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z dnia 24 lutego 2012 r.
w sprawie ustanowienia herbu i pieczęci Gminy Brześć Kujawski.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U.
Nr 31, poz. 130 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Rada Miejska uchwala, co następuje
§ 1. Ustanawia się dla gminy Brześć Kujawski:
1) herb - będący równocześnie herbem miasta Brześć Kujawski - opisany dalej w § 2 uchwały, i którego
wzorzec stanowi jej załącznik nr 1;
2) pieczęcie
- Gminy Brześć Kujawski,
- Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim,
- Burmistrza Brześcia Kujawskiego opisane dalej w § 4 uchwały, i których wzorzec stanowi jej załącznik
Nr 2.
§ 2. Herb, o którym mowa w § 1 pkt 1, nawiązuje do średniowiecznych pieczęci miasta Brześć Kujawski
z godłem umieszczonym w tarczy późnogotyckiej. W polu białym ceglany mur miejski, blankowany, czerwony
z bramą złotą, o sklepieniu łukiem trójlistnym ostrym, okutą zawiasami czarnymi, zamkniętą. Powyżej linii
muru trzy wieże ceglane, blankowane, czerwone, z których środkowa najwyższa. W każdej wieży po dwa okna
romańskie, otwarte, z prześwitem, a w wieżach bocznych oprócz okien furta, otwarta, z prześwitem. Na wieży
środkowej, poniżej okien, trójkątna tarcza herbowa z godłem kujawskiej linii Piastów, w kształcie i kolorach
ogólnie przyjętych, a mianowicie w polu złotym połuorzeł czerwony i połulew czarny. Pomiędzy wieżami, nad
murem, postacie patronów – z prawej św. Stanisława biskupa męczennika, w infule złotej ze srebrnymi pasami
– pionowym po środku i poziomym przy czole, ornacie złotym i dalmatyce zielonej oraz ciżmach zielonych,
z pastorałem o trzonie złotym i złotej krzywaśni w lewej ręce, oraz uniesioną do połowy w geście
błogosławieństwa ręką prawą. Z lewej strony, pomiędzy wieżami, postać św. Piotra Apostoła z lekką czupryną
i brodą, w dalmatyce zielonej i ciżmach zielonych, z dwoma skrzyżowanymi kluczami złotymi (o trzech
wyszczerbieniach tzw. zębach) trzymanymi w dłoniach na piersiach.
§ 3. Herb gminy udostępnia się na podstawie przepisów o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej.
§ 4. Pieczęcie, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały, w swoim wzorze nawiązują do używanej przez miasto
Brześć Kujawski w XIV wieku pieczęci z wyobrażeniem herbu (tj. muru fortecznego zaopatrzonego blankami
z zamkniętą bramą w środku, mur z trzema basztami, także z blankami u szczytu i środkowa basztą najwyższą
mającą na sobie małą trójkątną tarczę z herbem kujawskim, w basztach znajdują się po dwa okna, a między
basztami dwaj święci św. biskup Stanisław z pastorałem i św. Piotr z kluczami) Pieczęć metalowa, tłoczona,
okrągła o średnicy 35 mm, zawierająca majuskułowe napisy otokowe GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI, RADA
MIEJSKA W BRZEŚCIU KUJAWSKIM, BURMISTRZ BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO rozdzielone
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krzyżykiem, przy otoku zewnętrznym ciągłym i z zastosowaniem czcionki – ARRUS BLK BT. Wewnątrz
otoku wizerunek herbu miasta Brześć Kujawski.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Golasiński
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