
UCHWAŁA NR XXXV/296/2021 
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie ustanowienia herbu i łańcucha Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego oraz Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 ) w związku z 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, Rada Miejska 
w Grodzisku Wielkopolskim uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się herb Gminy Grodzisk Wielkopolski według opisu zawartego w § 2 niniejszej Uchwały. 

2. Wzór graficzny herbu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały 

§ 2. Herb Gminy Grodzisk Wielkopolski  przedstawia: w polu błękitnym król na tronie złotym, w koronie, 
z berłem w ręce prawej, z jabłkiem w ręce lewej, twarz, szyja i ręce królewskie barwy naturalnej, włosy jasne, 
korona, berło i jabłko – złote, tunika królewska biała z obramowaniem złotym przy rękawach, płaszcz czerwony, 
obramowany złotem, spięty na prawym ramieniu klamrą złotą, trzewiki czarne, golenie postaci królewskiej 
osłonięte. 

§ 3. 1. Ustanawia się łańcuch Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego według opisu zawartego w § 4 niniejszej 
Uchwały. 

2. Wzór graficzny łańcucha Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej 
Uchwały. 

§ 4. Łańcuch Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego jest w kolorze złotym. W tym projekcie nawiązuje do 
historii miasta sięgającej XIII w. 1303 – prawa miejskie magdeburskie (nadane zapewne wcześniej przez 
Przemysła II w 1295-1296 r.). Przypomina ogniwo stylizowane na gotycki maswerk. Herb Grodziska 
Wielkopolskiego nawiązuje do tego wydarzenia - na niebieskim tle postać króla w białej szacie i purpurowym 
płaszczu ze złotymi insygniami, na złotym tronie, z dekoracją o motywach gotyckich. W 1626 – Grodzisk 
przeszedł w posiadanie rodziny Opalińskich herbu Łodzia, jego pierwszym właścicielem był Jan wojewoda 
poznański. Stąd tu bogato zdobione, o nieco barokowym charakterze drugie ogniwo. Te dwa znaczące wydarzenia 
dla miasta świadczą o polskich korzeniach. Oba te ogniwa przeplatają się naprzemiennie. Łańcuch zwieńczony jest 
klejnotem z emaliowanym herbem miasta. 

§ 5. 3. Ustanawia się łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolski,   według opisu 
zawartego w § 6 niniejszej Uchwały. 

4. Wzór graficzny łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolski stanowi załącznik 
Nr 3 do niniejszej Uchwały. 

§ 6. Łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolski jest w kolorze srebrnym: w tym 
projekcie nawiązuje do historii miasta sięgającej XIII w. 1303 – prawa miejskie magdeburskie (nadane zapewne 
wcześniej przez Przemysła II w 1295-1296 r.). Przypomina ogniwo stylizowane na gotycki maswerk. Herb 
Grodziska Wielkopolskiego nawiązuje do tego wydarzenia - na niebieskim tle postać króla w białej szacie 
i purpurowym płaszczu ze złotymi insygniami, na złotym tronie, z dekoracją o motywach gotyckich. 1626 – 
Grodzisk przeszedł w posiadanie rodziny Opalińskich herbu Łodzia, jego pierwszym właścicielem był Jan 
wojewoda poznański. Stąd tu bogato zdobione, o nieco barokowym charakterze drugie ogniwo. Te dwa znaczące 
wydarzenia dla miasta świadczą o polskich korzeniach. Oba te ogniwa przeplatają się naprzemiennie. Łańcuch 
zwieńczony jest klejnotem z emaliowanym herbem miasta. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego. 

§ 8. Uchwała Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/296/2021 

Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim 

z dnia 28 października 2021 r. 

Wzór graficzny herbu 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/296/2021 

Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim 

z dnia 28 października 2021 r. 

Wzór graficzny łańcucha Burmistrza 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/296/2021 

Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim 

z dnia 28 października 2021 r. 

Wzór graficzny 
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Uzasadnienie 

Do Uchwały Nr XXXV/296/2021 
Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 28 października 2021r 

W roku 2003 Gmina Grodzisk Wielkopolski wystąpiła do Komisji Heraldycznej o zaopiniowanie projektu 
flagi Grodziska Wielkopolskiego. Wówczas komisja pozytywnie zaopiniowała projekt z sugestią wprowadzenia 
przedstawionych korekt do herbu miasta, która nie zostały wzięte wówczas pod uwagę. Chodziło o trzewiki 
króla, które zdaniem komisji powinny być koloru czarnego, a nie czerwonego, zasłonięcia goleni postaci 
królewskiej szatą oraz zmianę tarczy herbowej na hiszpańską II, zalecaną przez współczesną heraldykę. 

W roku 2020 Gmina Grodzisk Wielkopolski wystąpiła do Komisji Heraldycznej o pozytywne zaopiniowanie 
łańcucha Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej – jako kolejne 
insygnia władzy samorządowej. Komisja początkowo rozpatrzyła projekt negatywie, z powodu 
nie uwzględnienia jej sugestii z 2003 roku, co do zmiany herbu miasta. Po zmianie wizerunku herbu komisja 
wydała pozytywną opinię, co do wzoru herbu Gminy Grodzisk Wielkopolski, łańcucha Burmistrza Grodziska 
Wielkopolskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim. 

Wzór łańcucha został zaopiniowany pozytywnie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
zgodnie z Uchwałą Nr 25-710/O/2021 Komisji Heraldycznej z dnia 16 kwietnia 2021 roku. 

Z uwagi na konieczność dostosowania symboli Gminy Grodzisk Wielkopolski do zasad, o których mowa 
w art. 3 ust. 2 ustawy o odznakach i mundurach, opracowane zostały wzory symboli, jak w załącznikach do 
uchwały. 

Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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