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UCHWAŁA NR XVIII/108/2016
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Krynki oraz ustalenia
zasad ich używania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 i 1579) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r.
poz. 38) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych uchwala się,
co następuje:
§ 1. Ustanawia się symbole Gminy Krynki, to jest: herb, flagę, flagę stolikową, banner i pieczęć, mające
stanowić trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizując więź historyczną, kulturową
i społeczno - ekonomiczną mieszkańców gminy.
§ 2. 1. Herbem Gminy Krynki jest w polu błękitnym lew wspięty złoty na murawie zielonej.
2. Wzór graficzny herbu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Flagą Gminy Krynki jest płat tkaniny dzielony poziomo na dwa pasy; górny niebieski o szerokości
19/25 szerokości płata i pas dolny zielony o szerokości 6/10 szerokości płata. W części czołowej widnieje lew,
będący godłem herbu gminy, wysokości 7/10 szerokości płata, umiejscowiony tak, że jego głowa jest
w odległości 3/25 szerokości płata od górnego skraju płata, a ogon dotyka pozornej linii dzielącej płat pionowo
na dwie połowy.
2. Wzór graficzny flagi określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Flagą stolikową Gminy Krynki jest płat tkaniny barwy niebieskiej z poziomym pasem zielonym
o szerokości 1/20 wysokości płata, umiejscowionym w połowie tej wysokości. W górnej części flagi
umieszczono centralnie lwa, będącego godłem herbu gminy, którego głowa jest oddalona od skraju górnego
płata o 1/10 wysokości płata.
2. Wzór graficzny flagi stolikowej i proporcje wszystkich jej części składowych przedstawiono
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Bannerem Gminy Krynki jest płat tkaniny barwy niebieskiej z poziomym pasem zielonym
o szerokości 1/25 wysokości płata, umiejscowionym w połowie tej wysokości. W górnej części banneru
umieszczono centralnie lwa, będącego godłem herbu gminy, którego głowa jest oddalona od skraju górnego
płata o 1/10 wysokości płata.
2. Wzór graficzny banneru i proporcje wszystkich jego części składowych przedstawiono w załączniku nr 4
do niniejszej uchwały.
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§ 6. 1. Pieczęć Gminy Krynki jest okrągła o średnicy 36 mm. W otoku wewnętrznym perełkowym
przedstawiono herb gminy bez tarczy herbowej, a między otokiem zewnętrznym i wewnętrznym umieszczono
legendę GMINA KRYNKI, przy czym oba słowa są rozdzielone przerywnikami w kształcie pięciopromiennej
gwiazdy.
2. Wzór graficzny pieczęci przedstawiono w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Symbole, o których mowa w § 2- 6 uchwały, stanowią własność Gminy Krynki i są znakami prawnie
chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z wzorami
graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.
2. Uzasadnienie zastosowanej symboliki oraz rys historyczny stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. Prawo do używania herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci na mocy niniejszej uchwały
przysługuje:
1) Radzie Miejskiej;
2) Burmistrzowi;
3) Urzędowi Miejskiemu;
4) gminnym jednostkom organizacyjnym;
5) innym podmiotom wykonującym w imieniu Gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej.
2. Pieczęci do sygnowania ważnych dokumentów używają:
1) Rada Miejska;
2) Burmistrz;
3) Urząd Miejski.
§ 9. 1. Herb i flagę, flagę stolikową i banner Gminy Krynki 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 imprez promujących Gminę.
§ 10. 1. Herb może być zamieszczany na drukach urzędowych Rady Miejskiej, Burmistrza Krynek i Urzędu
Miejskiego oraz na stronach internetowych, których administratorem jest Gmina Krynki.
2. Wizerunek herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru mogą być wykorzystywane przez Urząd Miejski
i gminne jednostki organizacyjne oraz sołectwa do celów promocji Gminy Krynki.
§ 11. 1. Symboli, o których mowa w § 2 - 5 mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty
do celów komercyjnych, za pisemną zgodą Burmistrza.
2. Burmistrz może cofnąć zgodę, o której mowa w ust. 1 jeżeli podmiot używający symboli wykorzystuje
je w sposób sprzeczny z udzieloną zgodą.
§ 12. 1. Herb i pozostałe symbole Gminy Krynki mogą być umieszczane, używane i rozpowszechniane
wyłącznie w sposób zapewniający należną im cześć, powagę i poszanowanie.
2. Burmistrz może zakazać używania wizerunku herbu, flagi, flagi stolikowej i banneru, 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.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Stanisław Czarniecki
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/108/2016
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 29 grudnia 2016 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/108/2016
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 29 grudnia 2016 r.
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/108/2016
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

–6–

Poz. 102

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/108/2016
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 29 grudnia 2016 r.
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Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/108/2016
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 29 grudnia 2016 r.
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Załącznik nr 6 do uchwały nr XVIII/108/2016
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 29 grudnia 2016 r.
UZASADNIENIE ZNAKÓW GMINY KRYNKI
Herb Gminy Krynki
Herbem Gminy Krynki jest w polu błękitnym lew wspięty złoty na murawie zielonej
Wzór graficzny herbu - załącznik nr 1
Rys historyczny
Gmina miejsko - wiejska położona jest w powiecie sokólskim, we wschodniej części województwa
podlaskiego przy granicy z Białorusią. Podstawą gospodarki gminy jest rolnictwo o leśnictwo. Użytki rolne
zajmują 55% powierzchni gminy, a lasy 37%. Głównym przemysłem było garbarstwo, którego początki
sięgają końca XIX wieku. Siedzibą władz gminy są Krynki, które miały prawa miejskie w latach 1569-1950
i odzyskały je 1 stycznia 2009 r.
Najstarsza wzmianka o Krynkach (Krinki) pochodzi z 1429 r., kiedy zbudowano tam dwór książęcy.
W dworze tym, w 1434 r. odbyło się doniosłe spotkanie Władysława Jagiełły z wielkim księciem litewskim
Zygmuntem Kiejstutowiczem i towarzyszącymi mu litewskimi możnowładcami i prałatami. Na spotkaniu
podjęto decyzje, których realizacja doprowadziła do zaciśnienia więzów między Polską a Litwą. Krynki
położone na trasie z Krakowa do Grodna dość szybko się rozwijały. W 1509 r. otrzymały od króla
Zygmunta Starego herb i prawdopodobnie prawa miejskie. Prawa magdeburskie Krynki uzyskały w roku
1569. Nie wiadomo, jak wyglądał herb, jaki Krynki otrzymały od króla Zygmunta Starego. Znane są dwie
pieczęcie miasta. W polu bardzo niewyraźnej pieczęci przy dokumencie z 1640 r. widnieje zarys
zwierzęcia, stojącego na czterech łapach, prawdopodobnie lwa. Natomiast na pieczęci z 1791 r. jest tarcza
z lwem wspiętym, stojącym na listwie. Lew ma właściwą pozycję heraldyczną, czyli jest skierowany
w prawo (dla patrzącego na herb - w lewo). Obecnie w herbie gminy lew jest skierowany w lewo. Stało się
tak dlatego, że herb jest niemal wierną kopią herbu Krynek z książki "Miasta Polskie w Tysiącleciu"
wydanej w 1965 r. przez Ossolineum.
Wykonując nowe opracowanie graficzne herbu Krynek należało za wzór wziąć pieczęć z 1791 r., która
jest jedynym źródłem przedstawiającym historyczny herb. W związku z tym przywrócono właściwą pozycję
lwa i dodano listwę, na której ten lew stoi. Na weksyliach i pieczęci zamiast herbu umieszczono samo godło
herbowe, dzięki czemu jest ono bardziej wyraziste.
Flaga Gminy Krynki
Flagą Gminy Krynki jest płat tkaniny dzielony poziomo na dwa pasy; górny niebieski o szerokości 19/25
szerokości płata i pas dolny zielony o szerokości 6/10 szerokości płata. W części czołowej widnieje lew,
będący godłem herbu gminy, wysokości 7/10 szerokości płata, umiejscowiony tak, że jego głowa jest
w odległości 3/25 szerokości płata od górnego skraju płata, a ogon dotyka pozornej linii dzielącej płat
pionowo na dwie połowy.
Wzór graficzny herbu - załącznik nr 2
Flaga stolikowa
Flagą stolikową Gminy Krynki jest płat tkaniny barwy niebieskiej z poziomym pasem zielonym
o szerokości 1/20 wysokości płata, umiejscowionym w połowie tej wysokości. W górnej części flagi
umieszczono centralnie lwa, będącego godłem herbu gminy, którego głowa jest oddalona od skraju górnego
płata o 1/10 wysokości płata.
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Wzór graficzny herbu - załącznik nr 3
Banner Gminy Krynki
Bannerem Gminy Krynki jest płat tkaniny barwy niebieskiej z poziomym pasem zielonym o szerokości
1/25 wysokości płata, umiejscowionym w połowie tej wysokości. W górnej części banneru umieszczono
centralnie lwa, będącego godłem herbu gminy, którego głowa jest oddalona od skraju górnego płata o 1/10
wysokości płata.
Wzór graficzny herbu - załącznik nr 4
Pieczęć Gminy Krynki
Pieczęć Gminy Krynki jest okrągła o średnicy 36 mm. W otoku wewnętrznym perełkowym
przedstawiono herb gminy bez tarczy herbowej, a między otokiem zewnętrznym i wewnętrznym
umieszczono legendę GMINA KRYNKI, przy czym oba słowa są rozdzielone przerywnikami w kształcie
pięciopromiennej gwiazdy.

