
 

UCHWAŁA Nr XXIX/237/2014 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 28 maja 2014 roku 

 
 

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

Sochocin oraz zasad ich używania. 

 

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. 

o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) i po uzyskaniu opinii Ministra 

Administracji i Cyfryzacji, Rada Gminy uchwala, co następuje : 

 

 

§ 1.1.Ustanawia się herb Gminy Sochocin w postaci róży czerwonej w polu srebrnym 

(białym). 

 

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

 

§ 2.1.Ustanawia się flagę Gminy Sochocin w postaci prostokątnego płata sukna w 

proporcjach wysokości do szerokości 5:8. 

 

2.Wzór graficzny flagi Gminy Sochocin oraz szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 2 

do uchwały. 

 

§ 3.1.Ustanawia się banner Gminy Sochocin w postaci pionowego płata sukna o 

proporcjach szerokości do wysokości 1:4. 

 

2. Wzór graficzny banneru oraz szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 

 

§ 4.1.Ustanawia się flagę stolikową Gminy Sochocin w postaci pionowego płata sukna 

o proporcjach szerokości do wysokości 1:2. 

 

2.Wzór graficzny flagi stolikowej oraz szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 4 do 

uchwały. 

 

§ 5.1.Ustanawia się sztandar Gminy Sochocin o wymiarach 100x100 cm. 

 

2.Wzór graficzny sztandaru Gminy Sochocinoraz szczegółowy opis stanowi załącznik 

Nr 5 do uchwały. 

 

§ 6.1.Ustanawia się pieczęcie Gminy Sochocin o średnicy 36mm z napisem w otoku: 

1) Gmina Sochocin; 

2) Wójt Gminy Sochocin; 



3) Rada Gminy Sochocin. 

 

2.Wzór graficzny pieczęci Gminy Sochocin, Wójta Gminy Sochocin, Rady Gminy 

Sochocin oraz ich szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 6 do uchwały. 

 

§ 7.Ustanawia się regulamin używania herbu, flagi, banneru, sztandaru i pieczęci Gminy 

Sochocin, stanowiących załącznik nr 7 do uchwały. 

 

§ 8. Symbole, o których mowa w § 1-6 stanowią własność Gminy Sochocin, są 

znakami prawnie chronionymi i mogą być używane wyłącznie według wzorów , opisów                           

i zasad określonych w niniejszej uchwale i Regulaminie określonym w załączniku nr 7. 

  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochocin. 

 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY Nr XXIX/237/2014 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 28 maja 2014 roku 

 

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

Sochocinoraz zasad ich używania. 
 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r., o odznakach i mundurach (Dz.U.Nr 31, 

poz. 130 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały 

organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne 

symbole.  

Zlecono wykonanie projektu herbu, flagi, banneru, sztandaru i pieczęci Gminy Sochocin 

wraz z uzasadnieniem historyczno– heraldycznym Panu Robertowi – Szydlikowi . 

Gotowe projekty: herbu, flagi, banneru, sztandaru i pieczęci przedłożono Ministrowi 

Administracji i Cyfryzacji celem zaopiniowania. Podstawą wyrażenia opinii jest uchwała 

Komisji Heraldycznej, która zawiera merytoryczną ocenę projektów w zakresie zgodności       

z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną. 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wydało pozytywną opinię opracowanych 

projektów. 

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

       

         

 

 


