
 

 

UCHWAŁA RADY 

GMINY WIŚNIEW 

Nr XXXIII/240/2013 

z dnia 27 października 2013 r. 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi urzędowej, banneru i pieczęci Gminy Wiśniew  

oraz zasad ich używania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 13 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 594) oraz art. 3  ust. 1  ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, 

poz. 130 z późniejszymi zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji, Rada 

Gminy Wiśniew uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustanawia się herb, flagę urzędową, flagę stolikową, banner i pieczęć Gminy Wiśniew.  

§ 2. Herb Gminy Wiśniew nawiązuje do nazwy gminy. W polu złotym drzewo wiśni zielone z owocami 

czerwonymi. Wzór graficzny herbu stanowi załącznik Nr 1  do uchwały.  

§ 3.1. Herb Gminy jako symbol i znak tożsamości może być umieszczany:  

1) na budynkach i w pomieszczeniach oraz salach posiedzeń organów Gminy, jej jednostek organizacyjnych;  

2) na blankietach korespondencyjnych, wizytówkach i materiałach promocyjnych wydawanych przez Wójta 

Gminy albo za jego zgodą;  

3) na blankietach korespondencyjnych i wizytówkach Rady Gminy;  

4) w publikacjach i biuletynach samorządowych oraz na oficjalnych stronach internetowych;  

5) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze gminy;  

6) w innych miejscach za zgodą Wójta Gminy. 

2. Dopuszcza się stosowanie jednobarwnej lub wielobarwnej stylizacji herbu w postaci płaskorzeźby, meta-

loplastyki lub innych dzieł artystycznych.  

3. Użycie herbu przez instytucje nie będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a także przez organi-

zacje społeczne i inne osoby prawne i fizyczne, zwłaszcza w celach handlowych, reklamowych może nastąpić 

tylko za zgodą Wójta Gminy.  

4. Wójt Gminy może cofnąć wyrażoną zgodę, jeżeli podmiot uprawniony wykorzystuje herb Gminy 

w sposób sprzeczny z udzieloną zgodą.  

5. Wójt Gminy prowadzi ewidencję podmiotów, które otrzymały zgodę na używanie herbu Gminy. 

§ 4.1. Flagę Gminy Wiśniew stanowi prostokątny płat tkaniny w o proporcjach 5:8. Pośrodku płata flagi 

znajduje się herb Gminy Wiśniew. Występujące na fladze kolory bezpośrednio odnoszą się do barw herbu gmi-

ny. Wzór graficzny flagi urzędowej stanowi załącznik Nr 2  do uchwały.  
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2. Flaga jest wywieszana na maszcie przed budynkiem Urzędu Gminy Wiśniew w czasie uroczystości 

gminnych i państwowych oraz podczas oficjalnych wizyt władz państwowych, wojewódzkich i powiatowych. 

W dniach żałoby narodowej flagę urzędową gminy przewiązuje się kirem.  

3. Flaga może być wywieszana także na budynkach instytucji, przedsiębiorstw i organizacji społecznych 

w czasie uroczystości gminnych.  

4. Flagę stolikową Gminy Wiśniew stanowi załącznik nr 3  do uchwały. 

§ 5. Herb i flaga urzędowa Gminy Wiśniew mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im nale-

żytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę. Sposób używania lub wykorzystywania herbu i flagi nie może 

godzić w dobre obyczaje, a także w interes Gminy.  

§ 6. Bannerem Gminy Wiśniew jest prostokątny płat tkaniny o proporcjach 1:4. Bezpośrednio powyżej 

środka płata tkaniny znajduje się herb Gminy Wiśniew. Występujące na bannerze kolory bezpośrednio odnoszą 

się do barw herbu gminy. Wzór graficzny banneru stanowi załącznik Nr 4  do uchwały.  

§ 7. Pieczęcią Gminy Wiśniew jest koło średnicy 36 mm. W podwójnym otoku napis GMINA WIŚNIEW, 

między napisem „GMINA” i „WIŚNIEW” dwie sześcioramienne gwiazdki zaznaczone konturem. W środku 

koła (pieczęci) godło z herbem gminy. Wzór graficzny pieczęci stanowi załącznik Nr 5  do uchwały.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego.  

  

 Przewodniczący Rady: 

Józef Orzyłowski 
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