
 

UCHWA£A NR XXXII/226/2009 

RADY GMINY WOLBÓRZ 

z dnia 19 sierpnia 2009 roku 

 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczêci 

Gminy Wolbórz 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz.1271; Nr 214 poz. 
1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 
116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457;  
z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 
974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 
52, poz. 420) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznaczeniach  
i mundurach (Dz. u. z 1978 r. Nr 31 poz. 130 z póên. zm.; Dz. U. z 1998 r. Nr 162 

poz. 1126; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 123 poz. 1353; 
z 2009 r. Nr 92 poz. 753) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Spraw 
Wewnêtrznych i Administracji  

 

Rada Gminy Wolbórz uchwala, co nastêpuje: 

 

§1.  Ustanawia siê herb, flagê, flagê stolikow¹, banner i pieczêã Gminy Wolbórz, 

których wzór stanowi zaù¹cznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do niniejszej 

uchwaùy.  
 

§2.  Herbem Gminy Wolbórz jest tarcza herbowa przedstawiaj¹ca w czerwonym 
polu srebrne (biaùe) godùo: posadowiona na nasypie biaùa wie¿a flankowana  
z bram¹ i dwoma oknami w kolorze czarnym, nakryta spiczastym dachem, 
zwieñczonym kul¹ z chor¹giewk¹ w prawo, z dwoma przylegaj¹cymi 

flankowanymi erkierami z trójk¹tnymi daszkami, zwieñczonymi kulami  
z chor¹giewk¹ prawa w prawo, lewa w lewo. Wzór graficzny herbu Gminy 
Wolbórz stanowi zaù¹cznik nr 1 do uchwaùy.  

 
§3. Flag¹ Gminy Wolbórz jest prostok¹tny pùat tkaniny o proporcjach 5:8 o barwie 

czerwonej z godùem herbowym Gminy Wolbórz po�rodku, o wysoko�ci 12/15 

szeroko�ci (wysoko�ci) pùata. Wzór graficzny flagi Gminy Wolbórz stanowi 

zaù¹cznik nr 2 do uchwaùy.  
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§4. Flag¹ stolikow¹ Gminy Wolbórz jest prostok¹tny pionowy pùat tkaniny  

o proporcjach 1:2 z godùem herbowym o wysoko�ci 2/5 wysoko�ci pùata, 

umieszczonym tak, ¿e jego podstawa jest w poùowie wysoko�ci flagi. Wzór 

graficzny flagi stolikowej Gminy Wolbórz stanowi zaù¹cznik nr 3 do 

uchwaùy.  
 
§5. Bannerem Gminy Wolbórz jest pionowy prostok¹tny pùat tkaniny  

o proporcjach 1:4 o barwie czerwonej z godùem herbowym o wysoko�ci 1/5 

wysoko�ci pùata, umieszczonym tak, ¿e jego podstawa jest w odlegùo�ci 7/20 

wysoko�ci pùata od jego górnego skraju. Wzór graficzny banneru Gminy 

Wolbórz stanowi zaù¹cznik nr 4 do uchwaùy.  
 
§6. Pieczêci¹ Gminy Wolbórz jest koùo o �rednicy 36 mm. W polu pieczêci jest 

godùo herbowe, a w otoku napis �GMINA WOLBÓRZ�  
z sze�ciopromiennymi a¿urowymi gwiazdkami pomiêdzy sùowami �GMINA� 

i �WOLBÓRZ�. Wzór graficzny pieczêci Gminy Wolbórz stanowi zaù¹cznik 

nr 5 do uchwaùy.  
 
§7.1. Herb jest gùównym elementem pieczêci oraz pozostaùych symboli   
         samorz¹dowych: flagi, flagi stolikowej i banneru.  
     2. Przy barwnym odwzorowaniu herbu, flagi, flagi stolikowej i banneru b¹dê   
         te¿ w innej formie plastycznej obowi¹zuje u¿ywanie barw zgodnie z ich    
         wzorcami.  
     3. Herb i flaga we wszystkich formach i postaciach ustanowionych niniejsz¹   
         uchwaù¹ oraz pieczêã urzêdowa s¹ znakami prawnie chronionymi. 
 

§8.  Wykonanie uchwaùy powierza siê Wójtowi Gminy Wolbórz.  
 
§9.  Traci moc Uchwaùa nr XXX/129/93 Rady Gminy Wolbórz z dnia 20 listopada 

1993 r. w sprawie herbu Wolborza. 
 
§10. Uchwaùa wchodzi w ¿ycie po upùywie 14 dni od dnia ogùoszenia w Dzienniku 

Urzêdowym Województwa £ódzkiego.  
 
 
  
 
 
 


