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UCHWAŁA NR XLVII/324/14
RADY GMINY ZAPOLICE
z dnia 15 września 2014 r.
w sprawie uchwalenia herbu i pochodnych herbu Gminy Zapolice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r.
o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130, 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) Rada Gminy Zapolice po zasięgnięciu opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji uchwala, co następuje:
§ 1. Herb Gminy Zapolice – wzór graficzny herbu wraz z oznaczeniem barw zawiera załącznik nr 1 do
uchwały.
§ 2. Flagę z godłem Gminy Zapolice – wzór graficzny flagi gminy z godłem wraz z oznaczeniem barw zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Barwy Gminy Zapolice – wzór graficzny wraz z oznaczeniem ich waloru zawiera załącznik nr 3 do
uchwały.
§ 4. Pieczęć herbowa Gminy Zapolice – wzór graficzny pieczęci herbowej zawiera załącznik nr 4 do
uchwały.
§ 5. Rada Gminy Zapolice określa wzór owalnej tablicy urzędowej z herbem Gminy Zapolice i z otokiem
utworzonym z barw gminnych – wzór graficzny tablicy urzędowej wraz z oznaczeniem barw zawiera załącznik
nr 5 do uchwały.
§ 6. Regulamin używania herbu, flagi i barw oraz okrągłej pieczęci herbowej Gminy Zapolice zawiera załącznik nr 6 do uchwały.
§ 7. Używanie i rozpowszechnianie znaków wymienionych w § 6, z wyłączeniem publikacji naukowych,
popularno-naukowych i służących promocji gminy oraz używania przez władze gminy, wymaga pisemnej zgody Wójta Gminy Zapolice.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zapolice.
§ 9. Traci moc uchwała nr III/22/90 Rady Gminy w Zapolicach z dnia 5 września 1990 roku w sprawie zatwierdzenia herbu gminy.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicy ogłoszeń
i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zapolice.
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Zapolice
Władysław Majewski
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVII/324/14
Rady Gminy Zapolice
z dnia 15 września 2014 r.
WZÓR GRAFICZNY HERBU WRAZ Z OZNACZENIEM BARW
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVII/324/14
Rady Gminy Zapolice
z dnia 15 września 2014 r.
WZÓR GRAFICZNY FLAGI GMINY Z GODŁEM WRAZ Z OZNACZENIEM BARW
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVII/324/14
Rady Gminy Zapolice
z dnia 15 września 2014 r.
WZÓR GRAFICZNY BARW WRAZ Z OZNACZENIEM ICH WALORU
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVII/324/14
Rady Gminy Zapolice
z dnia 15 września 2014 r.
WZÓR GRAFICZNY PIECZĘCI HERBOWEJ
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XLVII/324/14
Rady Gminy Zapolice
z dnia 15 września 2014 r.
WZÓR OWALNEJ TABLICY URZĘDOWEJ Z HERBEM GMINY ZAPOLICE I Z OTOKIEM
UTWORZONYM Z BARW GMINNYCH
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Załącznik nr 6
do uchwały nr XLVII/324/14
Rady Gminy Zapolice
z dnia 15 września 2014 r.
REGULAMIN UŻYWANIA HERBU, FLAGI I BARW ORAZ PIECZĘCI HERBOWEJ GMINY ZAPOLICE
I. Regulamin używania herbu Gminy Zapolice
Herb Gminy Zapolice w symboliczny sposób informuje o terytorium, mieszkańcach oraz o władzach samorządowych gminy. Z tego powodu należy dołożyć wszelkich starań, aby prezentacja herbu była staranna, estetyczna i godna.
1. Herb Gminy Zapolice - obok flagi gminnej - jest najważniejszym zewnętrznym znakiem rozpoznawczowłasnościowym gminy i symbolem lokalnej społeczności.
2. Herb - jako znak rozpoznawczo-własnościowy gminy - umieszczany jest w sali obrad Rady Gminy, w
pomieszczeniach władz gminnych oraz na budynkach Urzędu Gminy Zapolice i jednostek organizacyjnych
gminy.
3. Herb - jako znak rozpoznawczo-własnościowy gminy - umieszczany jest podczas uroczystości gminnych
w miejscu ich odbywania.
4. Herb - jako znak rozpoznawczo-własnościowy - umieszczany jest w innych miejscach i na różnych
przedmiotach za zgodą Wójta Gminy.
5. Godło gminy - jako znak rozpoznawczo-własnościowy - umieszczony jest na fladze z godłem i pieczęci
herbowej.
6. Herb gminy lub jego godło - jako znak rozpoznawczo-własnościowy może być umieszczany na insygniach i na innych symbolach władz samorządowych Gminy Zapolice.
7. Herb - jako znak rozpoznawczo-własnościowy - umieszczany jest na drukach urzędowych Wójta Gminy
Zapolice, Przewodniczącego Rady Gminy Zapolice i na drukach Rady Gminy Zapolice.
8. Herb - jako znak rozpoznawczy - może być wykorzystywany w akcjach promocyjnych przez agendy
gminy działające z upoważnienia Wójta Gminy Zapolice.
II. Regulamin używania flagi i barw Gminy Zapolice
Flaga i barwy Gminy Zapolice w symboliczny sposób informują o terytorium, mieszkańcach oraz o władzach samorządowych gminy. Z tego powodu należy dołożyć wszelkich starań, aby prezentacja flagi i barw
były staranne, estetyczne i godne.
1. Flaga z godłem gminy jest zewnętrznym znakiem rozpoznawczym lokalnej wspólnoty terytorialnej. Jest
ona - obok herbu - najważniejszym symbolem lokalnej społeczności.
2. Flagę z godłem gminy podnosi się z okazji istotnych uroczystości, świąt państwowych i rocznic gminnych na budynkach lub przed budynkami, które stanowią siedzibę samorządowych władz gminy oraz w miejscach wskazanych przez władze gminy.
3. Flagę z godłem gminy w dni powszednie podnosi się na budynkach lub przed budynkami władz gminnych oraz na siedzibach instytucji gminnych.
4. Flaga z godłem gminy współtworzy wystrój symboliczny sali obrad rady gminy oraz gabinetów wójta i
przewodniczącego rady.
5. Flaga z godłem nie może dotykać podłoża.
6. Podniesiona flaga musi mieć czytelne barwy i godło, nie może być brudna, pomięta i postrzępiona. Flagę
zużytą należy spalić.
7. Barwy Gminy Zapolice stanowią otok tablicy urzędowej.
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8. Barwy gminne mogą być wykorzystane do tworzenia oprawy plastycznej uroczystości organizowanych
przez gminę.
III. Regulamin używania okrągłej pieczęci herbowej Gminy Zapolice
1. Dysponentem okrągłej pieczęci z godłem Gminy Zapolice (zwanej dalej pieczęcią herbową) są samorządowe władze lokalnej wspólnoty terytorialnej.
2. W posiadaniu samorządowych władz gminy mogą znajdować się:
a) tłok pieczęci herbowej do odciskania w tuszu,
b) tłok pieczęci herbowej do odciskania w materiale miękkim,
c) tłok pieczęci herbowej do tłoczenia w papierze.
3. Odciski z okrągłej pieczęci herbowej Gminy Zapolice służą do uwierzytelniania dokumentów wydawanych przez władze gminne w ramach kompetencji samorządu terytorialnego (np. uchwały Rady Gminy Zapolice, dyplomy gminne, nominacje, itp).
4. Zgodę na odciśnięcie pieczęci herbowej gminy - stosownie od kompetencji - wydaje Przewodniczący
Rady Gminy Zapolice lub Wójt Gminy Zapolice.
5. Odciśnięcie okrągłej pieczęci herbowej Gminy Zapolice pod dokumentem gminnym zamyka etap kancelaryjny prac nad dokumentem. Odciśnięcie pieczęci jest poświadczeniem przeprowadzonej kontroli czystopisu.
Odcisk pieczęci herbowej (razem z podpisem osoby uprawnionej do podejmowania decyzji) nadaje moc prawną postanowieniom dokumentu.
6. Odciski pieczęci powinny być umieszczone na dokumencie bezpośrednio pod tekstem.
7. Okrągłe pieczęcie herbowe mogą być odciskane w tuszu, wosku i w laku, a także mogą być tłoczone w
papierze z wykorzystaniem specjalnych pras.
8. Szczególnie uroczyste dokumenty gminne mogą być spisywane na szlachetnych odmianach papieru lub
na pergaminie z pieczęcią wykonaną w wosku, osłoniętą puszką metalową lub drewnianą przywieszoną do
dokumentu za pomocą sznurów w barwach gminnych. Na wieczku puszki może być umieszczony herb gminy.
9. Miejscem ceremonialnego przechowywania i eksponowania pieczęci herbowej Gminy Zapolice jest gabinet wójta.

