
Uchwała nr XXXII/229/2013 
Rady Miejskiej w Lubniewicach 

z dnia 27 czerwca 2013 
w sprawie przyjęcia herbu i flagi Gminy Lubniewice 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art.3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o 
odznakach i mundurach ( Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz.130 zpóźn. zm.), po zasięgnięciu 

pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji uchwala się co następuje: 
 
§ 1 Ustanawia się symbole Gminy Lubniewice: herb i flagę mające stanowić trwałe znamiona 
tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizując więź historyczną, kulturową i społeczno – 
ekonomiczną mieszkańców gminy. 
§ 2 
Herb Gminy Lubniewice: Na tarczy typu hiszpańskiego, w białym (srebrnym) polu postać 
kobiety o naturalnej karnacji (cielistej), w błękitnej sukni. Ukoronowana żółtą (złotą) koroną i 
przepasana żółtym (złotym) pasem z długimi żółtymi (złotymi) włosami i żółtymi (złotymi) 
pantoflami. W obu dłoniach kobieta trzyma żółte (złote) jabłka.    
§ 3 
Flaga gminy Lubniewice: prostokątny płat tkaniny o proporcjach wysokości do długości 5:8. 
Płat tkaniny podzielony został na trzy pionowe pasy w układzie błękitny-biały-błękitny. 
Długość pasa środkowego, białego stanowi dwukrotność długości zewnętrznych pasów. 
Pośrodku białego pasa umieszczona jest postać ukoronowanej kobiety w błękitnej sukni z 
żółtymi włosami i pasem, trzymająca w dłoniach dwa żółte jabłka. 
Na fladze w wersji urzędowej w centralnej części białego pasa umieszczony jest herb gminy.  
§ 4 
Graficzny wzór herbu i flagi ujęty został w  załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
§ 5 
Ekspertyza historyczno-heraldyczna herbu i flagi Gminy Lubniewice stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 
§ 6 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic. 
§ 7 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY 
 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r., o odznakach i mundurach (Dz.U.Nr 31, poz. 
130 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu 
stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. 
Podkreślenia wymaga, że ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do 
ustanawiania powyższych symboli w zgodzie z zasadami heraldyki i weksylologii. W tym celu 
na jednostki samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek wystąpienia o opinię do 
ministra właściwego do spraw administracji publicznej, przy którym działa Komisja 
Heraldyczna jako jego organ opiniodawczo-doradczy. W związku z powyższym należy 
wskazać, że w przypadku podjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego czynności 
zmierzających do uchwalenia własnych herbów, flag czy innych symboli powinien zostać 
zachowany poniższy tryb postępowania: 

1. Opracowania projektu (wzoru) symbolu (wraz z uzasadnieniem historyczno-
heraldycznym).  

2. Przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej wzoru 
(projektu) symbolu do zaopiniowania, 

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przedstawia przesłany wzór 
(projekt) symbolu do opinii Komisji Heraldycznej, 

4. Komisja Heraldyczna przedstawia ministrowi właściwemu do spraw administracji 
publicznej opinię dotyczącą zgodności nadesłanego wzoru (projektu) symbolu z 
zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną, 

5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przedstawia opinię jednostce 
samorządu terytorialnego w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, 

6. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie 
przyjęcia symbolu po otrzymaniu opinii ministra właściwego do spraw administracji 
publicznej. 

Mając na względzie fakt, iż Gmina Lubniewice do tej pory posługiwała się herbem, który 
nie został nigdy zaopiniowany przez Komisję Heraldyczną, ani też nie został przyjęty 
uchwałą Rady Miejskiej Burmistrz Lubniewic: 

1. Zlecił wykonanie projektu oraz ekspertyzy heraldyczno-historycznej herbu i flagi 
Lubniewic Profesorowi Wojciechowi Strzyżewskiemu. 

2. Zlecił wykonanie projektu graficznego herbu i flagi Lubniewic Kamilowi Sakowskiemu. 
3. Uzyskał  pozytywną opinię Komisji Heraldycznej do przedłożonego projektu herbu i 

flagi Gminy Lubniewice. 
4. Opracował projekt uchwały w sprawie przyjęcia herbu i flagi Gminy Lubniewice. 

 

 


