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UCHWAŁA NR XXXV/360/2014
RADY GMINY NOWY TARG
z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Nowy Targ
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach
i mundurach (Dz.U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji uchwala się, co następuje:
§ 1. W zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną ustanawia się symbole
Gminy Nowy Targ: herb, flagę, banner i pieczęć.
§ 2. Herb Gminy Nowy Targ stanowi: tarcza herbowa późnogotycka tzw. typu hiszpańskiego, a w niej:
w polu błękitnym, figura Matki Bożej Ludźmierskiej złota, po prawej rogacina srebrna w słup u dołu
rozłuczona, a po lewej półtora krzyża srebrnego. Gdzie błękit jest barwą Matki Bożej (kultu maryjnego), nieba
i wiary. Złoto (żółcień) symbolizuje Boski majestat, a także króla – jako pomazańca Bożego, objawienie Ducha
Świętego oraz szlachetność. Srebro (biel) to symbol czystości, uczciwości, pokoju i wody. Słynąca cudami
figura Matki Bożej Ludźmierskiej – „Gaździny Podhala”, jak ją nazwał papież Jan Paweł II w czasie jednej
z pielgrzymek, pochodzi z przełomu XIV i XV wieku. Jej kult łączy wszystkich górali podhalańskich.
Ludźmierz (stolica dawnej gminy) znajduje się na terenie gminy wiejskiej Nowy Targ. Wielkość znaków
napieczętnych poszczególnych sołectw z lat 1785 – 1930, nie pozwalała na umieszczenie w herbie gminy
jednego z nich, z którym utożsamiały się wszystkie wspomniane sołectwa. Co prawda w przeszłości wszystkie
prawie sołectwa gminy znajdowały się w posiadaniu rodów rycerskich (szlacheckich) i od XIV wieku do roku
1945 było ich ponad dwadzieścia, ale tylko Pieniążkowie herbu Odrowąż, zasłużyli na miano dobrodziei ziemi
nowotarskiej, gdyż to oni w XVI i XVII wieku założyli cały szereg miejscowości, które wchodzą w skład
obecnej Gminy Nowy Targ. Pieniążkowie byli wieloletnimi starostami nowotarskimi i jego dziedzicznymi
dzierżawcami. Półtora krzyż srebrnego – czyli rycerski herb Prus I, to nawiązanie do tzw. „Dominium
Łopuszańskiego”, obejmującego kilka sąsiednich wiosek, którego przez 200 lat właścicielami był ród
Lisieckich i ich potomków (m.in.: Tetmajerów). Zachowała się z tego okresu również pieczęć dominalna. Co
prawda w pieczęci „Zwierzchności Gminnej Łopuszna” występuje znak napieczętny przedstawiający kościół
z wieżą zakończoną tzw. banią, ale pieczęć ta była symbolem tylko wsi Łopuszna, a nie pozostałych wiosek
wchodzących w skład „Dominium Łopuszańskiego” i gminy, a później gromady Łopuszna.
§ 3. Graficzny wzór herbu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Flagę Gminy Nowy Targ stanowi: prostokątny płat o proporcjach 5:8, dzielony w słup w proporcjach
1:2:1, w barwach: błękitny (przy drzewcu) i w części swobodnej oraz biały środkowy szeroki pas. Po środku
płata flagi – na pasie białym – herb Gminy Nowy Targ. Barwy wywodzą się z herbu i mają identyczne
znaczenie.
§ 5. Graficzny wzór flagi stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
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§ 6. Banner Gminy Nowy Targ stanowi: prostokątny płat o proporcjach 5:16, dzielony w pas w proporcjach
1:2:1, w barwach: błękitny u góry i w dolnej części oraz biały – środkowy szeroki pas. Pośrodku płata flagi –
na pasie białym – herb gminy Nowy Targ. Barwy wywodzą się z herbu i mają identyczne znaczenie.
§ 7. Graficzny wzór banneru stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 8. Pieczęć Gminy Nowy Targ stanowi: koło o średnicy 30-35 mm. W otoku napis „GMINA NOWY
TARG”, między napisem „GMINA” i „NOWY TARG” dwie kropki. W środku koła (pieczęci) godło z herbu
gminy Matka Boża Ludźmierska, a po prawej rogacina w słup u dołu rozłuczona, a po lewej półtora krzyża.
§ 9. Graficzny wzór pieczęci stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/360/2014
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 maja 2014 roku

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/360/2014
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 maja 2014 roku

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/360/2014
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 maja 2014 roku

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/360/2014
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 maja 2014 roku

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat

