
i mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami graficznymi.
§ 5. 1. Prawo do używania herbu i flagi na mocy niniejszej uchwały przysługuje:
1) radzie gminy i wójtowi gminy;
2) urzędowi gminy;
3) gminnym jednostkom organizacyjnym;
4) innym podmiotom wykonującym w imieniu gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej.
§ 6. 1. Herb i flagę Gminy Opinogóra Górna 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, regionalnych, wyborów Prezydenta, do Sejmu i Senatu RP,
samorządowych, do Parlamentu Europejskiego, referendach oraz podczas innych imprez promujących Gminę
lub organizowanych przez Gminę.
§ 7. Herb może być umieszczany na:
1. pismach urzędowych;
2. stronach internetowych;
3. Biuletynie Informacji Publicznej, którego administratorem jest Gmina Opinogóra Górna,
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4. upominkach, gadżetach, dyplomach okolicznościowych, podziękowaniach, wydawnictwach lub innych
przedmiotach promujących gminę.
5. tablicach informujących o granicach administracyjnych Gminy Opinogóra Górna.
§ 8. 1. Herb i flaga mogą być wykorzystywane przez urząd gminy i gminne jednostki organizacyjne oraz
sołectwa do celów promocji Gminy Opinogóra Górna.
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 oraz zasady i warunki używania
tych symboli w celach komercyjnych przez podmioty wymienione w ust. 2 udziela i określa wójt gminy.
§ 9. 1. Herb i flaga Gminy Opinogóra Górna mogą być umieszczane, używane i rozpowszechniane
wyłącznie w sposób zapewniający należną im cześć, powagę i poszanowanie.
2. Wójt gminy może zakazać używania herbu i flagi, jeżeli podmiot używający nie uzyskał zgody lub
wykorzystuje te symbole w sposób niezapewniający im należytej czci i szacunku albo godzący w powagę
i prestiż Gminy lub naraża na szkodę interes Gminy.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opinogóra Górna.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jolanta Grochowska

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/225/2014
Rady Gminy Opinogóra Górna
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/225/2014
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 2 czerwca 2014 r.
UZASADNIENIE
Symbolika herbu Gminy Opinogóra Górna uwzględnia rolę i znaczenie rodziny Krasińskich jak też
bezpośrednio odwołuje się do charakterystycznego elementu architektonicznego, tj. wieży zamkowej,
stanowiącej wizytówkę Opinogóry Górnej.
Wieża opinogórskiego zameczku, przedstawiona w centralnej części tarczy, stanowi charakterystyczny
element, a jej zwieńczenie widoczne jest dla wszystkich, którzy docierają do Opinogóry już z odległości
kilku kilometrów. Skrzydła i kruki są elementami, które pojawiają się w herbie Wincentego Krasińskiego,
a także zostały umieszczone w podobnej formie na zwieńczeniu wieży opinogórskiego zameczku. Tam
centralny element stanowi miecz (również jeden z elementów wyżej wspomnianego herbu Wincentego
Krasińskiego), który w herbie Gminy Opinogóra Górna zastąpiony został sylwetką wieży.
Podstawą do uchwalenia insygniów gminy jest przepis art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie
gminnym oraz pozytywna opinia Ministra Administracji i Cyfryzacji, które łącznie dają radzie gminy
kompetencję do podjęcia takiej uchwały.
Wizerunek herbu i flagi zostały opracowane zgodnie z zasadami heraldyki, weksylologii i tradycją
historyczną gminy Opinogóra Górna, co wyraziła Komisja Heraldyczna wydając pozytywną opinię Uchwałą
Nr 126-1669/O/2013 z dnia 6 września 2013 r. w sprawie projektu herbu gminy Opinogóra Górna oraz
pozytywną opinię Uchwałą Nr 187-1661/O/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie projektu flagi gminy
Opinogóra Górna. Opierając się na pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej, Minister Administracji
i Cyfryzacji pismem znak: DWJST-WSUST-78-185/12/GL KH-1669 z 26 września 2013 r. zaopiniował
pozytywnie przedłożony projekt herbu gminy Opinogóra Górna oraz pismem znak: DWJST-WSUST-78185/12/GL KH-1661 z 18 grudnia 2013 r. przedłożony projekt flagi gminy Opinogóra Górna. W związku
z powyższym spełnione zostały wszystkie przesłanki prawne do podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia
herbu i flagi Gminy Opinogóra Górna.

