
 

 

UCHWAŁA NR VIII/43/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi oraz pieczęci Gminy Książ Wielkopolski, pieczęci Burmistrza 

Książa Wielkopolskiego, pieczęci Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) 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 Spraw Wewnętrznych i Administracji,  uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Ustanawia się symbole Gminy Książ Wielkopolski: herb, flagę oraz pieczęcie mające stanowić trwałe 

znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizujące więź historyczną, kulturową i społeczno-

ekonomiczną mieszkańców Gminy Książ Wielkopolski. 

§ 2. 1. Herb Gminy Książ Wielkopolski przedstawia w polu czerwonym tarczy herbowej o proporcjach 7:6, 

ceglaną budowlę miejską o dwóch wieżach srebrnych, w każdej furta i po dwa okna w pas, nakryte spiczastymi 

dachami czarnymi, zwieńczonymi kulami złotymi. 

2. Wzór graficzny herbu Gminy Książ Wielkopolski stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 3. 1. Flaga Gminy Książ Wielkopolski stanowi prostokątny płat materii o proporcjach boków wysokości 

do szerokości 5:8, umieszczony krótszym bokiem do drzewca, barwy czerwonej, na którym centralnie 

umieszczone jest godło Gminy Książ Wielkopolski. Flaga jest skomponowana z barw heraldycznych – 

odpowiednikiem srebra jest biel, natomiast złota - barwa żółta. 

2. Wzór graficzny flagi Gminy Książ Wielkopolski stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 4. 1. Pieczęć Gminy Książ Wielkopolski jest okrągła, o średnicy 36 mm, przedstawia bezpośrednio 

w polu pieczęci godło Gminy Książ Wielkopolski, z pominięciem w nim zaczernień w dachu i w otworach 

w murze. Otok zewnętrzny pojedynczy, ciągły; otok wewnętrzny pojedynczy, ciągły. W otoku napis: GMINA 

KSIĄŻ WIELKOPOLSKI, typ czcionki – Times New Roman, napis  rozpoczyna stylizowany, ażurowy krzyż 

kawalerski na tzw. „godz. 12.00”. 

2. Wzór graficzny pieczęci Gminy Książ Wielkopolski stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 

§ 5. 1. Pieczęć Burmistrza Książa Wielkopolskiego jest okrągła, o średnicy 36 mm, przedstawia 

bezpośrednio w polu pieczęci godło Gminy Książ Wielkopolski, z pominięciem w nim zaczernień w dachu i w 

otworach w murze. Otok zewnętrzny pojedynczy, ciągły; otok wewnętrzny pojedynczy, ciągły. W otoku napis: 

BURMISTRZ KSIĄŻA WIELKOPOLSKIEGO, typ czcionki – Times New Roman, napis  rozpoczyna 

stylizowany, ażurowy krzyż kawalerski na tzw. „godz. 12.00”. 

2. Wzór graficzny pieczęci Burmistrza Książa Wielkopolskiego stanowi załącznik Nr 4 do uchwały. 
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§ 6. 1. Pieczęć Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim jest okrągła, o średnicy 36 mm, przedstawia 

bezpośrednio w polu pieczęci godło Gminy Książ Wielkopolski, z pominięciem w nim zaczernień w dachu i w 

otworach w murze. Otok zewnętrzny pojedynczy, ciągły; otok wewnętrzny pojedynczy, ciągły. W otoku napis: 

RADA MIEJSKA W KSIĄŻU WIELKOPOLSKIM., typ czcionki – Times New Roman, napis  rozpoczyna 

stylizowany, ażurowy krzyż kawalerski na tzw. „godz. 12.00”. 

2. Wzór graficzny pieczęci Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim stanowi załącznik Nr 5 do uchwały. 

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wielkopolskiego. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Sławomir Przybylski
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