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UCHWAŁA NR XXVII/161/2017
RADY GMINY BUDZISZEWICE
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie ustanowienia herbu Gminy Budziszewice oraz zasad jego używania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 38), po zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rada Gminy Budziszewice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się herb Gminy Budziszewice według opisu zawartego w § 2 uchwały.
2. Wzór graficzny herbu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Herb Gminy Budziszewice tworzy złota (żółta) tarcza hiszpańska i godło herbowe skomponowane z
muru obronnego z przejazdem i jednej wieży o trzech zębach blankowania. Wieża obronna góruje nad przejazdem i wzniesiona została z linii muru obronnego. Mur i wieża obronna zabarwione są na czerwono. W przejeździe muru obronnego umieszczone jest godło herbu Kopacz – czarne skrzydło sępie na szponie złotym (żółtym).
§ 3. 1. Symbol, o którym mowa w § 1 stanowi własność Gminy Budziszewice, jest znakiem prawnie chronionym i może być używany wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorem graficznym
ustalonym w niniejszej uchwale.
2. Uzasadnienie zastosowanej symboliki w herbie oraz rys historyczny zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
§ 4. Prawo do używania herbu na mocy niniejszej uchwały przysługuje:
1) Radzie Gminy i Wójtowi;
2) Urzędowi Gminy;
3) gminnym jednostkom organizacyjnym;
4) innym podmiotom wykonującym w imieniu Gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej.
§ 5. 1. Herb Gminy Budziszewice można umieszczać w pomieszczeniach i na budynkach stanowiących
siedzibę albo miejsca obrad organów Gminy.
2. Symbol, o którym mowa w § 1, może być używany w innych miejscach z okazji uroczystości, świąt i
rocznic gminnych, państwowych, regionalnych, wyborów Prezydenta, do Sejmu i Senatu RP, samorządowych,
do Parlamentu Europejskiego, referendach oraz podczas innych imprez promujących Gminę lub organizowanych przez Gminę.
3. Herb może być umieszczany na:
1) pismach urzędowych;
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2) stronach internetowych;
3) Biuletynie Informacji Publicznej, której administratorem jest Gmina Budziszewice;
4) upominkach, gadżetach, dyplomach okolicznościowych, podziękowaniach, wydawnictwach lub innych
przedmiotach promujących Gminę;
5) tablicach informujących o granicach administracyjnych Gminy Budziszewice.
§ 6. 1. Herb może być wykorzystywany przez Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne oraz sołectwa do celów promocji Gminy Budziszewice.
2. Symbol, o których mowa w § 1, mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty do celów komercyjnych.
3. Zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku herbu w celach komercyjnych przez podmioty wymienione w ust. 2 udziela Wójt.
4. Zasady i warunki używania tego symbolu określi pisemna umowa.
5. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na używanie herbu Gminy Budziszewice stanowi załącznik nr 3 do
uchwały.
§ 7. 1. Herb Gminy Budziszewice może być umieszczany, używany i rozpowszechniany wyłącznie w sposób zapewniający należną mu cześć, powagę i poszanowanie.
2. Wójt może zakazać używania herbu, jeżeli podmiot używający nie uzyskał zgody lub wykorzystuje ten
symbol w sposób nie zapewniający mu należytej czci i szacunku albo godzący w powagę i prestiż Gminy lub
naraża na szkodę interes Gminy.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budziszewice.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Jagiełło
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/161/2017
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 listopada 2017 r.
Wzór graficzny herbu Gminy Budziszewice
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/161/2017
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 listopada 2017 r.
Uzasadnienie
zastosowanej symboliki w herbie oraz rys historyczny
Gmina Budziszewice należy do tej grupy gmin polskich, które do dnia dzisiejszego nie posiadają własnego
herbu oraz innych atrybutów władzy samorządowej.
Niestety Gmina Budziszewice, podobnie jak spora liczba gmin województwa łódzkiego, nie legitymuje się
własną tradycją heraldyczną. Taki stan rzeczy spowodował, że należało zaproponować nowy herb. Prezentowany wzór nowego projektu herbu uwzględnia uwagi zawarte w opinii Komisji Heraldycznej
nr 100-2044/O/2016 oraz podstawowe kryteria poprawności, na które składają się cztery podstawowe czynności, a mianowicie:
1) zachowanie zgodności z prawidłami sztuki heraldycznej;
2) respektowanie zasad tworzenia staropolskich herbów samorządu terytorialnego;
3) uwzględnienie tradycji heraldycznej terytorium wchodzącego w skład danej gminy;
4) zachowanie kanonów współczesnej estetyki w zakresie stylizacji ikonograficznej.
Na przedmioty konstytuujące godło herbu Gminy Budziszewice składa się m.in. mur obronny z jedną wieżą
informujący o dwóch faktach z przeszłości Budziszowic, a mianowicie:
a) lokalizacji miejskiej Budziszowic, przeprowadzonej w pierwszych latach 15 w.,
b) obecności w Budziszewicach i w okolicach miasta lokacyjnego Grzymalitów Budziszewskich.
Prawa miejskie Budziszewic były kilkakrotnie potwierdzane przez książąt mazowieckich i przez królów
polskich. W wyniku dotychczasowych kwerend nie udało się odnaleźć historycznej pieczęci miejskiej Budziszewic.
Lokalizacja miejska Budziszewic nastąpiła w okresie, gdy należały one do Kopaczów, a zgodę na lokację
wydał Siemowit V. Na tej podstawie wprowadzono do przejazdu w murze obronnym (symbol lokacji i prawa
miejskiego) sępiego skrzydła ze szponem (symbol rodu heraldycznego zasłużonego dla Budziszewic). Tak
zbudowane godło informuje o ważnej aktywności prawnej i precyzuje ją opowieścią o założycielu miasta.
Herb otrzymał typowe rozwiązanie heraldyczne stosowane często w heraldyce miast monarszych, ale także
wykorzystywane (choć sporadycznie) do tworzenia znaków miast prywatnych.
Prezentowany wzór herbu uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej wyrażoną w Uchwale
Nr 72-2044/O/2017 z dnia 8 września 2017 r., otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w dniu 6 listopada 2017 r.
Herb jest graficznym znakiem określającym tożsamość społeczności lokalnej. Jako najważniejszy znak rozpoznawczo-własnościowy, wykorzystywany będzie m.in. podczas oficjalnych spotkań czy jako znak oficjalnej
korespondencji. Jest znakiem rozpoznawczym, identyfikacyjnym gminy.
Podejmując działania związane z ustanowieniem herbu Gminy Budziszewice sięgnęliśmy do historii, do
ważnych kart z naszej gminnej przeszłości, do konkretnych wartości duchowych, czym dajemy świadectwo
przywiązania i lokalnego patriotyzmu. Herb to zaszczytny symbol naszej terytorialnej wspólnoty.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przez Radę Gminy niniejszej uchwały wydaje się wskazane i uzasadnione.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/161/2017
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 listopada 2017 r.
….……………………………………...........
(imię i nazwisko lub nazwa firmy)
………………………………………………
(miejsce zamieszkania lub siedziba firmy)
………………………………………………,
WÓJT GMINY BUDZISZEWICE
WNIOSEK
o wyrażenie zgody na używanie herbu Gminy Budziszewice
Proszę o wyrażenie zgody na używanie herbu Gminy Budziszewice w celu:
…………………………………………………………………………………………......................…..
………………………………………………………………………………………......................……..
……………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………........................
………………………………………………………………………………………….....................…..
Uzasadnienienie:
………………………………………………………………………………………......................……..
…………………………………………………………………………………….....................………..
………………………………………………………………………………………......................……..
……………………………………………………………………………………………........................
Do wniosku dołączam graficzny projekt wykorzystania herbu Gminy.
…………………………………………….
/czytelny podpis wnioskodawcy/
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Budziszewice, pokój nr 2.

