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UCHWAŁA NR xLvII/324i14
RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 1 5 wrześn ia 201 4 r.

w sprawie uchwalenia herbu i pochodnych herbu Gminy Zapolice.

Napodstawieart.i8ust.2pktl3ustawyzdnia8marcal990r,osamorządziegminnym (Dz.U.z2013r.paz.
594, Poz, 645, poz. 1318]' z2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art.3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach
i mundurach (Dz. U. ztr978 r. Nr 31,poz.130 z 1998 r. Nr 162. poz.1126;z2000 r. Nr 12, poz.136,Nr 120, poz.
1268; z 200l r. Nr 123, poz. 1353; z2009 r. Nr 92, poz,753) Rada Gminy Zapolice po zasięgnięciu opinii Ministra
Administracji i Cyfryzacji uchwala, co następuje:

§ 1. Herb Gminy Zapolice - wzór graf:tczny herbu wraz z oznaczeniem barw zawięra zaŁącznik nr 1 do
uchwaĘ.

§ 2. Flagę z godłem Gminy Zapolice - wzór graficzny flagi gminy z godłem wfaz z oznaczeniem barw zawiera
załącznik nr 2 do uchwĄ"

§ 3. Barwy Gminy Zapollce - wzór graftczny wraz z oznaczeniem ich waloru zawiera załącznlk nr 3 do
uchwaĘ.

§ 4. Pieczęó herbowa Gminy Zapolice - wzor graftczny pieczęci herbowej zawjera zńącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Rada Gminy Zapolice określa wzór owalnej tablicy urzędowej z lrerbem Gminy Zapolice i z otokiem
utworzonym zbarw gminnych - wzór graficzny tablicy urzędowej wraz z oznaczeniem barw zawiera załącznik nr
5 do uchwĄ.

§ 6. Regu|aInin używania herbu, flagi i barw oraz okrągłej pieczęci herbowej Gminy Zapolice zawiera
załącznik nr 6 do uchwaĘ. 

t

§ 7. UĄrwanie irozpowszechnianie znaków wymienionych w § 6. zv,yłączeniem publikacji naukowych,
popularno-naukorłych i służących prornocji gminy oraz używania przez władzę gminy, wymaga pisemnej zgody
Wójta Gminy Zapolice.

§ 8. Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Zapolice.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr IIIlż2l90 Rady Gminy w Zapolicach z dnia 5 września 1990 roku w sprawie
zatw ier dzenia herbu gm iny,

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienrriku Urzędowynr Województwa Łodzkiego, na tablicy ogłoszeń
i Biuletynie lnfonlacji Publicznej Urzędu Gminy Zapolice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upĘwie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewóclztwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zapo lice

' ' ,.(kl. f /ł-r(e t

Władysław Majewski
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r Załącznlk Nr 1 do Uchwały Nr XLYII1324/14

Rady Gminy Zapolice

z dnia 15 września 2014 r,

W zór graficzny herbu wrazz oznaczeniem barw
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ZńącznlkNr 2 do Uchwały NrXLYII1324|14

Rady Gminy Zapolice

z dnia 75 września 2014 r.

Wzór graficzny flagi gminy z godłem wrazz oznaczeniem barw

nd+ntyfrkacja tm*,:

I fl_s, !ł{ _ lsąy _ :*"E _ t]

I c-#.M-ąy_fi.K_ lł3*

Id: 9E5884DF-4A6E-4354-9 A44-098COEC29783. Podpisany Strona 1



t-
I

V ZałącznIkNr 3 do Uchwały Nr XLVII/324/l4

Rady Gminy Zapolice

z dnia 15 września ż014 r.

Wzór graficzny barw wrazz oznaczeniem ich waloru
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ZałącmikNr 4 do UchwaĘ Nr XLVII/324/14

Rady Gminy Zapalioe

z dnia 15 września 2CIl4 r,

Wzór grafiezny pieczzęci herbowej

!

\ź

Id: 9EJ884DF- 4 A6F-Ę54-9 A44 -a98COEC29783. Podpisany §troną l



/
ZałącznlkNr 5 do Uchwały NrXLYII1324/14

Rady Gminy Zapolice

z dnia 75 września 2014 r.

urzędowej z herbem Gminy Zapolice i z otokiem utworzonym zbarw gminnych.Wzór owalnei tablicy
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Załącznik Nr 6 do UchwaĘ Nr XLVII/324I14

Rady Gminy Zapolice

z dnia l5 września 2014 r.

REGULAMIN UZYWANIA HBRBU, F,LAGI I BARW ORAZ PIECZĘCI HERBOWEJ GMINY
ZAPOLICE.

I. Regulamin używania herbu Gminy Zapolice

Herb Gminy Zapolice wsymboliczny sposób infonnuje oterytorium, mieszkańcach oraz owładzach
samorządowYch gminy. Ztego powodu należy dołoĘc wszelkiclr starali, aby prezentacja herbu była
staranna, este§czna i godna,

1" Herb GminY Zapalice - obok flagi gminnej - jest najwaźniejszytn zewnętrznym znakienr rozpoznawczo-
własnościowym gminy i symbolem lokalnej społeczności;

2. Hęrb - jako znak rozpoznawczo-własnościowy gminy- umieszczany jest w sali obrad Rady Gminy,
wPomieszczeniach władz gminnych oraz na budynkach Urzędu Grniny Zapolice ijednostek organizacyjnyclr
gminy;

3. Herb - jako znak rozpoznawczo-u,łasnościowy gminy - umieszczany jest podczas urocry-stości gminnych
w miejscu ich odbywania;

4" Herb - jako zrlak rozpoznawczo-własnościowy - umieszczany jest w innyclr miejscach i rra różnycll
przedmiotach zazgodą Wójta Gminy;

5. Godło gminY - jako znak rozpoznawczo-własnościowy - umieszczony jest na fladzę z godłem ipieczęci
herbowej; 
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6.Hęrb gminY lub jego godło - jako znak rozpoznawczo-własnościol,1y może być umieszczany na insygniach
i na innych symbolach władz satrrorządowych Gminy Zapolice;

7. Herb - jako znak rozpoznawczo-własnościowy - umieszczany jest na drukaclr urzędowych Wójta Gminy
Zapolice, Przewodnicząaęgo Rady Gmirry Zapolice i na drukach Rady Grniny Zapolice;

8. Herb - jako znak rozpoznawczy - może być wykorzystywany rv akcjacli promocyjny ch przez agendy gminy
dziŃające z lpoważnienia Wójta Gminy Zapolice.

II" Regulamin używania flagi i barrv Gminy Zapo|ice

Flaga ibarwy Gminy Zapolice wsymboliczny sposób informują oterytorium, mieszkańcach oraz
owładzach samorządowych gminy. Ztego powodu należy dołożyć wszelkich starań, aby prezentacja flagi
i barw był,v staranne, estetyczne i godne.

l. Flaga z godłem gminy jest zewnętrznym znakiem rozpozlawczym lokalnej wspólno§ terytorialnej. Jest ona
- obclk lierbu -najważniejszyrn syrnbolern lokalnej społeczności;

2, Flagę z godłem gminy podnosi się z okazji istotnych uroczystości. świąt państwowych i rocznic gminnych na
budYnkach lub przed budynkanri, które stanowią siedzibę samorządowych władz grniny o.u, * nriejscach
wskazanych przez władze gminy;

3. Flagę zgodłem gminy wdni powszednie podrlosi się na budyrikach lub przed budynkarni władz grninnyclr
oraz na siedzibach instytucj i gm innych;

4. Flaga z godłern gminy współtworzy wystrój symboliczny sali obrad rady gminy oraz gabilletów wójta
i przewodnic zącego rady ;

5. Flaga z godłem nie moze dotykać podłoza;

6, Podniesiona flaga musi mieć czytelne barwy i godło, nie może byó brudna, pomięta i postrzępiona. Flagę
zuĘtąnaleĘ spalić;

7. Barwy Gminy Zapolice stanowią otok tablicy urzędowe.j.
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8. BanłT' gminne mogą byĆ wykozystanę do tworzenia oprawy plastyczllej uroczystości organizowanych
przez, gminę,

III. Regulamin używania okrągłej pieczęci herbowej Gminy Zapolice.

1. DYsPonentem okrągłej pieczęci z godłem Gminy Zapolice (zwarrej 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 lrerbowej Gminy Zapolice służą do uwierzytelniania dokumentów wydawanych
Przez władze gminne w ramach kompetencji samorządu terytorialnego ( np. uchwały Rady Grniny Zapoljce,
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 Grniny Zapolice pod dokumentem gminnym zamyka etap
kancelaryjnY Prac nad dokumentem, Odciśnięcie pieczęci jest poświadczeniem prŻeprowadzonej kontroli
czYstoPisu. Odcisk pieczęci lrerbowej ( razem z podpisem osoby uprawriionej do podejmowania decyzji) nadaje
moc prawną postanowieniom dokumentu;

6" Odciski pieczęci powinny byó umieszczone na dokumencie bezpośrednio pod tekstem;

7. Okrągłe pieczęcie herbowe mogą być odciskane w tuszu, wosku i w laku, atakże mogą być tłoczone
w papierze z wykorzystaniem specjalnych pras;

8, Szczególnie uroczyste dokurnenty gminne mogą być spisywane na szlachetnych odmianach papieru lub na
Pergaminie z Pieczęcią wykonaną w wosku, osłoniętą puszką metalową lub drewnianą przyrvieszoną do dokumentu
Za Pomooą sznurów w barwach gminnych. Na wieczku puszki może być umieszczony herb gminy;

9. Miejscem cęręmoniahlego przeclrowywania i eksponowania pieczęci herbowej Gminy Zapolicejest gabinet
wójta"
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