
 

 

UCHWAŁA NR XVI/109/2012 

RADY GMINY SZYPLISZKI 

z dnia 15 maja 2012 r. 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Szypliszki oraz zasad ich stosowania  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 

poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;  

z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,  

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 

poz. 420 oraz Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 142 oraz poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230; 

z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz  

art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31 poz. 130; 

z 1998 r. Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 12. poz. 136, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz 

z 2009 r. Nr 92 poz. 753) Rada Gminy Szypliszki uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ustanawia się:  

1) herb Gminy Szypliszki według opisu zawartego w § 2 i wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,  

2) flagę Gminy Szypliszki, zgodnie z opisem w § 3 uchwały i wzorem określonym w załączniku nr 2  

do uchwały;  

3) pieczęć Gminy Szypliszki opisaną w § 4, której wzór określa załącznik nr 3 do uchwały,  

4) pieczęć Wójta Gminy Szypliszki opisany w § 5, wzór określa załącznik nr 4 do uchwały.  

§ 2. Herb Gminy Szypliszki stanowi: w polu złotym (żółtym) na górze zielonej czarny pień dębu 

z odrastającymi dwiema gałązkami po bokach, każda z dwoma listkami i jednym żołędziem według wzoru 

określonego w załączniku nr 1 do uchwały.  

§ 3. Flagę Gminy Szypliszki stanowi: prostokątny płat tkaniny o proporcjach wysokości do szerokości  

5:8, składający się z pięciu pasów pionowych: żółty, czarny, zielony, czarny, żółty o stosunkach ich szerokości  

1:0,5:5:0,5:1 na pasie środkowym zielony herb gminy według wzoru określonego w załączniku nr 2  

do uchwały.  

§ 4. Pieczęcią Gminy Szypliszki jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm z napisem w otoku:  

GMINA SZYPLISZKI, gdzie oba słowa oddzielone są od siebie  sześciopromiennymi gwiazdami. Pośrodku 

pieczęć zawiera wewnętrzne koło, w które wpisany jest konturowo herb Gminy, według wzoru określonego 

w załączniku nr 3 do uchwały.  

§ 5. Pieczęcią Wójta Gminy Szypliszki jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm z napisem w otoku:  

WÓJT GMINY SZYPLISZKI, gdzie słowa oddzielone są od siebie dwiema sześciopromiennymi gwiazdami. 

Pośrodku pieczęć zawiera wewnętrzne koło, w które wpisany jest konturowo herb Gminy, według wzoru 

określonego w załączniku nr 4 do uchwały.  
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§ 6. 1. Symbole, o których mowa w § 2 - 5 uchwały, stanowią własność Gminy Szypliszki są znakami 

prawnie chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze 

wzorami graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.  

2. Uzasadnienie  historyczno- heraldyczne herbu zawiera załącznik nr 5 do uchwały.  

§ 7. 1. Prawo do używania herbu i flagi na mocy niniejszej uchwały przysługuje:  

1) Radzie Gminy i Wójtowi;  

2) Urzędowi Gminy;  

3) gminnym jednostkom organizacyjnym;  

4) innym podmiotom wykonującym w imieniu Gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej.  

2. Pieczęci Gminy Szypliszki do sygnowania ważnych dokumentów używają:  

1) Rada Gminy;  

2) Wójt;  

3) Urząd Gminy.  

§ 8. 1. Herb i flagę Gminy Szypliszki umieszcza się w pomieszczeniach, na budynkach i przed budynkami 

stanowiącymi siedziby albo miejsca obrad organów Gminy.  

2. Symbole, o których mowa w ust. 1, mogą być używane w innych miejscach z okazji uroczystości, świąt 

i rocznic gminnych, państwowych i regionalnych oraz podczas innych imprez promujących Gminę.  

3. Herb może być zamieszczany na drukach urzędowych Rady Gminy i Wójta oraz na stronach 

internetowych, których administratorem jest Urząd Gminy.  

§ 9. 1. Herb i flaga mogą być wykorzystywane przez Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne oraz 

sołectwa do celów promocji Gminy Szypliszki.  

2. Symboli, o których mowa w ust. 1 mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty do celów 

komercyjnych.  

3. Zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku herbu i flagi w celach komercyjnych przez 

podmioty wymienione w ust. 2, udziela Wójt. Zasady i warunki używania tych symboli określa pisemna 

umowa.  

§ 10. 1. Herb i flaga Gminy Szypliszki mogą być umieszczane, używane i rozpowszechniane wyłącznie 

w sposób zapewniający należną im cześć, powagę i poszanowanie.  

2. Wójt może zakazać używania herbu i flagi, jeżeli podmiot używający nie uzyskał zgody lub 

wykorzystuje te symbole w sposób nie zapewniający im należytej czci i szacunku albo godzący w powagę 

i prestiż Gminy, lub naraża na szkodę interes Gminy.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady 

Stanisław Gibowicz 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/109/2012   

Rady Gminy Szypliszki   

z dnia 15 maja 2012 r.  

Herb Gminy Szypliszki  

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 1822



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/109/2012   

Rady Gminy Szypliszki   

z dnia 15 maja 2012 r.  

 

Flaga Gminy Szypliszki  
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/109/2012   

Rady Gminy Szypliszki   

z dnia 15 maja 2012 r.  

 

Pieczęć Gminy Szypliszki  
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/109/2012   

Rady Gminy Szypliszki   

z dnia 15 maja 2012 r.  

 

Pieczęć Wójta Gminy Szypliszki  
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/109/2012   

Rady Gminy Szypliszki   

z dnia 15 maja 2012 r.  

Uzasadnienie historyczno - heraldyczne herbu Gminy Szypliszki  

Gmina Szypliszki położona jest w północnej części powiatu suwalskiego. Od północy gmina graniczy 

z Litwą.  

Początkowo tereny obecnej gminy Szypliszki należały do Jaćwingów. Jednym ze znanych i słynnych 

zabytków z okresu ich władania jest grodzisko w Jeglińcu- pozostałość po grodzie zbudowanym na wzgórzu 

z dodatkowym sztucznym wzniesieniem. Po klęsce Jaćwingow w walkach z zakonem krzyżackim 

i Litwinami teren dzisiejszej gminy Szypliszki znalazł się pod oddziaływaniem zakonu krzyżackiego 

i Litwy, by w końcu przejść w posiadanie Wielkiego Księstwa Litewskiego. W owym czasie ziemie te nie 

były zagospodarowane, porastała je Puszcza Merecka. Pierwsze osady zaczęły powstawać w XVI i XVII 

wieku. Puszcza Merecka oddzielająca Litwę od ziem zakonu krzyżackiego służyła jako teren polowań 

i pozyskiwania drewna, miodu, zwierzyny łownej. W puszczy książęta litewscy osadzali służbę leśną, która 

karczowała las na pola pod uprawy, powstawały wsie, pierwsze wzmianki o wsi Szypliszki pochodzą  

z 1642 r.  

Nazwa puszczy wywodzi się od nazwy miasta Merecz będącego początkowo myśliwskim dworem 

książęcym, od XVI w. ośrodkiem handlowym, jednym z największych miast Litwy. W 1569 roku Merecz 

uzyskał od Zygmunta Augusta miejskie prawa i pieczęć miejską z jednorożcem jako herbem.  

Z administracyjnego punktu widzenia Szypliszki były jedną z placówek nadzoru i eksploatacji Puszczy 

Mereckiej. Z biegiem lat Puszcza Merecka przestała istnieć, wykarczowana, zamieniona w uprawne pola, 

łąki, młode lasy służące do bieżących potrzeb gospodarstw. We wsiach osiedleni zostali koloniści różnego 

pochodzenia- drobna szlachta, chłopi, służba leśna. Tereny należały do dóbr królewskich.  

Na terenach obecnej gminy Szypliszki przez wieki żadna miejscowość nie uzyskała praw miejskich.  

Tradycja heraldyczna terenu to herby Wielkiego Księstwa Litewskiego, województwa trockiego, 

odleglego, zagranicznego dziś, miasta Merecz oraz herb guberni suwalskiej - wykorzystany w herbie 

obecnego powiatu suwalskiego. Powiat suwalski nie miał wcześniejszej własnej tradycji heraldycznej. Same 

Suwałki uzyskały prawa miejskie 100 lat po pierwszych wzmiankach o Szypliszkach. Tak więc herb gminy 

Szypliszki musi, z powodu tak skąpej tradycji heraldycznej, sięgnąć do elementów nowych, jednak z historii 

terenu wynikających.  

Przy projekcie herbu Gminy należy podkreślić starożytność terenu należącego do Jaćwingów i ich 

puszczańskiej cywilizacji. Symbolem tego najstarszego okresu jest góra z dębem, drzewem świętym 

u bałtyjskich plemion. Zarówno średniowieczne grodzisko jaćwieskie w Jeglińcu jak i wykarczowana 

puszcza należą do umarłej przeszłości. Grodzisko jest celem odwiedzin wielu wycieczek krajoznawczych, 

jest najatrakcyjniejszym historycznie miejscem gminy, z którego pochodzą cenne wykopaliska z okresu 

średniowiecza. Tak więc herb gminy Szypliszki to:  

W polu złotym (żółtym) na górze zielonej czarny pień dębu z odrastającymi dwiema gałązkami po 

bokach, każda z dwoma listkami i jednym żołędziem.  

Złote pole herbu nawiązuje do herbu powiatu suwalskiego, może być także interpretowane jako 

przypomnienie o przynależności terenu do króla. Układ graficzny mocno koresponduje z herbem powiatu. 

Zieleń góry jest jej barwą naturalną, ale także symbolizuje tak rolniczy charakter jak i ekologiczny aspekt 

gminy. Czerń pnia dębu odpowiada żałobie i smutkowi po unicestwieniu jaćwieskiego plemienia i Puszczy 

Mereckiej, odrosty symbolizują nowe życie terenu i jego mieszkańców.  

Flaga gminy Szypliszki jest konsekwencją jej herbu:  

Na płacie o stosunku wysokości do szerokości 5 pięć pasów pionowych: żółty, czarny, zielony, czarny, 

żółty o stosunkach ich szerokości 1:0,5:5:0,5:1 na pasie środkowym zielonym herb gminy.  
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