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UCHWAŁA NR XXXII/197/14
RADY GMINY NOWE PIEKUTY
z dnia 4 czerwca 2014 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Nowe Piekuty oraz zasad ich stosowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.
poz. 594 ze zmianami) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U.
Nr 31, poz. 130 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji Rada Gminy
Nowe Piekuty uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się:
1) herb Gminy Nowe Piekuty według opisu zawartego w § 2 i wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;
2) flagę Gminy Nowe Piekuty według opisu zawartego w § 3 i wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do uchwały;
3) pieczęcie Gminy Nowe Piekuty według opisu zawartego w § 4 i wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do uchwały.
§ 2. Herb Gminy Nowe Piekuty stanowi w błękitnym polu tarczy hiszpańskiej złoty monogram maryjny:
MA pod koroną zamkniętą, okolony u dołu i od strony prawej skrzydłem orlim, złączonym z głową orła
– od strony lewej. Skrzydło i głowa orła są uszczerbionym herbem Mazowsza, jakoż że tereny te, położone
na pograniczu, na przestrzeni wieków dzieliły swoje losy z dzielnicą mazowiecką. Korona jest
odzwierciedleniem korony z cudownego wizerunku Matki Bożej Pojednania z Sanktuarium w Hodyszewie.
§ 3. Flagę Gminy Nowe Piekuty stanowi płat podzielony na trzy pionowe pasy: środkowy 2/4. Skrajne ¼
długości płata. Pas środkowy błękitny mieści godło herbowe Gminy, pasy skrajne podzielone na pięć
poziomych pasów na przemian: czerwonych i białych.
§ 4. Pieczęcie Gminy, w kole o średnicy 36 mm umieszczono godło (herb bez tarczy). Pomiędzy otokami
zewnętrznym i wewnętrznym stosowny napis: rozdzielony dywizorem + GMINA NOWE PIEKUTY; oraz:
WÓJT GMINY (u góry) NOWE PIEKUTY (u dołu)
§ 5. 1. Symbole, o których mowa w § 2-4 uchwały stanowią własność Gminy Nowe Piekuty 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 pieczęciach oraz rys historyczny zawiera
załącznik nr 4 do uchwały.
§ 6. 1. Prawo do używania herbu i flagi na mocy niniejszej uchwały przysługuje:
1) Radzie Gminy i Wójtowi;
2) Urzędowi Gminy;
3) gminnym jednostkom organizacyjnym.
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2. Pieczęci Gminy Nowe Piekuty do sygnowania szczególnie ważnych i uroczystych dokumentów używają:
1) Rada Gminy;
2) Wójt;
3) Urząd Gminy.
§ 7. 1. Herb i flagę, 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 oraz pozostałe gminne jednostki organizacyjne.
§ 8. 1. Herb i flaga mogą być wykorzystywane przez Urząd Gminy i pozostałe gminne jednostki
organizacyjne oraz sołectwa do celów promocji Gminy Nowe Piekuty.
2. Symboli, o których mowa w ust. 1 mogą używać także inne instytucje, organizacje, stowarzyszenia,
fundacje, osoby fizyczne oraz pozostałe osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej,
wykonujące działalność o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców gminy, po uzyskaniu pisemnej zgody
Wójta Gminy Nowe Piekuty.
3. Wójt Gminy może cofnąć wyrażoną zgodę, jeżeli podmiot uprawniony wykorzystuje herb i flagę Gminy
w sposób sprzeczny z udzieloną zgodą.
§ 9. Herb i flaga mogą być umieszczane, używane i rozpowszechniane wyłącznie w sposób zapewniający
należną im cześć, powagę i poszanowanie.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Radziszewski
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/197/14
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 4 czerwca 2014 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/197/14
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 4 czerwca 2014 r.
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/197/14
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 4 czerwca 2014 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

–6–

Poz. 2227

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/197/14
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 4 czerwca 2014 r.
UZASADNIENIE ZASTOSOWANEJ SYMBOLIKI W HERBIE, FLADZE I PIECZĘCI GMINY
NOWE PIEKUTY ORAZ RYS HISTORYCZNY
Gmina Nowe Piekuty (dawniej Piekuty, Piekuty Nowe) położona jest we wschodniej części powiatu
wysokomazowieckiego woj. podlaskim, zajmując 8,53% jego powierzchni. Miejscowość Nowe Piekuty
zlokalizowana jest w południowej części gminy.
Gmina położona jest w dorzeczu rzek Bugu i Narwi. Przez teren gminy przepływają lokalne cieki
powierzchniowe: Tłoczewka, Ślina i Dzierża. Gmina zajmuję powierzchnie 109,70 km2, zamieszkała jest
przez ponad 4 tys. ludzi a gęstość zaludnienia wynosi 37 osób/km2 (poniżej średniej powiatu, która wynosi
– ponad 46 osób/ km2). Leży w odległości ok. 17 km od Wysokiego Mazowieckiego, 22 km od Brańska.
Przez teren gminy przechodzi linia kolejowa Warszawa –Białystok –Wilno -Petersburg i droga krajowa
nr 66 Bielsk Podlaski – Brańsk – Wysokie Mazowieckie - Zambrów - Łomża oraz wojewódzka
nr 659 Dąbrówka Kościelna - Nowe Piekuty – Hodyszewo – Topczewo.
Powiat wysokomazowiecki od zachodu graniczy z Mazowszem (Powiat Ostrów Mazowiecka). Gmina
Nowe Piekuty dzieliła zawsze na przestrzeni wieków swoje losy z Mazowszem, jego północno-wschodnimi
rubieżami.
Ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r. zezwoliła jednostkom samorządu lokalnego na
posiadanie swoich symboli. Pod tym pojęciem ustawodawca rozumiał; herb, logo oraz sztandar.
Rozszerzenie zakresu posiadania do pełnej symboliki, zawierającej oprócz herbu i sztandaru również flagę,
banner, chorągiew, sztandar i pieczęć - zawarte zostało w późniejszej ustawie o samorządzie powiatowym
z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami) art. 12 ust. 10 oraz
wcześniejszej ustawy z dn. 21.12.1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późniejszymi
zmianami).
Pierwotna tradycja heraldyczna terenu powinna być związana z herbem Mazowsza lub dawnego
Województwa Podlaskiego – srebrnym orłem (ze złotą przepaską, dziobem i łapami) w czerwonym polu
oraz herbem łączonym Orła Białego z Pogonią, stan ten trwał do końca Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Na przełomie XIX i XX wieku tereny te położone były na pograniczu Guberni Łomżyńskiej i Grodzieńskiej.
Gubernia Łomżyńska nowoutworzona gubernia w 1867 roku. Poprzednio, w latach 1815-1844 było
to województwo (gubernia) podlaska z herbem przedrozbiorowym: pole czerwone dzielone w słup,
w prawej części orzeł biały, w lewej pogoń. W latach 1844-1867 gubernię podlaską złączono z gubernią
lubelską w herbie czteropolowym w krzyż. Gubernia łomżyńska dzieliła się na siedem powiatów.
Według obecnego podziału administracyjnego kraju Gmina Nowe Piekuty położona jest na terytorium
województwa podlaskiego (w okresie II Rzeczypospolitej i po 1944 r. było to województwo białostockie).
Gmina położona była na terytorium powiatu Wysokomazowieckiego latach 1867-1975 i od 1999. W latach
1975-1998 miejscowość położona była na terytorium nowopowstałego województwa łomżyńskiego.
Wykorzystując kult Cudownego Obrazu Matki Boskiej Hodyszewskiej - Królowej Podlasia oraz lokalne
tradycje z tym związane przyjęto herb, flagę i pieczęcie zgodnie z następującym opisem:
Herb - w błękitnej hiszpańskiej tarczy, część Orła Białego (głowa z prawym skrzydłem) nawiązującego
do orła mazowieckiego, jako iż tereny te były granicznymi dla Mazowsza i na przestrzeni wieków dzieliły
swoje losy z tą dzielnicą. W części środkowej złoty inicjał Maryjny „MA” pod koroną. Korona jest
heraldycznym odzwierciedleniem korony z cudownego obrazu M.B. Pojednania z Hodyszewa.
Flaga –- płat podzielony na trzy pionowe części o proporcjach: 1/4 w części czołowej i swobodnej,
środkowy pas 1/2 długości płata. Część czołowa i swobodna dzielona w pięć równych pasów czerwonych
(3) i białych (2), pas środkowy barwy błękitnej mieści godła Gminy w barwach białej i żółtej.
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Pieczęć – Gminy, w kole o średnicy 36 mm umieszczono zaproponowane godło (herb bez tarczy).
Pomiędzy otokami zewnętrznym i wewnętrznym stosowny napis: rozdzielony dywizorem + GMINA
NOWE PIEKUTY; oraz: WÓJT GMINY (u góry) NOWE PIEKUTY (u dołu)
Użyte w herbie i fladze Gminy barwy mają ogólnie przyjęte znaczenia symboliczne. Z barwami tymi
zwykło się wiązać, obok symboli chrześcijańskich inne znaczenia, m.in.: cnoty i cechy charakteru, ciała
niebieskie, kamienie szlachetne, metale i żywioły:
Błękit – wyraża wartości związane ze spokojem, potocznie oznacza powietrze i wodę. Jest symbolem
pokoju, nieba, wiary, prawdy, lojalności, wierności stałości, obfitości, zdrowia i organizacji o pokojowych
aspiracjach. W chrześcijaństwie symbolizuje pobożność maryjną. Planeta Wenus, kamień – szafir, metal –
miedź oraz żywioł – powietrze.
Czerwień – to barwa krwi Odkupiciela, symbol Syna Bożego oraz Boskiego pomazańca (króla). Oznacza
też miłość, dzielność, poświęcenie i żarliwość. Jest barwą Marsa, kamienia rubinu, żywiołów ognia i wojny.
Srebro (biel) – obecnie jest kojarzony jako połączenie wszystkich barw. Biel symbolizuje czystość,
niewinność, objawienie, pokój, pokorę. Planeta Księżyc, kamień perły, metal – srebro oraz żywioł wody
i pokoju.
Złoto (żółcień) – symbolizuje Boski majestat, objawienie Ducha Świętego, glorię, zmartwychwstania,
szlachetność, wspaniałomyślność, życzliwość oraz oświecenie, inteligencję, zasobność, świetlaną
przyszłość. Planeta – słońce, kamień topaz. Metal - złoto. Żywioł – światło.

