
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/245/17 

RADY GMINY ŁUŻNA 

z dnia 27 stycznia 2017 roku 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banera, flagi stolikowej, pieczęci, sztandaru Gminy Łużna. 

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

z 2016r., poz.446 z późn. zm.) oraz art.3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r  o odznakach i mundurach (Dz.U. 

z 2016r., poz. 38) po zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Rada Gminy Łużna 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się herb Gminy Łużna, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Herb Gminy Łużna stanowi: tarcza późnogotycka typu hiszpańskiego, w polu czerwonym, w głowie tarczy 

dwa krzyże mantuańskie wypukłe (Cross Pattee Alisee) w pas srebrne, pod nimi takież pół gryfa o złotym dziobie 

i szponach. 

§ 2. 1. Ustanawia się flagę Gminy Łużna, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Flagę Gminy Łużna stanowi: płat tkaniny o proporcjach: 8:5 dzielona w pas (poziomo) w proporcjach: 

1:4:1, w barwach: wąskie skrajne pasy czerwone, na szerokim białym pasie herb Gminy Łużna. Barwy na fladze 

odzwierciedlają barwną tynkturę herbu Gminy Łużna. 

§ 3. 1. Ustanawia się baner Gminy Łużna, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Baner Gminy Łużna stanowi: płat tkaniny o proporcjach: 1:4, dzielony w słup (pionowo) w proporcjach: 

1:4:1 w barwach pasów: czerwony, biały i czerwony, gdzie na 1/3 wysokości płata od góry, herb Gminy Łużna. 

Barwy na banerze odzwierciedlają barwną tynkturę herbu Gminy Łużna. 

§ 4. 1. Ustanawia się flagę stolikową Gminy Łużna, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

2. Flagę stolikową Gminy Łużna stanowi: płat tkaniny o proporcjach: 1:2, dzielony w pas (poziomo)  

w proporcjach: 1:4:1 w barwach: wąskie skrajne pasy czerwone, szeroki środkowy biały. Na środkowym pasie 

na 1/3 wysokości herb Gminy Łużna. Uzasadnienie barw flagi stolikowej jest podobne jak przy herbie i fladze 

Gminy Łużna. 

§ 5. 1. Ustanawia się pieczęć Gminy Łużna, której wzór stanowi załącznik br 5 do niniejszej uchwały. 

2. Pieczęcią Gminy Łużna jest koło o średnicy 36 mm. W otoku napis „GMINA ŁUŻNA”, między napisem 

„GMINA” i „ŁUŻNA” dwie konturowe sześciopromienne gwiazdki. W środku liniowego koła (pieczęci) godło 

z herbu Gminy Łużna. 

§ 6. 1. Ustanawia się sztandar Gminy Łużna, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 
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2. Sztandar Gminy Łużna składa się składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy. Płatem chorągwi jest 

tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100x100 cm. Jeden bok płata chorągwi jest przymocowany do 

drzewca, zaś pozostałe boki obszyte są frędzlą złotą o szerokości 5 cm. Na stronie głównej (lewej) płata sztandaru 

barwy białej rozwiniętego w prawo od drzewca, w polu centralnym umieszczony jest herb Gminy Łużna, 

inskrypcja „GMINA ŁUŻNA” oraz w czterech rogach płata złote dębowe gałązki. Godło herbu gminy haftowane 

jest srebrnym i złotym szychem, zaś tarcza herbu – czerwonym szychem. Inskrypcja „GMINA ŁUŻNA” 

haftowana jest złotym szychem. Na stronie odwrotnej (prawej) płata sztandaru barwy czerwonej, rozwiniętego 

w lewo od drzewca, umieszczony jest wizerunek orła białego zgodny ze wzorem godła Rzeczypospolitej Polskiej 

*) haftowany srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła haftowane złotym szychem. Głowica chorągwi 

składa się ze zwieńczenia i tulei o długości 15 cm, wykonanych z żółtego metalu. Zwieńczeniem głowicy jest 

pół gryf wykonany z białego metalu. Poniżej zwieńczenia głowicy, na tulei, umieszczona jest szarfa szerokości 

10 cm o barwach biało-czerwonych, zgodnych z barwami państwowymi Rzeczypospolitej Polskiej, zawiązana 

w kokardę. Jej obydwa wolne końce dochodzą do dolnego brzegu płata i obszyte są frędzlą złotą szerokości 5 cm. 

Drzewce sztandaru o średnicy 4-5 cm, sporządzone z drewna toczonego, jest dwudzielne, połączone tuleją.  

Na górnym końcu drzewca zamontowana jest głowica chorągwi, zaś na dolnym końcu metalowe okucie zwane 

stopką. Tuleja łącząca i stopka - wykonane z żółtego metalu. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łużna. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Krzysztof Kotowicz 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/245/17 

Rady Gminy Łużna 

z dnia 27 stycznia 2017 r. 

 WZÓR GRAFICZNY HERBU GMINY ŁUŻNA  

 

 

 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/245/17 

Rady Gminy Łużna 

z dnia 27 stycznia 2017 r. 

 WZÓR GRAFICZNY FLAGI GMINY ŁUŻNA  

 

 

 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/245/17 

Rady Gminy Łużna 

z dnia 27 stycznia 2017 r. 

 WZÓR GRAFICZNY BANERA GMINY ŁUŻNA  

 

 

 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/245/17 

Rady Gminy Łużna 

z dnia 27 stycznia 2017 r. 

 WZÓR GRAFICZNY FLAGI STOLIKOWEJ GMINY ŁUŻNA  

 

 

 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/245/17 

Rady Gminy Łużna 

z dnia 27 stycznia 2017 r. 

 WZÓR GRAFICZNY PIECZĘCI GMINY ŁUŻNA  

 

 

 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Krzysztof Kotowicz 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/245/17 

Rady Gminy Łużna 

z dnia 27 stycznia 2017 r. 

 WZÓR GRAFICZNY SZTANDARU GMINY ŁUŻNA  
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 Przewodniczący Rady Gminy 
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