
 
         UCHWAŁA NR XXIII/145/13 

 RADY GMINY PĘCŁAW 

z dnia 15 listopada 2013r. 
 

 

w sprawie ustanowienia symboli Gminy Pęcław 

        
                                                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz 

art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U.  

Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji 

 

Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustanawia się symbole Gminy Pęcław. 

       2. Symbolami Gminy Pęcław są: 

          1) Herb Gminy Pęcław, 

          2) Flaga Gminy Pęcław, 

          3) Pieczęcie Urzędowe Gminy Pęcław, 

          4) Tablica Samorządowa Gminy Pęcław. 

 

§ 2. 1. Herbem Gminy Pęcław jest na tarczy dwudzielnej w słup w polu prawym złotym        

    (żółtym) połuorzeł czarny z przepaską i krzyżem na piersi srebrnym (białym), w polu    

    lewym błękitnym figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, w sukni złotej (żółtej) i koronach     

    złotych (żółtych). 

       2. Wzór herbu zawiera załącznik nr 1. 

 

§ 3. 1. Flagą Gminy Pęcław jest płat flagi o proporcjach szerokości do długości jak 5:8     

    podzielony na trzy słupy: błękitny, biały, żółty. Słupy błękitny i żółty o proporcjach    

    1:4 długości flagi, biały środkowy 1:2 długości flagi. Centralnie na płacie herb gminy  

    o proporcjach wysokości tarczy do szerokości flagi jak 2:3.   

       2. Wzór flagi zawiera załącznik nr 2. 

 

§ 4. 1. Pieczęciami Urzędowymi Gminy Pęcław są pieczęcie okrągłe o średnicy 36 mm  

    z umieszczonym pośrodku godłem herbu gminy oraz napisami na otoku 

1) Gmina Pęcław, 

2) Rada Gminy Pęcław, 

3) Wójt Gminy Pęcław, 

4) Urząd Gminy Pęcław 

       2. Wzory pieczęci Urzędowych zawierają załączniki: 

           1) wzór pieczęci z napisem na otoku „Gmina Pęcław”- załącznik nr 3, 

           2) wzór pieczęci z napisem na otoku „Rada Gminy Pęcław” - załącznik nr 4, 

           3) wzór pieczęci z napisem na otoku „Wójt Gminy Pęcław” -  załącznik nr 5, 

           4) wzór pieczęci z napisem na otoku „Urząd Gminy Pęcław” - załącznik nr 6. 

 

§ 5. 1. Tablicą Samorządową Gminy Pęcław jest tablica owalna barwy białej o wysokości  

           50 cm i szerokości 40 cm, w polu której umieszczony jest Herb Gminy Pęcław. 

       2. Wzór barwny tablicy samorządowej z herbem zawiera załącznik nr 7. 

 



 

§ 6. 1. Herb i flaga we wszystkich ustanowionych formach i postaciach oraz pieczęcie      

           urzędowe i tablica samorządowa są symbolami prawnie chronionymi. 

       2. Otaczanie symboli Gminy Pęcław czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem         

           każdego kto ich używa i stosuje. 

 

§ 7. Zasady używania symboli Gminy określa Rada w odrębnej uchwale. 

 

§ 8. Dokumentacja dotycząca opracowania symboli Gminy Pęcław wraz z uzasadnieniem     

       historyczno-heraldycznym przechowywana jest w siedzibie urzędu gminy. 

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęcław. 

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku     

         Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                

                                                                                                      /-/ Aleksander Wojciechowski 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
UZASADNIENIE 
 
 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) do właściwości Rady Gminy należy m.in. 

podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, natomiast art. 3 ust. 1 ustawy z dnia  

21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) mówi,  

że jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanowić, w drodze uchwały organu 

stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. 

 Gmina Pęcław, jako jednostka samorządu terytorialnego, nie posiada i nigdy nie 

posiadała ustanowionych własnych symboli, to jest: herbu, flagi oraz tablicy samorządowej. 

Symbole, które podlegają uchwaleniu uwzględniają elementy religii oraz położenia 

charakterystyczne dla Gminy Pęcław. Z kolei elementy te są dobrze czytelne i utożsamiają się 

z administrowanym terenem i tym samym identyfikują się z lokalną społecznością. 

 Przyjęcie przez Radę Gminy uchwały o symbolach Gminy Pęcław jest również 

ważnym elementem w promocji Gminy.  

 Przedłożone projekty uzyskały pozytywną opinię Ministra Administracji i Cyfryzacji 

(pismo z dnia 9 października 2013 roku). 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


