UCHWALA NR XXVII/161/2017
RADY GMINY BUDZISZEWICE
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie ustanowienia herbu Gminy Budziszewice oraz zasad jego uzywania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U.
z2017 r. poz. 1875) oraz art. 3 ust.l ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (t.j. Dz. U.
z2016r. poz.38), po zasiegnieciu opinii Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, Rada Gminy
Budziszewice uchwala, co nastepuje:
§ 1. 1. Ustanawia sie herb Gminy Budziszewice wediug opisu zawartego w § 2 uchwaty.
2. Wzor graficzny herbu okresla zalacznik Nr 1 do uchwafy.
§ 2. Herb Gminy Budziszewice tworzy zlota (zolta) tarcza hiszpanska i godio herbowe skomponowane
z muru obronnego z przejazdem ijednej wiezy o trzech zebach blankowania. Wieza obronna goruje nad
przejazdem i wzniesiona zostala z linii muru obronnego. Mur i wieza obronna zabarwione s^ na czerwono.
W przejezdzie muru obronnego umieszczone jest godlo herbu Kopacz - czarne skrzydlo sejpie na szponie
zlotym (zohym).
§3.1. Symbol, o ktorym mowa w § 1 stanowi wlasnosc Gminy Budziszewice, jest znakiem prawnie
chronionym i moze bye uzywany wylacznie w ksztalcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorem
graficznym ustalonym w niniejszej uchwale.
2. Uzasadnienie zastosowanej symboliki w herbie oraz rys historyczny zawiera zal^cznik nr 2 do uchwaty.
§ 4. Prawo do uzywania herbu na mocy niniejszej uchwaly przysluguje:
1) Radzie Gminy i Wojtowi;
2) Urzedowi Gminy;
3) gminnym jednostkom organizacyjnym;
4) innym podmiotom wykonujacym w imieniu Gminy zadania o charakterze uzytecznosci publicznej.
§5. l.Herb Gminy Budziszewice mozna umieszczac w pomieszczeniach i na budynkach stanowiqcych
siedzib? albo miejsca obrad organow Gminy.
2. Symbol, o ktorym mowa w § 1, moze bye uzywany w innych miejscach zokazji uroczystosci, swiqt
i rocznic gminnych, panstwowych, regionalnych, wyborow Prezydenta, do Sejmu i Senatu RP,
samorz^dowych, do Parlamentu Europejskiego, referendach oraz podczas innych imprez promuj^cych Gmine
lub organizowanych przez Gmine.
3. Herb moze bye umieszczany na:
1) pismach urze^towych;
2) stronach internetowych;
3) Biuletynie Informacji Publicznej, ktorej administratorem jest Gmina Budziszewice;
4) upominkach, gadzetach, dyplomach okolicznosciowych, podzi?kowaniach, wydawnictwach lub innych
przedmiotach promuj^cych Gmine;
5) tablicach informujqcych o granicach administracyjnych Gminy Budziszewice.
§6. l.Herb moze bye wykorzystywany przez Urz^d Gminy i gminne jednostki organizacyjne oraz
solectwa do celow promocji Gminy Budziszewice.
2. Symbol, o ktorych mowa w § l , mog^ uzywac rowniez osoby fizyczne i inne podmioty do celow
komercyjnych.
3. Zgod? na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku herbu w celach komercyjnych przez
podmioty wymienione w ust. 2 udziela Wqjt.
4. Zasady i warunki uzywania tego symbolu okresli pisemna umowa.
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5. Wzor wniosku o wyrazenie zgody na uzywanie herbu Gminy Budziszewice stanowi zal^cznik nr 3 do
uchwaly.
§7.1. Herb Gminy Budziszewice moze bye umieszczany, uzywany i rozpowszechniany wyl^cznie
w sposob zapewniaj^cy naleznq. mu czesc, powag? i poszanowanie.
2. Wqjt moze zakazac uzywania herbu, jezeli podmiot uzywajacy nie uzyskal zgody lub wykorzystuje ten
symbol w sposob nie zapewniaj^cy mu nalezytej czci i szacunku albo godzacy w powag? i prestiz Gminy lub
naraza na szkod? interes Gminy.
§ 8. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Budziszewice.
§ 9. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodniczacy Rady Gminy

Piotr JagieHo
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ZalacznikNr 1 do Uchwaty Nr XXVII/161/2017
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 listopada 2017 r.
Wzor graficzny herbu Gminy Budziszewice
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Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr XXVII/161/2017
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 listopada 2017 r.
Uzasadnienie
zastosowanej symboliki w herbie oraz rys historyczny
Gmina Budziszewice nalezy do tej grupy gmin polskich, ktore do dnia dzisiejszego nie posiadajq
wlasnego herbu oraz innych atrybutow wladzy samorz^dowej.
Niestety Gmina Budziszewice, podobnie jak spora liczba gmin wojewodztwa lodzkiego, nie legitymuje
si? wlasnq tradycj^ heraldycznq. Taki stan rzeczy spowodowal, ze nalezalo zaproponowac nowy herb.
Prezentowany wzor nowego projektu herbu uwzgl?dnia uwagi zawarte w opinii Komisji Heraldycznej nr
100-2044/O/2016 oraz podstawowe kryteria poprawnosci, na ktore skladaja^ si? cztery podstawowe
czynnosci, a mianowicie:
1) zachowanie zgodnosci z prawidlami sztuki heraldycznej,
2) respektowanie zasad tworzenia staropolskich herbow samorz^du terytorialnego,
3) uwzgl?dnienie tradycji heraldycznej terytorium wchodz^cego w sklad danej gminy,
4) zachowanie kanonow wspolczesnej estetyki w zakresie stylizacji ikonograficznej.
Na przedmioty konstytuuj^ce godlo herbu Gminy Budziszewice sklada si? m.in. mur obronny z jedna^ wiezq.
inform ujacy o dwoch faktach z przeszlosci Budziszowic, a mianowicie:
a) lokalizacji miejskiej Budziszowic, przeprowadzonej w pierwszych latach 15 w.;
b) obecnosci w Budziszewicach i w okolicach miasta lokacyjnego Grzymalitow Budziszewskich.
Prawa miejskie Budziszewic byly kilkakrotnie potwierdzane przez ksiaz^t mazowieckich i przez krolow
polskich. W wyniku dotychczasowych kwerend nie udalo si? odnalezc historycznej piecz?ci miejskiej
Budziszewic.
Lokalizacja miejska Budziszewic nast^pila w okresie, gdy nalezaly one do Kopaczow, a zgod? na lokacj?
wydal Siemowit V. Na tej podstawie wprowadzono do przejazdu w murze obronnym (symbol lokacj i
i prawa miejskiego) s?piego skrzydla ze szponem (symbol rodu heraldycznego zasluzonego dla
Budziszewic). Tak zbudowane godlo informuje o waznej aktywnosci prawnej i precyzuje j^ opowiesci^
o zalozycielu miasta.
Herb otrzymal typowe rozwiqzanie heraldyczne stosowane cz?sto w heraldyce miast monarszych, ale takze
wykorzystywane (choc sporadycznie) do tworzenia znakow miast prywatnych.
Prezentowany wzor herbu uzyskal pozytywn^ opini? Komisji Heraldycznej wyrazonc| w Uchwale
Nr 72-2044/O/2017 z dnia 8 wrzesnia 2017r., otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewn?trznych
i Administracji w dniu 6 listopada 2017 r.
Herb jest graficznym znakiem okreslajqcym tozsamosc spolecznosci lokalnej. Jako najwazniejszy
znak rozpoznawczo-wlasnosciowy, wykorzystywany b?dzie m.in. podczas oficjalnych spotkah czy jako
znak oficjalnej korespondencji. Jest znakiem rozpoznawczym, identyfikacyjnym gminy.
Podejmujcjc dzialania zwi^zane z ustanowieniem herbu Gminy Budziszewice si?gn?lismy do historii,
do waznych kart z naszej gminnej przeszlosci, do konkretnych wartosci duchowych, czym dajemy
swiadectwo przywi^zania i lokalnego patriotyzmu. Herb to zaszczytny symbol naszej terytorialnej
wspolnoty.
Bior^c pod uwag? powyzsze podj?cie przez Rad? Gminy niniejszej uchwaly wydaje si? wskazane
i uzasadnione.
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Zalacznik Nr 3 do Uchwaly Nr XXVII/161/2017
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 listopada 2017 r.

(imie i nazwisko lub nazwa firmy)
(miejsce zamieszkania lub siedziba firmy)
WOJT GMINY BUDZISZEWICE
WNIOSEK
o wyrazenie zgody na uzywanie herbu Gminy Budziszewice
Prosz? o wyrazeme zgody na uzywanie herbu Gminy Budziszewice w celu:

Uzasadnienienie:

Do wniosku dolqczam graficzny projekt wykorzystania herbu Gminy.

/czytelny podpis wnioskodawcy/
Wnioski nalezy skladac w Urzedzie Gminy Budziszewice, pokoj nr 2.
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