
UCHWAŁA NR 233/XLIII/2017
RADY GMINY W LUBOWIDZU

z dnia 13 lipca 2017 r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru, sztandaru, łańcuchów i pieczęci Gminy Lubowidz 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 2016 r. 
poz.446 ze zm.) oraz art.3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 
poz.38.), po zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rada Gminy w Lubowidzu  
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się herb Gminy Lubowidz według opisu zawartego w § 2 uchwały.

2. Wzór graficzny herbu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Herb Gminy Lubowidz składa się z fragmentu muru miejskiego z bramą, która odnosi się do faktu, ze 
Lubowidz był w przeszłości miastem. Podkowa z krzyżem kawalerskim w środku to godło herbu Bolesta 
(Jastrzębiec), którym pieczętowali się najstarsi właściciele Lubowidza od 1345 r. Protoplastami rodu byli 
Wojciech i Mikołaj Nagórkowie herbu Jastrzębiec, którym ks. Bolesław nadał Lubowidz w 1345 roku.

§ 3. 1. Ustanawia się flagę Gminy Lubowidz według opisu zawartego w § 4 uchwały.

2. Wzór graficzny flagi określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4. Flaga Gminy Lubowidz to prostokąt poziomy o proporcjach szerokości do wysokości w proporcjach

5 : 8 z pionowym układem pasów : złoty – błękitny 1:1. W środku złotego pola herb Gminy Lubowidz 
wysokości ¾ wysokości.

§ 5. 1. Ustanawia się flagę stolikową Gminy Lubowidz według opisu zawartego w § 6 uchwały.

2. Wzór graficzny flagi stolikowej określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 6. Flagę stolikową Gminy Lubowidz stanowi prostokąt pionowy o proporcjach szerokości do wysokości 
1: 4 z poziomym układem pasów: złoty – błękitny 1:1.  W środku złotego pola herb Gminy Lubowidz 
wysokości ¾ wysokości.

§ 7. 1. Ustanawia się baner Gminy Lubowidz według opisu zawartego w § 8 uchwały.

2. Wzór graficzny baneru określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 8. Baner Gminy Lubowidz stanowi prostokąt pionowy o proporcjach szerokości do wysokości 1: 
4 z poziomym układem pasów: złoty – błękitny 1:1. W środku złotego pola herb Gminy Lubowidz wysokości 
¾ wysokości pasa.

§ 9. 1. Ustanawia się sztandar Gminy Lubowidz według opisu zawartego w § 10 uchwały.

2. Wzór graficzny sztandaru określa załącznik Nr 5 i 6 do uchwały.
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§ 10. Sztandar Gminy Lubowidz ma kształt kwadratu o wymiarach 100 cm x 1000 cm, przymocowanego 
do drzewca Koluszkami umocowanymi na szpili, a zwieńczonego głowicą w formie złotej podkowy z krzyżem 
kawalerskim w środku o wym. 135 mm x 145 mm. Boki nie przylegające do drzewca obszyte są frędzlą złotą 
o długości 5 cm. Strona prawa: przedstawia Orła Białego na czerwonym polu, gdzie godło stanowi ¾ 
wysokości płata. Strona lewa: na błękitnym polu herb Gminy Lubowidz, który stanowi 3/5 wysokości płata. 
Pod herbem majuskułą poziomy napis GMINA LUBOWIDZ. Na lewo i prawo od herbu pionowe daty 
1345,2017, nad herbem data 1521. Litery i cyfry złote obwiedzione czarną nicią. Wysokość liter i cyfr 95 mm. 
W górnych rogach płata złote gałązki lipowe o trzech liściach – wymiar 170 mm x 195 mm. Szarfa sztandaru 
w barwach gminy : złoto-błękitna, przywiązana w kokardę pod głowicą sztandaru.

§ 11. 1. Ustanawia się pieczęci: Gmina Lubowidz, Wójt Gminy Lubowidz, Rada Gminy Lubowidz  według 
opisu zawartego w § 12 uchwały.

2. Wzór graficzny pieczęci określa załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 12. Pieczęci mają kształt okrągły o średnicy 36 mm. W otoku majaskulny napis, odpowiednio: GMINA 
LUBOWIDZ, WÓJT GMINY LUBOWIDZ, RADA GMINY LUBOWIDZ, gdzie napis biegnie po łuku 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a poprzedzony jest u góry krzyżykiem. W środku każdej pieczęci 
znajduje się wewnętrzne perełkowe koło, w którym wpisane jest konturowe godło herbu Gminy Lubowidz.

§ 13. 1. Ustanawia się łańcuchy władzy Gminy Lubowidz  - łańcuch Wójta Gminy Lubowidz i łańcuch 
Przewodniczącego Rady Gminy Lubowidz według opisu zawartego w § 14 uchwały.

2. Wzór graficzny łańcuchów określa załącznik Nr 8 i 9 do uchwały.

§ 14. 1. Łańcuch Wójta Gminy Lubowidz wykonany z metalu w kolorze patynowanego złota. Długość 
całkowita 1200 mm. Ogniwa – stylizowane płytki owalne z ażurowym godłem herbu Boleścic każda, 
o wymiarach ca 36 mm x47 mm, w liczbie 20 sztuk. U dołu medalion w kształcie tarczy gotyckiej o wymiarach 
85 mm x 100 mm ze złotą bordiurą stylizowana na ciąg cegieł. W środku mniejsza barwna tarcza emaliowana 
z herbem Gminy Lubowidz o wymiarach 91 mm x75 mm. Pierwsze ogniwo na lewo i prawo od medalionu – 
większe, owalne  z emaliowanym herbem Boleścic o wymiarach 46 mmx60 mm.

2. Łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy Lubowidz wykonany z metalu w kolorze patynowanego srebra. 
Długość całkowita 1200 mm. Ogniwa – stylizowane jednostronnie półwypukłe głazy o średnicy ca 49 mm x 
66 mm. U dołu medalion w kształcie tarczy gotyckiej o wymiarach 105 mm x 125 mmm – na nim mniejsza 
barwna tarcza emaliowana z herbem Gminy Lubowidz o wymiarach 93 mm x 113 mm.

§ 15. 1. Symbole, o których mowa w § 1 – 14 uchwały, stanowią własność Gminy Lubowidz, są znakami 
prawnie chronionymi i mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami 
graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.

2. Uzasadnienie zastosowanej symboliki w herbie, fladze, banerze, łańcuchach i pieczęci oraz rys 
historyczny zawiera załącznik nr 11 do uchwały.

§ 16. 1. Prawo do używania symboli, o których mowa w § 1 – 14 uchwały  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 Lubowidz do sygnowania ważnych dokumentów używają:

1) Rada Gminy,

2) Wójt.

§ 17. 1. Herb, flagę i baner Gminy Lubowidz umieszcza się w pomieszczeniach, na budynkach                       
i przed budynkami stanowiącymi siedziby albo miejsca obrad organów Gminy.
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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.

3. Herb może być umieszczany na:

1) pismach urzędowych,

2) stronach internetowych,

3) Biuletynie Informacji Publicznej, której administratorem jest Gmina Lubowidz,

4) upominkach, gadżetach, dyplomach okolicznościowych, podziękowaniach, wydawnictwach lub innych 
przedmiotach promujących Gminę.

5) tablicach informujących o granicach administracyjnych Gminy Lubowidz.

§ 18. 1. Herb, flaga, sztandar i baner mogą być wykorzystywane przez Urząd Gminy i gminne jednostki 
organizacyjne oraz sołectwa do celów promocji Gminy Lubowidz.

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.

4. Zasady i warunki używania tych symboli określa pisemna umowa.

5. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na używanie herbu Gminy Lubowidz stanowi załącznik nr 10 do 
uchwały.

§ 19. 1. Herb i flaga Gminy Lubowidz 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.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubowidz.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Zieliński
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Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 233/XLIII/2017 
Rady Gminy w Lubowidzu 
z dnia  13 lipca 2017 r.  

WZÓR GRAFICZNY HERBU 
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Załącznik nr 2  
do uchwały Nr 233/XLIII/2017 
Rady Gminy w Lubowidzu 
z dnia  13 lipca 2017 r.  

WZÓR GRAFICZNY FLAGI 
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Załącznik nr 3  
do uchwały Nr 233/XLIII/2017 
Rady Gminy w Lubowidzu 
z dnia  13 lipca 2017 r.  

WZÓR GRAFICZNY FLAGI STOLIKOWEJ 
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Załącznik nr 4  
do uchwały Nr 233/XLIII/2017 
Rady Gminy w Lubowidzu 
z dnia  13 lipca 2017 r.  

WZÓR GRAFICZNY BANERU 
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Załącznik nr 5  
do uchwały Nr 233/XLIII/2017 
Rady Gminy w Lubowidzu 
z dnia  13 lipca 2017 r.  

WZÓR GRAFICZNY SZTANDARU – STRONA PRAWA 
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Załącznik nr 6  
do uchwały Nr 233/XLIII/2017 
Rady Gminy w Lubowidzu 
z dnia  13 lipca 2017 r.  

WZÓR GRAFICZNY SZTANDARU – STRONA LEWA 
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Załącznik nr 7  
do uchwały Nr 233/XLIII/2017 
Rady Gminy w Lubowidzu 
z dnia  13 lipca 2017 r.  

WZÓR GRAFICZNY PIECZĘCI 
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Załącznik nr 8 
do uchwały Nr 233/XLIII/2017 
Rady Gminy w Lubowidzu 
z dnia  13 lipca 2017 r.  

WZÓR GRAFICZNY ŁAŃCUCHA WÓJTA GMINY LUBOWIDZ 
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Załącznik nr  9 
do uchwały Nr 233/XLIII/2017 
Rady Gminy w Lubowidzu 
z dnia  13 lipca 2017 r.  

WZÓR GRAFICZNY ŁAŃCUCHA PRZEWODNICZĄCEGO 
 RADY  GMINY LUBOWIDZ 
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Załącznik nr  10 
do uchwały Nr 233/XLIII/2017 
Rady Gminy w Lubowidzu 
z dnia  13 lipca 2017 r.  

WZÓR WNIOSKU 

………………………………………………... ………………………... 
(imię i nazwisko lub nazwa firmy) (miejscowość i data) 
………………………………………………  
(miejsce zamieszkania lub siedziba firmy)  
………………………………………………,  

WÓJT GMINY  
LUBOWIDZ 

W N I O S E K 
o wyrażenie zgody na używanie herbu Gminy Lubowidz

Proszę o wyrażenie zgody na używanie herbu Gminy Lubowidz w celu:  
……………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………..  
U z a s a d n i e n i e n i e:  
……………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………..  
Do wniosku dołączam graficzny projekt wykorzystania herbu Gminy.  

…………………………………………… 
/czytelny podpis wnioskodawcy/  

*Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Lubowidz.
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Załącznik nr  11 
do uchwały Nr 233/XLIII/2017 
Rady Gminy w Lubowidzu 
z dnia  13 lipca 2017 r.  

UZASADNIENIE 

           Uzasadnienie dla graficznych elementów herbu, flagi, baneru, sztandaru, pieczęci
i łańcuchów: Fragment blankowanego muru  miejskiego z otwartą bramą nawiązuje do faktu, że 
Lubowidz był od 1521 r. miastem. W 1521 roku Jan Lubowidzki kan. pozn., sekretarz kancelarii 
król. i Ubysław, bracia, otrzymują pozwolenie lokowania miasta na prawie magdeburskim we wsi 
Lubowidz wraz z prawem odbywania tamże 2 jarmarków rocznie  i 1 targu tygodniowo. Prawa 
miejskie osada utraciła po zniszczeniach, jakie krajowi przyniósł potop szwedzki. 

Godło herbu Boleścic nawiązuje do rodu Nagórków, najstarszych znanych właścicieli 
Lubowidza i okolicznych dóbr. Oto bowiem w 1345 roku  książe Bolesław III darowuje 
Wojciechowi i Mikołajowi zw. Nagórka wieś Lubowidz nad rz. Wkrą na pr. niem. W 1374 roku 
książę Siemowit III przenosi Mikołajowi podstolemu płockiemu i jego bratankowi Piotrowi 
(Nagórkom h. Boleścic) wsie Lubowidz i Osówka na pr. niem. Potomkowie protoplasty 
tutejszego rodu, Wojciech i Jan Lubowidzcy, dworzanie królewscy, wystarali się u Zygmunta 
Starego o przywilej, którym   w 1531 roku monarcha ten podniósł osadę do rangi miasta. Są 
zatem Nagórkowie-Boleścice (Bolesta = Jastrzębiec) rodem najstarszym   i zasłużonym, który 
doprowadził w wiekach XV-XVII Lubowidz do rozkwitu i podniósł do rangi miasta. 

Lubowidz położony jest na północnym Mazowszu w pow. żuromińskim. Historycznie 
należał do pow. szreńskiego ziemi zawkrzeńskiej Księstwa Mazowieckiego (Płockiego), a 
zachodnia część gminy do ziemi płockiej tegoż województwa. Od 1495 roku inkorpowane wraz z 
województwem płockim do Korony Królestwa Polskiego. Pierwszy raz wzmiankowane  w 1345 
roku roku przy nadaniu ks. Bolesława III dla Nagórków, w 1429 roku wymieniana jest parafia św. 
Andrzeja, w 1521 roku  nadano prawa miejskie, w 1598 roku kościół p.w. św. Andrzeja i 
Małgorzaty. Gniazdo rodowe Lubowidzkich, którzy szli od ww. Wojciecha i Mikołaja Nagórków 
h. Boleścic.

Krajobraz gminy rolniczy i leśny z licznymi pomnikami przyrody, z których najliczniejsze 
są lipy, których kilka okazów przy kościele parafialnym. 
          Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. 2016, poz.38)    
w art.3 ust.1 przewiduje, że jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać  w drodze 
uchwały organu stanowiącego i kontrolnego danej jednostki - własne herby, flagi, emblematy oraz 
insygnia i inne symbole. Natomiast zgodnie z art.18 ust.2 pkt 13 ustawy   o samorządzie gminnym 
do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu.  
       Herb jest graficznym znakiem określającym tożsamość społeczności lokalnej. Jako 
najważniejszy znak rozpoznawczo-własnościowy, wykorzystywany będzie m.in. podczas 
oficjalnych spotkań czy jako znak oficjalnej korespondencji. Jest znakiem rozpoznawczym, 
identyfikacyjnym gminy. Wizerunek barwy herbu stanowią podstawę dla opracowania innych 
symboli reprezentujących samorząd gminy – pieczęci, flagi, sztandaru, łańcuchów.  
Podejmując działania związane z ustanowieniem herbu Gminy Lubowidz sięgamy do historii, do 
ważnych kart z naszej gminnej przeszłości, do konkretnych wartości duchowych, czym dajemy 
świadectwo przywiązania i lokalnego patriotyzmu.   
     Herb, flaga, pieczęcie, sztandar to najważniejsze, a zarazem, najbardziej zaszczytne symbole 
naszej terytorialnej wspólnoty. Samorząd komunikuje się bowiem z otoczeniem także za pomocą 
środków wizualnych.  
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przez Radę Gminy niniejszej uchwały wydaje się wskazane 
i uzasadnione.  
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