
 
 

UCHWAŁA NR XXV/135/13 
RADY GMINY HAJNÓWKA 

z dnia 4 czerwca 2013 r. 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Hajnówka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. 
Nr 42, 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 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48,  
poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; 
z 2011 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887,  
Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567; z 2013 r.poz. 153) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. 
o odznakach i mundurach (Dz. U. 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 z 2009 r. Nr 92, poz. 753), po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Ministra Administracji i Cyfryzacji uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Ustanawia się:  

1) herb Gminy Hajnówka według opisu w § 2 i wzoru stanowiącego załącznik nr 1  do uchwały;  

2) flagę Gminy Hajnówka według opisu w § 3 i wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do uchwały;  

3) pieczęć Gminy Hajnówka według opisu w § 4 i wzoru stanowiącego załącznik nr 3  do uchwały;  

4) pieczęć Wójta Gminy Hajnówka według opisu w § 5 i wzoru stanowiącego załącznik nr 4  do uchwały;  

5) pieczęć Rady Gminy Hajnówka według opisu w § 6 i wzoru stanowiącego załącznik nr 5  do uchwały.  

§ 2. Herb Gminy Hajnówka stanowią: na tarczy srebrnej (białej) przed dębem zielonym na zielonej 
murawie czarny żubr.  

§ 3. Flagę Gminy Hajnówka stanowi prostokątny płat zielony o stosunku boków 5:8 z pasem poziomym 
białym o szerokości 3/5 wysokości mniejszego boku flagi, na nim czarny żubr.  

§ 4. Pieczęcią Gminy Hajnówka jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm z napisem w otoku:  
„GMINA HAJNÓWKA”, gdzie oba słowa oddzielone są od siebie ażurowymi sześciopromiennymi 
gwiazdami. Pośrodku pieczęć zawiera wewnętrzne koło, w które wpisany jest konturowo herb Gminy, według 
wzoru określonego w załączniku nr 1  do uchwały.  

§ 5. Pieczęcią Wójta Gminy Hajnówka jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm z napisem w otoku:  
„WÓJT GMINY HAJNÓWKA”, gdzie słowa oddzielone są od siebie ażurowymi sześciopromiennymi 
gwiazdami. Pośrodku pieczęć zawiera wewnętrzne koło, w które wpisany jest konturowo herb Gminy, według 
wzoru określonego w załączniku nr 1  do uchwały.  
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§ 6. Pieczęcią Rady Gminy Hajnówka jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm z napisem w otoku:  
„RADA GMINY HAJNÓWKA”, gdzie słowa oddzielone są od siebie ażurowymi sześciopromiennymi 
gwiazdami. Pośrodku pieczęć zawiera wewnętrzne koło, w które wpisany jest konturowo herb Gminy, według 
wzoru określonego w załączniku nr 1  do uchwały.  

§ 7. Symbole, o których mowa w § 2 - 6 uchwały, stanowią własność Gminy Hajnówka i są znakami 
prawnie chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych  
ze wzorami graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.  

2. Uzasadnienie zastosowanej symboliki w herbie, fladze i pieczęci oraz rys historyczny zawiera załącznik 
nr 6  do uchwały.  

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

1) Radzie Gminy i Wójtowi;  

2) Urzędowi Gminy;  

3) gminnym jednostkom organizacyjnym.  

2. Pieczęci Gminy Hajnówka do sygnowania ważnych dokumentów używają:  

1) Rada Gminy;  

2) Wójt;  

3) Urząd Gminy.  

§ 9. 1. Herb i flagę Gminy Hajnówka 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.  

§ 10. 1. Herb i flaga mogą być wykorzystywane przez Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne oraz 
sołectwa do celów promocji Gminy Hajnówka.  

2. Symboli, o których mowa w ust. 1, mogą używać także inne instytucje, organizacje, stowarzyszenia, 
fundacje, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej wykonujące działalność 
o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców gminy, po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy.  

§ 11.  Herb i flaga Gminy Hajnówka mogą być umieszczane, używane i rozpowszechniane wyłącznie 
w sposób zapewniający należną im cześć, powagę i poszanowanie.  

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.  

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

Przewodniczący Rady 
Wiesław Józef Komarewski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/135/13 

Rady Gminy Hajnówka 

z dnia 4  czerwca 2013 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/135/13 

Rady Gminy Hajnówka 

z dnia 4  czerwca 2013 r. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/135/13 

Rady Gminy Hajnówka 

z dnia 4  czerwca 2013 r. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/135/13 

Rady Gminy Hajnówka 

z dnia 4  czerwca 2013 r. 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/135/13 

Rady Gminy Hajnówka 

z dnia 4  czerwca 2013 r. 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/135/13 

Rady Gminy Hajnówka 

z dnia 4  czerwca 2013 r. 

 

Uzasadnienie zastosowanej symboliki w herbie, fladze i pieczęci oraz rys historyczny  

Gmina Hajnówka okala miasto Hajnówkę, stanowiące oddzielną jednostkę administracyjną – gminę 
miejską, w którym znajduje się siedziba Urzędu Gminy Hajnówka. Na Gminę Hajnówka składa się 38 wsi 
wchodzących w skład 25 sołectw.  

Gmina ma charakter leśno – rolniczy. Jej całkowita powierzchnia wynosi 29344 ha, z czego 55% zajmują 
lasy, a 37% - użytki rolne. Wschodnią część gminy zajmują tereny leśne należące do Puszczy Białowieskiej 
(jej pierwotna nazwa to Puszcza Kamieniecka). Część zachodnia, dziś tereny rolnicze, to dawna Puszcza 
Bielska. Tereny te stanowiły dobra królewskie, zasiedlane w miarę zagospodarowywania puszcz przez 
służby leśne – osoczników. Jedyna większa miejscowość tego terenu – Hajnówka - to pierwotna strażnica 
leśna z XVII w., potem ośrodek leśny, tartaki – prawa miejskie uzyskała dopiero po II wojnie światowej. 
Administracyjnie ziemie te należały najpierw do województwa trockiego Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
a od 1520 r. do nowo utworzonego województwa podlaskiego od 1963 r. przyłączonego do Korony. 
Tradycja heraldyczna tego obszaru to jedynie Pogoń Litewska powszechnie stosowana w województwach 
i powiatach zachodnich jednostek administracyjnych Wielkiego Księstwa Litewskiego.  

Brak heraldyki związanej z własnością szlachecką, która na tym terenie nie występowała.  

 

 

Nowy, dopiero od kilku lat funkcjonujący herb powiatu hajnowskiego to w złotym polu dwa świerki  
na zielonej murawie, przed nimi brązowy żubr.  

Na podstawie takich przesłanek herbem charakteryzującym historię i specyfikę Gminy ustala się:  

Na tarczy srebrnej (białej) przed dębem zielonym na zielonej murawie czarny żubr. 

Pole srebrne (białe) nawiązuje do godła Pogoni. Zielony dąb reprezentuje królewską Puszczę Białowieską 
stanowiącą połowę terenów Gminy, murawa drugą, rolniczą jej część. Żubr jest zwierzęciem we wsiach 
Gminy często spotykanym, mocno jednocześnie wyróżniającym faunę tych rejonów spośród innych 
obszarów Polski. Jego barwa czarna jest odejściem od barwy naturalnej dla podkreślenia symbolicznego 
charakteru zwierzęcia przy zachowaniu jej ciemnego waloru.  
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Z herbu wynika flaga, której opis jest następujący:  

Płat zielony o stosunku boków 5:8 z pasem poziomym białym szerokim na 3/5 mniejszego boku 
flagi, na nim czarny żubr. 

Zarówno herb jak i flaga są bardzo czytelne w rysunku, mocno zindywidualizowane, jednoznacznie 
odróżniające się od znaków innych gmin.  

Kolory powinny być zgodne z paletą CMYK: 

Zielony - 100,0,100,0  

Czerń – 0,0,0,100  
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