
 

 

 UCHWAŁA NR XXX.188.17 

 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 30 maja 2017 r. 

 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Rawa Mazowiecka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 

poz.446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r poz.730) oraz art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach 

i mundurach (Dz.U. z 2016 r. poz. 38) Rada Gminy Rawa Mazowiecka po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, uchwala co następuje: 

§ 1. Ustanawia się herb, flagę i pieczęcie Gminy Rawa Mazowiecka, których wzór stanowią załączniki nr 1, 

nr 2, nr 3 do uchwały. 

§ 2. Herbem Gminy Rawa Mazowiecka są: w polu czerwonym złoty budynek kościelny o zamkniętych 

wrotach i wysokim dwuspadowym dachu z takąż sygnaturą, z jednym oknem, zwieńczony krzyżem, nad którym 

po prawej stronie głowa panny srebrna o rozwianych czarnych włosach, nakryta złotą koroną, a po lewej czarna 

głowa niedźwiedzia z wysuniętym językiem złotym w prawo. 

Istotnym elementem herbu jest budowla kościelna symbolizująca najokazalszy zabytek w Gminie tj. zabytkowy 

drewniany kościół parafialny w Boguszycach oraz ukoronowaną głowę panny oraz głowę niedźwiedzia - 

uszczerbione godło herbu szlacheckiego Rawicz. 

§ 3. Flagę Gminy Rawa Mazowiecka stanowi prostokątny płat materiału o proporcjach boków wysokości do 

szerokości 5:8, umieszczony krótszym bokiem do drzewca, barwy czerwonej, na środku którego umieszczone 

jest godło Gminy Rawa Mazowiecka. 

§ 4. 1. Pieczęciami Gminy Rawa Mazowiecka są pieczęcie z godłem Gminy i majuskułowym napisem 

otokowym: 

1) GMINA RAWA MAZOWIECKA; 

2) RADA GMINY RAWA MAZOWIECKA; 

3) WÓJT GMINY RAWA MAZOWIECKA. 

2. Napisy są rozdzielone za pomocą sześciopromiennej gwiazdki ażurowej. Typ czcionki – Times New 

Roman CE. Otok zewnętrzny ciągły, otok wewnętrzny ciągły. Średnica wszystkich trzech pieczęci wynosi 36 

mm. 

§ 5. Insygniami władzy Gminy Rawa Mazowiecka są ozdobne łańcuchy z umieszczonym na nich herbem 

Gminy. 

§ 6. 1. Symbole, o których mowa w § 2-5 niniejsze uchwały, stanowią własność Gminy Rawa Mazowiecka, 

są znakami prawnie chronionymi i mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych 

ze znakami graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale. 
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§ 7. Herb i pozostałe symbole samorządowe Gminy Rawa Mazowiecka mogą być używane włącznie w 

sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów 

władzy. 

§ 8. 1. Herbu Gminy Rawa Mazowiecka mogą używać: 

1) Rada Gminy; 

2) Wójt Gminy; 

3) Urząd Gminy; 

4) Jednostki organizacyjne Gminy do celów związanych z realizacją zadań ustawowych. 

2. Na budynkach administracyjnych będących siedzibą władz gminy może być umieszczona tablica z 

wizerunkiem herbu. 

3. Na budynkach będących siedzibami jednostek, o których mowa w ust.1 pkt 4 wizerunek herbu może być 

umieszczony na tablicach informacyjnych z nazwą jednostki. 

§ 9. W czasie świąt narodowych flagę umieszcza się obok flagi państwowej, wojewódzkiej, powiatowej 

zgodnie z zasadami określonymi w stosownych przepisach. Dotyczy to budynku będącego siedzibą władz 

gminnych oraz jednostek organizacyjnych. 

§ 10. Flaga może być używana podczas uroczystości gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 

§ 11. Wizerunek herbu gminy i flaga mogą być używane przez inne podmioty do celów niekomercyjnych lub 

komercyjnych pod warunkiem uzyskania zgody Wójta Gminy. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Michał Michalik
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXX.188.17 

Rady Gminy Rawa Mazowiecka 

z dnia 30 maja 2017 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXX.188.17 

Rady Gminy Rawa Mazowiecka 

z dnia 30 maja 2017 r. 
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Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXX.188.17 

Rady Gminy Rawa Mazowiecka 

z dnia 30 maja 2017 r. 
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