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UCHWAŁA NR XLIII/281/2018
RADY GMINY SAMBORZEC
z dnia 19 lipca 2018 r.
w sprawie przyjęcia herbu, flagi, pieczęci i sztandaru Gminy Samborzec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (tj.
Dz. U. z 2016 r. poz. 38) po otrzymaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Rada Gminy Samborzec uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się symbole Gminy Samborzec: herb, flagę, pieczęć i sztandar mające stanowić trwałe
znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizujące więź historyczną, kulturową i społecznoekonomiczną mieszkańców gminy.
§ 2. 1. Herb Gminy Samborzec: Renesansowa tarcza zaokrąglona od podstawy, na której na czerwonym
polu znajdują się dwa białe groty (bełty) strzał, w kolorze białym, z których jeden zwrócony jest do góry,
a drugi do podstawy tarczy. U góry tarczy, po obu bokach górnego grotu, umieszczone zostały jabłka w kolorze
żółtym z dwoma zielonymi listkami każde.
2. Wzór graficzny herbu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Flaga Gminy Samborzec: Prostokątny płat tkaniny o proporcjach wysokości do długości 5:8. Płat
tkaniny w kolorze czerwonym. Na fladze w części przydrzewcowej znajduje się herb Gminy Samborzec
wysokości 4/5 wysokości flagi.
2. Wzór graficzny flagi określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Pieczęć Gminy Samborzec: kształt okrągły o średnicy 36 mm. Pieczęć składa się z godła herbu
gminy (bez tarczy), który znajduje się na środku pieczęci oraz legendy umieszczonej na otoku zewnętrznym.
Na środku pieczęci, widzimy dwa groty strzał z dwoma jabłkami umieszczonymi u góry z ich obu stron.
W legendzie umieszczony majuskulny napis: PIECZĘĆ GMINY SAMBORZEC
2. Wzór graficzny pieczęci określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Ustanawia się sztandar Gminy Samborzec.
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2. Sztandar złożony jest z dwóch różniących się od siebie płatów materiału z haftowanymi emblematami
i napisem. Płaty zszyte ze sobą i obszyte frędzlą, umocowane kółkami do iglicy drzewca. Płat sztandaru
w kształcie kwadratu, koloru czerwonego po stronie prawej (głównej), a koloru ecru, czyli ciepłego białego
koloru, po stronie lewej. Płat obustronnie po obwodzie obszyty jest złotą nicią szerokości 1 cm, a dodatkowo
boki, z wyjątkiem boku przytwierdzonego kółkami do drzewca, są obszyte złotą frędzlą o szerokości 5 cm. Na
głównej stronie płata w kolorze czerwonym znajduje się ukoronowany Orzeł Biały z rozpostartymi skrzydłami,
czyli godło państwa polskiego wg wzoru ustawowego w wielkości 3/4 wysokości płata, umieszczony centralnie
na płacie sztandaru. Na stronie lewej płata w kolorze ecru został umieszczony herb Gminy Samborzec, czyli
renesansowa tarcza zaokrąglona od podstawy, na której na czerwonym polu znajdują się dwa białe groty (bełty)
strzał, w kolorze białym, z których jeden zwrócony jest do głowicy, a drugi do podstawy tarczy. U góry tarczy,
po obu bokach górnego grotu, umieszczone zostały jabłka w kolorze żółtym z dwoma zielonymi liśćmi każde.
Herb otacza napis GMINA SAMBORZEC 2018. Napis na płacie jest w kolorze błękitnym, a w jego czterech
rogach znajdują się błękitne ornamenty.
3. Wzór graficzny sztandaru określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Symbol, o którym mowa w § 2 stanowi własność Gminy Samborzec, 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 5 do niniejszej
uchwały.
§ 7. 1. Ustanawia się Regulamin zasad używania symboli Gminy Samborzec tj. herbu, flagi, pieczęci oraz
sztandaru, które określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustanawia się wzór wniosku o wyrażenie zgody na używanie symboli Gminy Samborzec, które określa
załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. 1. Herb Gminy Samborzec 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.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Samborzec.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Piątek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/281/2018
Rady Gminy Samborzec
z dnia 19.07.2018 r.

HERB
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/281/2018
Rady Gminy Samborzec
z dnia 19.07.2018 r.

FLAGA
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/281/2018
Rady Gminy Samborzec
z dnia 19.07.2018 r.

PIECZĘĆ
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/281/2018
Rady Gminy Samborzec
z dnia 19.07.2018 r.

SZTANDAR STRONA LEWA
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/281/2018
Rady Gminy Samborzec
z dnia 19.07.2018 r.

PROJEKT HERBU GMINY SAMBORZEC
POWIAT SANDOMIERSKI
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRYSKIE
I JEGO UZASADNIENIE
opracowany przez doktora Jerzego Michtę.

Projekt herbu gminy Samborzec, znajdującej się na obszarze powiatu sandomierskiego w
województwie świętokrzyskim, powstał po konsultacjach ze zleceniodawcą, czyli władzami gminy i jej
mieszkańcami, ponieważ to oni będą się nim w przyszłości posługiwali. W tym miejscu należy
podkreślić, że tworzenie nowych herbów we współczesnej heraldyce samorządowej, wymaga
współpracy zleceniodawcy, historyka-heraldyka i plastyka. Opracowany i opisany projekt spełnia ten
warunek. Przy tworzeniu herbu dla gminy należy znaleźć takie jego ikonograficzne wyobrażenie, które
pozwoli połączyć wszystkie sołectwa i parafie ponad ich podziałami historycznymi, a zarazem będzie
wyraźnym i trwałym symbolem gminy, jako godło w pełni go reprezentujące. W przypadku gminy
można też wykorzystać w jej herbie elementy godła powiatu, a w szczególnych przypadkach nawet
województwa, wskazując na jej przynależność terytorialną, lub nawiązywać przy tworzeniu herbu
gminy do jej własnej tradycji historycznej i współczesności. Do nich odnosi się projekt herbu gminy
Samborzec, której obszar znajdował się do 1795 roku, i obecnie znajduje się na terenie powiatu
sandomierskiego, wchodzącego do trzeciego rozbioru Polski w skład województwa sandomierskiego.
Jego spadkobiercą jest utworzone w 1999 roku województwo świętokrzyskie.
W projekcie herbu gminy Samborzec widzimy na czerwonym polu tarczy godło Bogoria, czyli
groty dwóch białych strzał (bełtów) w czerwonym polu, z których jeden zwrócony jest w kierunku
głowicy, a drugi w kierunku podstawy tarczy. Reprezentuje on w projekcie herbu gminy Samborzec ród
Bogoriów i jego przedstawicieli rodzinę Skotnickich, właścicieli Bogorii Skotnickiej i Skotnik
Sandomierskich, leżących na jej terenie. Te dwie wsie, to najstarsze znane wsie rodu Bogoria i jego
gniazda, w których rodzili się i mieszkali najwybitniejsi przedstawiciele tego rodu i rodziny
Skotnickich, w tym arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria ze Skotnik (1276-1376), czy legionista i
generał brygady Wojska Polskiego Stanisław „Grzmot” Skotnicki (1894-1939), który poległ nad Bzurą
w dniu 19 września 1939 roku. Znajdowały się one w rękach przedstawicieli rodu Bogoria od XII wieku
(komes Mikołaj zm. po 1185 roku, fundator klasztoru cystersów w Koprzywnicy), aż do chwili obecnej,
ponieważ syn Stanisława Skotnickiego (syn generała) Maksymilian Skotnicki, odzyskał w 1997 roku
dawny budynek dworu i część gruntów przy budynku. Jak silne było przywiązanie przedstawicieli tego
rodu do swoich najważniejszych wsi rodowych, może świadczyć też fakt fundacji przez arcybiskupa
Jarosława w XIV wieku w Skotnikach Sandomierskich parafii i wybudowania tam kościoła pod
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wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Stąd w projekcie herbu gminy Samborzec godło Bogoria reprezentuje
jej osiemsetletnią historię.
Natomiast żółte jabłka w projekcie herbu gminy, znajdujące się po obu stronach Bogorii od
głowicy tarczy, nawiązują do dnia dzisiejszego gminy, czyli jej współczesności. Obecnie głównym
zajęciem mieszkańców gminy jest nowoczesne sadownictwo, dlatego największą powierzchnię jej pól
uprawnych zajmują sady i ogrody. Wprowadzone zostały też nowe odmiany jabłoni, takie jak:
Brooklield, Galaxy, Armaela, Natali, Gala, Matsu, Rubinstar, Golden Delicius, Decosta, Red Prinse,
Gloster, Ambrosia, Santana, Pinova i inne. Powstają wśród sadowników na terenie gminy grupy
producentów, związane z produkcją, ochroną, przechowywaniem i dystrybucją jabłek. Od kilkunastu
lat odbywają się też w Samborcu obchody jednego z dwóch głównych świąt Sandomierskiego Szlaku
Jabłkowego, Święta Kwitnącej Jabłoni. Dlatego w projekcie herbu gminy Samborzec od głowicy tarczy,
znajdują się jabłka, podkreślające obecne zajęcia mieszkańców gminy. Stąd projekt herbu gminy
Samborzec jest połączeniem jej historii ze współczesnością. Wzór ikonograficzny jabłek, został wzięty
z pracy S. A, Pieniążka, Sadownictwo, wydanej w Warszawie w 1988 roku.
Reasumując:
Herb gminy Samborzec składa się z zaokrąglonej od podstawy renesansowej tarczy, na której
czerwonym polu znajduje się godło herbu Bogoria, czyli groty dwóch białych strzał (bełtów), z których
jeden zwrócony jest ku głowicy, a drugi ku podstawie tarczy; a po obu ich bokach od głowicy tarczy
znajdują się żółte jabłka z dwoma zielonymi liśćmi każde.
Gdy chodzi o godła, herb ten został stworzony w oparciu o wzory ikonograficzne występujące
w heraldyce średniowiecznej. Ponieważ heraldyka to barwa, również pod względem łączenia barw i ich
symboliki nawiązuje do tworzenia herbów w średniowieczu. Według herolda Sicillusa, autora traktatu
o barwach z 1427 roku Les blazon des couleurs en armes, podaję symbolikę barw (kolorów)
występujących w herbie gminy Samborzec. Barwa biała symbolizuje czystość, rozsądek niewinność,
radość. Z kolei żółta symbolizuje świetność, mądrość, doskonałość, a czerwona symbolizuje
zwycięstwo, panowanie, waleczność.
Projekty flagi i pieczęci gminy Samborzec.
Flaga jest kolorystycznym odwzorowaniem barw występujących w herbie, bądź samego herbu.
Stąd w projekcie flagi gminy Samborzec proponuję flagę tautologiczną, będącą odwzorowaniem barw
godeł i pola tarczy z projektu herbu. Odpowiadają one najważniejszym barwom pola i godeł
występujących w herbie gminy. Widzimy czerwony płat flagi, na którym z prawej heraldycznej strony
zostało umieszczone godło z herbu gminy, czyli dwa białe groty strzał z dwoma żółtymi jabłkami z obu
ich stron. Stąd na fladze znajduje się herb gminy Samborzec, podkreślający, że jest to flaga gminy
Samborzec i dlatego wśród innych flag będzie można ją łatwo zidentyfikować.
Flaga powinna mieć kształt prostokąta o stosunku boków 5:8, jak polska flaga państwowa, żeby
ujednolicić jej kształt. Jest to stosunek boku krótszego (szerokość) do boku dłuższego (długość). Należy
pamiętać, że wiszące obok siebie flagi muszą mieć te same wymiary. Wiszącą na maszcie flagę
umieszcza się tak, że górna krawędź flagi jest przymocowana do masztu.
Pieczęć gminy Samborzec o średnicy 36 mm, składa się z herbu gminy (bez tarczy), który
znajduje się na środku pieczęci oraz legendy umieszczonej w jej otoku zewnętrznym. Na środku
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pieczęci widzimy dwa groty strzał z dwoma jabłkami umieszczonymi z ich obu stron. W legendzie
został umieszczony majuskulny napis: PIECZĘĆ GMINY SAMBORZEC.
Nasycenie barw (kolorów)
Biały:
CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255
Czarny:
CMYK: 0, 0, 0, 100
RGB: 31, 26, 33
Czerwony:
CMYK: 0, 100, 100, 0
RGB: 218, 37, 29
Żółty:
CMYK: 0, 15, 100, 0
RGB: 250, 207, 0
Zielony:
CMYK: 0, 100, 0, 100
RGB: 0, 146, 63
Błękitny:
CMYK: 100, 0, 0, 0
RGB: 0, 147, 221

PROJEKT SZTANDARU GMINY SAMBORZEC
opracowany prze doktora Jerzego Michtę
Sztandar gminy Samborzec składa się z tkaniny w kolorze ecruie (czytaj ekri), czyli „ciepłego”
białego koloru, żeby dać wyobrażenie o jego odcieniu, w kształcie kwadratu o długości boków nie
większym niż dziewięćdziesiąt centymetrów, które są obszyte (z wyjątkiem boku przytwierdzonego do
drzewca) złotą frendzlą o szerokości pięciu centymetrów. Na płacie sztandaru (awersie) w kolorze
ecruie (ekri), został umieszczony herb gminy Samborzec, czyli renesansowa tarcza zaokrąglona od
podstawy, na której czerwonym polu znajdują się dwa białe groty (bełty) strzał, z których jeden
zwrócony jest do głowicy, a drugi do podstawy tarczy. Po ich obu bokach widzimy żółte jabłka z dwoma
zielonymi liśćmi każde. Otacza ją majuskulny napis: GMINA SAMBORZEC 2018. Data umieszczona
na płacie powinna wskazywać na rok ufundowania sztandaru. Napis na płacie jest w kolorze błękitnym,
a w jego czterech narożnikach znajduje się błękitny ornament.
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Herb gminy Samborzec nawiązuje do jej historii, współczesności, a także przynależności
terytorialnej w ciągu ośmiu stuleci. Stąd godło Bogoria, czyli groty dwóch białych strzał w czerwonym
polu, reprezentują w herbie gminy ród Bogoriów i jego przedstawicieli rodzinę Skotnickich, właścicieli
Bogorii Skotnickiej i Skotnik Sandomierskich, znajdujących się na jej terenie. Najstarszych znanych
wsi tego rodu, od których utworzone zostały nazwy rodu i rodziny. Z nich pochodzili najwybitniejsi
ich przedstawiciele, w wśród nich arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria ze Skotnik (ok. 12761376). Natomiast czerwone jabłka na żółtym polu, znajdujące się w pierwszym i trzecim polu od
głowicy tarczy, nawiązują do dnia dzisiejszego gminy, czyli jej współczesności. Obecnie głównym
zajęciem mieszkańców gminy jest sadownictwo, dlatego największą powierzchnię jej pół zajmują sady
i ogrody. Powstają wśród sadowników na terenie gminy grupy producentów, związane z produkcją,
ochroną, przechowywaniem i dystrybucją jabłek, będących owocami posiadającymi swoją biblijną
historię.
Na odwrotnej stronie sztandaru (rewersie) widzimy czerwony płat, na którym znajduje się
ukoronowany Orzeł Biały z rozpostartymi skrzydłami, czyli godło państwa polskiego, na którego
terenie znajduje się gmina Samborzec. Wizerunek orła na płacie sztandaru, to godło Rzeczpospolitej
Polskiej z 1990 roku, będące nieznacznie poprawioną wersją godła z 1927 roku, które zostało
wprowadzone ustawą z o lutego 1990 roku. Obecny orzeł państwowy został zaprojektowany przez
Zygmunta Kamińskiego i był wzorowany na orłach jagiellońskich. Potwierdza to sam autor w
wywiadzie opublikowanym w 1928 roku, w numerze czwartym Sztuki Złotniczej, Zegarmistrzowskiej,
Jubilerskiej i Rytowniczej, na stronie 56. Połączył on cechy renesansowe takie jak: symbolika orła, układ
skrzydeł i ogona z formami gotyckimi, reprezentowanymi przez otwartą koronę. Orzeł Biały stał się w
XIV wieku godłem państwa polskiego oraz osobistym herbem króla polskiego. W okresie
średniowiecza i nowożytnym (do 1795 roku), występował również na pieczęciach miast królewskich,
w tym Piotrkowa i Sandomierza. Bibliografia dotycząca Orła Białego jest bardzo duża, do czego
przyczyniła się praca: Orzeł Biały – 700 lat państwa polskiego, Warszawa 1995, w której została
umieszczona bibliografia poświęcona orłowi.
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/281/2018
Rady Gminy Samborzec
z dnia 19.07.2018 r.
REGULAMIN
zasad i używania symboli Gminy Samborzec

1.
2.
3.

4.

§1
Symbole Gminy Samborzec podlegają ochronie prawnej.
Herb Gminy Samborzec, jej barwy: flaga i sztandar, są najważniejszymi zewnętrznymi znakami
symbolizującymi Gminę Samborzec.
Prawo używania symboli Gminy Samborzec przysługuje organom Gminy Samborzec, jednostkom
organizacyjnym Gminy Samborzec.
Traktując używanie symboli Gminy Samborzec jako jedną z form promocji Gminy, przyjmuje się
jako zasadę bezpłatne wykorzystywanie ich wizerunku, przez podmioty nie wymienione w pkt. 2,
pod
warunkiem
uprzedniego
uzyskania
zgody
Wójta
(z wyłączeniem publikacji naukowych i popularnonaukowych) na podstawie wniosku.
Symbole Gminy Samborzec, powinny być otoczone należytą czcią i szacunkiem. Winny być
utrzymane w czystości i tak umieszczone, aby nie dotykały podłoża, podłogi lub nie były zamoczone
w wodzie.
§2
Zasady używania herbu Gminy Samborzec.

1. Herb Gminy Samborzec umieszcza się w budynkach stanowiących siedzibę podmiotów,
o których mowa w § 1 ust. 2 i 3.
2. Herb Gminy Samborzec można używać poprzez umieszczanie go w pomieszczeniach urzędowych
oraz w salach posiedzeń i innych pomieszczeniach należących do podmiotów, o których mowa w §
1 ust. 2 i 3, a także poprzez umieszczanie go na drukach, blankietach firmowych i
korespondencyjnych, pojazdach oraz przedmiotach użytkowych. Herb Gminy Samborzec może być
umieszczony na zewnętrznej elewacji budynku Urzędu Gminy w Samborcu.
§3
Zasady używania flagi Gminy Samborzec.
1. Flagę Gminy Samborzec podnosi się / wywiesza na budynkach siedzib lub przed budynkami
stanowiącymi siedziby podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 z okazji uroczystości i świąt
państwowych, rocznic i innych wydarzeń lokalnych oraz w czasie obrad Rady.
2. Flaga Gminy Samborzec zachowuje pierwszeństwo (poza flagą państwową) przed innymi flagami
w czasie wszystkich wydarzeń o charakterze lokalnym odbywających się na terenie Gminy
Samborzec.
3. Flaga Gminy Samborzec może być eksponowana w układzie pionowym (baner).
4. W dniach żałoby ogłoszonej przez organy państwowe lub samorządowe, flagi na masztach
pionowych spuszcza się do połowy masztu, a flagi na masztach skośnych opatruje się kirem (czarną
wstęgą).
§4
Zasady używania sztandaru Gminy Samborzec.
1. Prawo używania sztandaru Gminy Samborzec przysługuje Przewodniczącemu Rady Gminy
Samborzec i Wójtowi Gminy Samborzec.
2. Sztandar wykonany jest wg wzoru zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji i przechowywany w gablocie umiejscowionej w sali obrad Rady.
3. Sztandar Gminy Samborzec do używania przytwierdzony jest do drzewca z głowicą zwieńczoną
orłem w koronie lub pionkiem. Nieodzownymi elementami sztandaru Gminy Samborzec jest szarfa.
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4. Sztandar gminy niesiony jest przez trzyosobowy poczet sztandarowy, wyznaczony przez Wójta
Gminy. Poczet występuje w strojach wizytowych z szarfami o barwach narodowych
przewieszonymi przez ramię z prawej do lewej strony i w białych rękawiczkach.
§5
Zasady używania pieczęci Gminy Samborzec.
1. Dysponentem Pieczęci Ozdobnej Gminy Samborzec (dalej zwaną pieczęcią herbową) są
samorządowe władze lokalnej wspólnoty.
2. W posiadaniu samorządowych władz Gminy Samborzec mogą znajdować się: tłok pieczętny do
odciskania w tuszu, tłok pieczętny do odciskania w materiale plastycznym (wosk, lak) oraz tłok
pieczętny do wykonywania odcisków tłoczonych w papierze.
3. Okrągła pieczęć herbowa zajmuje szczególne miejsce w systemie pieczęci władz samorządowych
Gminy.
4. Pieczęć ozdobna Gminy Samborzec służy do opatrywania szczególnie ważnych lub uroczystych
dokumentów.
5. O użyciu pieczęci decyduje Wójt, a w przypadku pism pochodzących od Rady Gminy jej
Przewodniczący.
6. Okrągła pieczęć herbowa może być odciskana w tuszu o kolorze czerwonym, laku
o kolorze czerwonym, tłoczone w papierze lub wyciskane w wosku o barwie naturalnej.
7. Odciski okrągłej pieczęci herbowej, wykonane w tuszu, wosku, laku lub tłoczone
w papierze powinny być umieszczane na dokumencie bezpośrednio pod tekstem.
8. Szczególnie uroczyste dokumenty uwierzytelnione mogą być pieczęcią wykonaną
w wosku umieszczoną w metalowej lub drewnianej puszce przywieszonej do dokumentu na
jedwabnych sznurach o barwach gminy.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, indywidualną decyzję co do konkretnych
okoliczności i warunków użycia symboli Gminy Samborzec podejmuje Wójt Gminy Samborzec.
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/281/2018
Rady Gminy Samborzec
z dnia 19.07.2018 r.
….……………………………………...........
(imię i nazwisko lub nazwa firmy)
………………………………………………
(miejsce zamieszkania lub siedziba firmy)
WÓJT GMINY SAMBORZEC

WNIOSEK
o wyrażenie zgody na używanie herbu Gminy Samborzec

Proszę o wyrażenie zgody na używanie herbu Gminy Samborzec w celu:
…………………………………………………………………………………………......................…..
………………………………………………………………………………………......................……..
……………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………........................
………………………………………………………………………………………….....................…..
Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………......................……..
…………………………………………………………………………………….....................………..
………………………………………………………………………………………......................……..
……………………………………………………………………………………………........................
Do wniosku dołączam graficzny projekt wykorzystania herbu Gminy.

…………………………………………….
/czytelny podpis wnioskodawcy/
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Samborzec.

