
 
UCHWAŁA NR XIII/125/2016 

RADY GMINY BANIE 

z dnia 15 czerwca 2016 r. 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci, flagi stolikowej i baneru Gminy Banie 

oraz zasad ich stosowania 

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), art. 16c ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 625), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. 

o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) i opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 11 maja 2016 r., uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się: 

1) herb Gminy Banie według opisu zawartego w § 2 ust. 1 i wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały; 

2) flagę Gminy Banie według opisu zawartego w § 2 ust. 2 uchwały i wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

uchwały; 

3) pieczęcie Gminy Banie według opisu zawartego w § 2 ust. 3 uchwały i wzoru stanowiącego załącznik nr 3 

do uchwały; 

4) flagę stolikową Gminy Banie według opisu zawartego w § 2 ust. 4 uchwały i wzoru stanowiącego załącznik 

nr 4 do uchwały; 

5) baner Gminy Banie według opisu zawartego w § 2 ust. 5 uchwały i wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 

uchwały. 

§ 2. 1. Herbem Gminy Banie jest godło składające się z następujących elementów: 

1) postaci św. Marii Magdaleny w czerwonej sukni i błękitnym płaszczu, ze złotą aureolą, trzymającej 

w rękach na wysokości piersi złote naczynie na oleje po prawej stronie; 

2) tarczy herbowej hiszpańskiej o srebrnym polu z umieszczonym na niej czerwonym wspiętym gryfem ze 

złotym dziobem, złotymi pazurami i wywiniętym ogonem po lewej stronie u góry; 

3) srebrnego krzyża maltańskiego 

- umieszczone na tarczy herbowej hiszpańskiej o złotym polu. 

2. Flagę Gminy Banie stanowi prostokątny płat tkaniny o proporcjach wysokość do szerokości 5:8, składa-

jący się z trzech trójkątów: równoramiennego w kolorze białym, którego podstawę stanowi skraj czołowy flagi, 

a wierzchołek znajduje się w środku skraja swobodnego, i dwóch trójkątów prostokątnych w kolorze błękitnym 

(górny) i czerwonym (dolny). Na trójkącie białym jest umieszczony herb Gminy. 

3. Pieczęciami Gminy Banie są: 

1) pieczęć ogólnogminna o średnicy 36 mm z konturowymi elementami godła herbu Gminy Banie w polu pie-

częci; pole pieczęci wydzielone kołem z kreski ciągłej; w otoku pieczęci napis majuskułą (czcionka Arial): 

GMINA BANIE, oraz dwie ażurowe sześciopromienne gwiazdy rozdzielające słowa napisu; 
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2) pieczęć wójtowska o średnicy 36 mm z konturowymi elementami godła herbu Gminy Banie w polu pieczę-

ci; pole pieczęci wydzielone kołem z kreski ciągłej; w otoku pieczęci napis majuskułą (czcionka Arial): 

WÓJT GMINY BANIE, oraz jedna ażurowa sześciopromienna gwiazda rozpoczynająca i kończąca napis; 

3) pieczęć radziecka o średnicy 36 mm z konturowymi elementami godła herbu Gminy Banie w polu pieczęci; 

pole pieczęci wydzielone kołem z kreski ciągłej; w otoku pieczęci napis majuskułą (czcionka Arial): RADA 

GMINY BANIE, oraz jedna ażurowa sześciopromienna gwiazda rozpoczynająca i kończąca napis. 

4. Flagę stolikową Gminy Banie stanowi pionowy płat o proporcjach wysokość do szerokości 2:1 składają-

cy się z trzech trójkątów: równoramiennego w kolorze białym, którego podstawę stanowi skraj górny flagi sto-

likowej, a wierzchołek znajduje się w środku jej skraja dolnego, i dwóch trójkątów prostokątnych w kolorze 

błękitnym (lewy) i czerwonym (prawy). Na trójkącie białym, na osi flagi, jest umieszczony herb Gminy. 

5. Baner Gminy Banie stanowi pionowy płat o proporcjach wysokość do szerokości 4:1 składający się 

z trzech trójkątów: równoramiennego w kolorze białym, którego podstawę stanowi skraj górny baneru, a wierz-

chołek znajduje się w środku jego skraja dolnego, i dwóch trójkątów prostokątnych w kolorze błękitnym (lewy) 

i czerwonym (prawy). Na trójkącie białym, na osi baneru, jest umieszczony herb Gminy. 

§ 3. 1. Symbole, o których mowa w § 2 uchwały, stanowią własność Gminy Banie i są znakami prawnie 

chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorystyce zgodnych ze wzorami 

graficznymi ustalonymi w uchwale. 

2. Uzasadnienie zastosowanej symboliki w herbie, fladze, pieczęciach, fladze stolikowej i banerze oraz rys 

historyczny zawiera załącznik nr 6 do uchwały. 

§ 4. 1. Prawo do używania herbu i flagi Gminy Banie przysługuje: 

1) Radzie Gminy i Wójtowi Gminy; 

2) Urzędowi Gminy; 

3) gminnym jednostkom organizacyjnym; 

4) innym podmiotom wykonującym w imieniu Gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej. 

2. Pieczęci Gminy Banie do sygnowania ważnych dokumentów używają: 

1) Rada Gminy; 

2) Wójt Gminy; 

3) Urząd Gminy. 

§ 5. 1. Herb i flagę Gminy Banie umieszcza się w pomieszczeniach, na budynkach i przed budynkami sta-

nowiącymi 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 Gminy może być umieszczany na drukach urzędowych Rady Gminy i Wójta Gminy oraz na stro-

nach internetowych, których administratorem jest Urząd Gminy. 

4. Symboli, o których mowa w ust. 1, mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty do celów ko-

mercyjnych. 

5. Zgody na wykorzystywanie herbu i flagi w celach komercyjnych udziela Wójt Gminy, który określa za-

sady i warunki tego rodzaju używania symboli Gminy Banie w pisemnej umowie. 

6. Herb i flaga Gminy Banie mogą być umieszczane, używane i rozpowszechniane wyłącznie w sposób za-

pewniający im należną cześć, powagę i poszanowanie. 

7. Używanie i rozpowszechnianie znaków wymienionych w § 2 przez władze Gminy oraz przez inne pod-

mioty w publikacjach naukowych, popularnonaukowych oraz służących promocji Gminy nie wymaga zgody 

Wójta Gminy Banie. 

§ 6. Flaga stolikowa może być umieszczana: 

1) w salach obrad, w których odbywają się oficjalne rozmowy przedstawicieli organów Gminy Banie 

z przedstawicielami organów innych jednostek samorządu terytorialnego; 

2) w gabinecie Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

§ 7. Do używania baneru stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 2. 
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§ 8. 1. Pole ochronne w przypadku użycia herbu Gminy Banie w drukach i na innych nośnikach jest two-

rzone w oparciu o kwadrat o boku równym ⅓ szerokości tarczy herbowej. Sposób budowy pola ochronnego 

ilustruje załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Wielkość herbu używanego w drukach i na innych nośnikach nie może być mniejsza od takiej, przy któ-

rej szerokość tarczy herbowej wynosi 18 mm. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XVI/161/04 Rady Gminy Banie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustanowie-

nia herbu Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 54, poz. 976). 

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

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

Danuta Zawadzka-Zając 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/125/2016 

Rady Gminy Banie z dnia 15 czerwca 2016 r. 

UZASADNIENIE HERALDYCZNE 
DLA HERBU, WEKSYLIÓW I PIECZĘCI GMINY BANIE 

Herb Gminy Banie odwołuje się do tradycji heraldycznej Bań, siedziby gminy, które do 1945 r. po-
siadały prawa miejskie i używały herbu. Elementy godła historycznego herbu Bań: postać św. Marii 
Magdaleny, krzyż maltański joannitów oraz gryf pomorski, odzwierciedlają historię miejscowości i 
historycznej Ziemi Bańskiej, której wieś jest centrum, oraz ich przynależność do województwa za-
chodniopomorskiego. 
Element dominujący w godle herbu – postać św. Marii Magdaleny – przedstawia patrona kościoła 
parafialnego miejscowości w okresie do 1945 r. Wezwanie to – stosunkowo rzadkie –wiązać należy z 
templariuszami, pierwszymi właścicielami Bań (od 1234 r.). Templariusze, zakon rycerski powstały w 
1118 r., szczególną czcią otaczali m.in. świętych pochodzących z Ziemi Świętej. Wiązać to należy z 
jednej strony z ich pobytem przez prawie 200 lat w Palestynie (do końca XIII w.), z drugiej zaś z fak-
tem, że templariusze byli zakonem założonym przez rycerzy francuskich, a kult św. Marii Magdaleny 
w średniowieczu rozkwitł bardzo żywo na południu Francji, zwłaszcza w Prowansji, na długo przed 
powstaniem templariuszy. 
Krzyż maltański upamiętnia zakon joannitów, który sprawował władzę zwierzchnią nad Baniami od 
początków XIV prawie do końca XVII w. 
Gryf pomorski symbolizuje przynależność Bań do historycznego Księstwa Pomorskiego, a obecnie do 
województwa zachodniopomorskiego. 

Flaga Gminy Banie oraz jej pochodne (flaga stolikowa i baner) jest flagą herbową: skomponowana 
została z barw herbu Gminy Banie, który – ze względu na chęć pełnego zindywidualizowania flagi – 
został umieszczony na niej. Flaga jest przez to w pełni symbolem odróżniającym Gminę Banie od 
innych wspólnot terytorialnych. 

Pieczęcie Gminy Banie są pieczęciami herbowymi. Umożliwiły to postanowienia art. 16 c ust. 2 
ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczę-
ciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 625). Z uwagi na wielowątkowy charakter godła herbu 
Gminy zrezygnowano jednak z umieszczenia w polach pieczęci całego herbu (tarcza + godło), a jedy-
nie wszystkich elementów jego godła: postać św. Marii Magdaleny, krzyż maltański joannitów i gryf 
pomorski.  
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