
 
UCHWAŁA NR XXXIII/211/17 

RADY GMINY ŁOMŻA 

z dnia  18 października 2017 r. 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru, pieczęci, flagi stolikowej i banneru Gminy Łomża 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) 

oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się herb Gminy Łomża, którego wzór określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Herb Gminy Łomża przedstawia w polu czerwonym grodzisko drewniane o dwóch wieżyczkach 

z otwartą bramą, w której głowa jelenia złota, nad bramą takiż ruszt św. Wawrzyńca. 

§ 2. 1. Ustanawia się flagę Gminy Łomża, której wzór graficzny określa załącznik Nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

2. Flagę Gminy Łomża stanowi prostokątny poziomy płat sukna o proporcjach szerokości do wysokości  

5 : 8 z poziomym układem pasów w proporcjach, od góry: czerwony 4 - żółty 1 z umieszczonym w części 

czołowej czerwonego pola godłem herbu Gminy Łomża, którego wysokość stanowi 3/5 wysokości flagi. 

§ 3. 1. Ustanawia się sztandar Gminy Łomża, którego wzór graficzny stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

2. Sztandar Gminy Łomża ma kształt kwadratowego płata o wymiarach 100 cm x 100 cm, 

przymocowanego do drzewca koluszkami umocowanymi na szpili, a zwieńczonego głowicą w formie 

czworograniastego złotego grotu kopii (włóczni). Płaty tkaniny z trzech boków nie przylegających do drzewca 

obszyte są frędzlą złotą o długości 5 cm. 

3. Strona prawa sztandaru (na lewo od drzewca) przedstawia Orła Białego w czerwonym polu (godło herbu 

państwowego), gdzie godło stanowi 3/4 wysokości płata. 

4. Strona lewa sztandaru (na prawo od drzewca) - w polu dzielonym czerwonym godło herbu Gminy 

Łomża, którego wysokość stanowi 3/5 wysokości płata. Wokół godła otokowy napis biegnący zgodnie 

z ruchem wskazówek zegara, zaczynający się krzyżykiem na godz. 12., kolejny krzyżyk na godz. 6.: (krzyżyk) 

GMINA ŁOMŻA (krzyżyk) 1000 -1410 - 2017, gdzie daty oznaczają kolejno: 

1) 1000 - umowna data lokacji parafii św. Wawrzyńca - najstarszej parafii na północnym Mazowszu; 

2) 1410 - pierwsza wzmianka o Starej Łomży (na terenie ob. gm. Łomża) w związku z ponowną lokacją 

miasta Łomża w nowej lokalizacji u schyłku XIV w.; 

3) 2017 - fundacja sztandaru i ustanowienie symboli Gminy Łomża. 

§ 4. 1. Ustanawia się pieczęcie: Gmina Łomża, Wójt Gminy Łomża i Rada Gminy Łomża, których wzory 

graficzne określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 
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2. Pieczęcie mają kształt okrągły i średnicę 36 mm. W otoku majuskulny napis, odpowiednio: GMINA 

ŁOMŻA, WÓJT GMINY ŁOMŻA, RADA GMINY ŁOMŻA, gdzie napis biegnie po łuku zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara, a poprzedzony jest u góry krzyżykiem. W środku każdej pieczęci znajduje się wewnętrzne 

perełkowe koło, w które wpisane jest konturowe godło herbu Gminy Łomża. 

§ 5. 1. Ustanawia się flagę stolikową i banner Gminy Łomża, których wzory graficzne określa załącznik 

Nr 5 do niniejszej uchwały. 

2. Flagę stolikową Gminy Łomża stanowi prostokątny poziomy płat sukna o proporcjach szerokości do 

wysokości 1 : 2 z poziomym układem pasów czerwony - 4, żółty - 1. Na 3/4 wysokości płata godło herbu 

Gminy Łomża, którego szerokość stanowi 3/4 szerokości płata. 

3. Banner Gminy Łomża stanowi prostokątny poziomy płat sukna o proporcjach szerokości do wysokości 

1 : 4 z poziomym układem pasów czerwony - 4, żółty - 1. Na 3/4 wysokości płata godło herbu Gminy Łomża, 

którego szerokość stanowi 3/4 szerokości płata. 

§ 6. Uzasadnienie zastosowanej symboliki w herbie oraz rys historyczny zawiera załącznik nr 6  

do niniejszej uchwały.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXII/139/97 Rady Gminy Łomża z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia 

herbu gminy. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Mieczysław Kuzia 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/211/17 

Rady Gminy Łomża 

z dnia 18 października 2017 r. 

 

Herb Gminy Łomża 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/211/17 

Rady Gminy Łomża 

z dnia 18 października 2017 r. 

 

Flaga Gminy Łomża 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/211/17 

Rady Gminy Łomża 

z dnia 18 października 2017 r. 

 

Sztandar Gminy Łomża 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/211/17 

Rady Gminy Łomża 

z dnia 18 października 2017 r. 

 

Pieczęcie Gminy Łomża 

 

 

 

                 

     

 

 

 

 

 

                      

 

 

Skala 1:1, fi = 36 mm 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/211/17 

Rady Gminy Łomża 

z dnia 18 października 2017 r. 

 

Flaga stolikowa i banner Gminy Łomża 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/211/17 

Rady Gminy Łomża 

z dnia 18 października 2017 r. 

Uzasadnienie zastosowanej symboliki w herbie i rys historyczny 

Współczesna gmina Łomża swoją historię najdawniejszą ma wspólną z miastem Łomża, które pierwotnie 

zlokalizowane było na terenie dzisiejszej wsi Stara Łomża nad Rzeką (jest też odrębne sołectwo Stara 

Łomża przy Szosie) należącej do gminy wiejskiej Łomża. Dopiero u schyłku XIV w. zniszczony gród 

doczekał się ponownej lokacji - ok. 2,5 km na północ. 

Zgodnie z przekazami historycznymi i wykopaliskami archeologicznymi otwarta osada na terenie 

dzisiejszej Starej Łomży istniała co najmniej od IX w., a w pierwszej połowie wieku XI, czyli u zarania 

polskiej państwowości, zbudowano tu gródek typu cyplowego. Drewniany zespół zabudowań spłonął na 

przełomie XI i XII w. po czym został odbudowany pod koniec XII w. Pozostałościami po drewnianym 

grodzisku są wały i dzisiejsze sąsiadujące ze sobą: Wzgórze Królowej Bony (gdzie miało wznosić się 

grodzisko) oraz Wzgórze Św. Wawrzyńca, gdzie zgodnie z przekazami erygowano pierwszą parafię 

i wybudowano najstarszy na północno-wschodnim Mazowszu kościół pw. Św. Wawrzyńca. Wg Kroniki 

Spengeberga, dokonał tego koło roku 1000 św. Brunon z Kwerfurtu. Ten mnich benedyktyński i misjonarz 

wraz z 18 misjonarzami poniósł śmierć męczeńską 14 lutego lub 9 marca 1009 roku. Opis śmierci Brunona 

znany jest z łacińskiej relacji Hystoria de predicacione episcopi Brunonis, autorstwa mnicha Wiperta, który 

towarzyszył w wyprawie Brunona i jako jedyny ocalał. 

Już w okresie rozbicia dzielnicowego (1138-1526) i Księstwa Mazowieckiego Łomża była grodem 

obronnym, wyniesionym przez Janusza I Starszego do rangi miasta i grodu rezydencjonalnego. Nastąpiło to 

zapewne równocześnie z ponowną lokacją grodu ok. 2,5 km na północ od drewnianego grodziska i kościoła 

św. Wawrzyńca. Ponowna lokacja spowodowała rozdzielenie Łomży - na miasto Łomżę i wieś Starą 

Łomżę, która pod tą nazwą odnotowana została w 1410 r. Herbem miasta Łomża od średniowiecza jest 

Jeleń w skoku nad kamieniami (łomy). Znamy go z odcisku pieczęci z XV w. 

Grodzisko drewniane - nawiązuje do archeologicznie potwierdzonych kilku kolejnych budowli 

obronnych drewniano-ziemnych w pierwotnej lokalizacji Łomży - obecnie obszar sołectwa Stara Łomża nad 

Rzeką, na skarpie Narwi. 

Ruszt złoty to jeden z atrybutów św. Wawrzyńca - patrona najstarszej parafii na północno-wschodnim 

Mazowszu ergygowanej ok. roku 1000 w Łomży (obecnie Stara Łomża). 

Głowa jelenia to uszczerbione godło herbu miasta Łomża, z którym historia gminy wiejskiej Łomża jest 

nierozerwalnie połączona od początków polskiej państwowości. 

Barwa tarczy herbowej jest czerwona - tak samo jak herb Polski, Mazowsza i miasta Łomża. 
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