
Za1llcznik nr 7 
do Uchwaly Nr XXIXl237/2014 
Rady Gminy Sochocin 
z dnia 28 maja 2014 r. 

REGULAMIN UZVWANIA 


HERBU, FLAGI, SZTANDARU, BANNERUI PIECZE;CI GMINY SOCHOCIN 


ROZDZIAL 1 


POSTANOWIENIA OGOLNE 


§ l.Regulamin uzywania herbu, flagi, sztandaru,banneru i piecz~ci Gminy Sochocin 

okresla zasady ich stosowania w spos6b zapewniaj~cy nalezyt~ czesc i szacunek, nie godz~cy 

w dobre obyczaje i interes Gminy. 

§ 2. Uzyte w regulaminie okreslenia oznaczaj~: 

1) regulamin -regulamin uzywania herbu, flagi, sztandaru, i piecz~ci Gminy 

Sochocin, 


2) symbole - herb, flag~, sztandar, i piecz~ci Gminy Sochocin, 


3) uchwala - uchwal~ w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, sztandaru 

i piecz~ci Gminy Sochocin oraz zasad ich uzywania, 


4) gmina - Gmin~ Sochocin, 


5) organy gminy -organy Gminy Sochocin, 


6)rada gminy - Rad~ Gminy Sochocin, 


7)W6jt - W6jta Gminy Sochocin, 


8) urz~d - Urz~d Gminy Sochocin. 


§3.l.Symbole mog~ bye uzywane w ksztakie, proporcjach i kolorach zgodnych ze 

wzorcem graficznym ustalonym w uchwalew sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, 

sztandaru i piecz~ci Gminy Sochocin oraz zasad ich uzywania. 



2. Dopuszcza sit( stosowanie : 

1) znaku herbu w grafice czarno-bialej; 

2) stylizacje znaku herbu w postaci dziel artystycznych. 

ROZDZIAL2 


ZASADY UZYWANIA HERBU GMINY SOCHOCIN 


§ 4.Herb Gminy mozna umieszczae w szczeg6lnosci: 

1) na budynkach stanowiqcych siedzibt( organ6w gminy i jednostek organizacyjnych; 


2) w pomieszczeniach urzt(dowych oraz w salach narad; 


3) na tablicach pamiqtkowych fundowanych przez wladze gminy; 


4) na drukach, blankietach firmowych i korespondencyjnych, wizyt6wkach, materialach 


promocyjnych, dyplomach iupominkach przyznawanych przez organy gminy oraz 


stronach intemetowychGminy, biuletynie informacji publicznej urzt(du; 


5) na urz~dowych slupach i tablicach ogloszeniowych oraz na tablicach powitalnych 


usytuowanych na granicach gminy. 


§5.1.Prawo uzywania symboli przysluguje organom gminy i jej jednostkom 

organizacyjnym do cel6w zwictzanych z realizacjq zadail statutowych. 

2. Za zgodq W6jta wyrazonct na plsemny wnioseksymbole gmmy mogq bye 

uzywane, przez gminne organizacje pozarzctdowe dzialajqce w sferze zadan gminy do cel6w 

statutowych, reprezentacyjnych i promocyjnychpo spelnieniu warunk6w 

okreslonych w regulaminie. 

3.Herb gminy moze bye uzywany do cel6w handlowych, reklamowych lub innych 

zwiqzanych z uzyskiwaniem dochodu wylqcznie za zgodq W6jta wyrazonq pisemnie na 

wniosek zainteresowanych (z wylqczeniem publikacji naukowych i popularnonaukowych)po 

spelnieniu warunk6w okreslonych w regulaminie . 

4.Wniosek, okt6rym mowa w ust. 2 i 3 powinien wskazywae spos6b i form~ 

uzywania symboli gminy oraz projekt lub prototyp przedmiotu, na kt6rym rna bye 

umieszczony wizerunek herbu gminy. 

5. Wz6r wniosku okresla zalqcznik do regulaminu. 



6.W6jt Gminy rozpatruje wnioski , 0 kt6rych mowa w ust. 4 w ciqgujednego miesiqca 

od daty jego zlozenia. 

7.W6jt Gminy informuje na pismie podmiot ubiegajqcy Sl(( 0 uzyskanie zgodyo 

sposobie zalatwienia wniosku. 

§ 6. Zgodana uzywanie symboli wygasa: 

1) 	 wskutek uplywu okresu, na kt6ry zostalo udzielone; 

2) 	 w przypadku likwidacji, upadlosci lub innej formy zaprzestania dzialalnosci instytucji 

korzystajqcej zwizerunku symboli; 

3) 	 w przypadku zrzeczenia si(( uprawnionego do korzystania; 

4) 	 wskutek przemeslema prawa do uzywania wizerunku symboli gmmy, bez zgody 

W6jta,na osob(( trzeciq. 

§7.W6jt moze cofnqe zgod(( na uzywanie wizerunku symboli gminy, jezeli b~dqone 

uzywane niezgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym regulaminie. 

ROZDZIAL 3 

ZASADY UZYWANIA FLAGIORAZ BANNERU GMINY SOCHOCIN 

§8.Flaga moze bye uzywana wlqcznie w formie i proporcjach okreslonych w uchwale 

§ 9. Flagajest wywieszana na budynku lub wystawiana przed nim na czas trwania 

obrad sesji rady gminy. 

§ 10 1.Flag~gminy mozna wywieszae: 

I) 	 w dni powszednie na budynkach stanowiqcych siedzib~ organ6w gmmy oraz 

gminnych jednostek organizacyjnych, 

2) 	 na budynkach, obiektachoraz w innych miejscach publicznych, przez wszystkich 

mieszkanc6w gminy na terenie ich posesji i przez przedsi((biorstwa dla podkreslenia 



podnios1ego charakteru uroczystosci oraz swiqt roczmc panstwowych 

samorzqdowych i innych wydarzen lokalnych . 

2. Flag\( gminy mogq wywieszae z okazji wiasnych uroczystosci instytucje 

organizacje oraz przedsi\(biorstwa dzia1ajqce na terenie gminy. 

§ 11.1. Na otwartym powietrzu flaga jest eksponowana od switu do zmroku. leSli rna 

pozostae na maszcie po zmrokupowinna byedobrze oswietlona. 

2. Flaga nie moze dotykae pod1ogi, ziemi, bruku lub wody. 

3. Podniesiona lub wywieszona flaga musi miee czytelne barwy i wz6r, bye czysta, 

estetycznai bez uszkodzen. 

4. Likwidacja uszkodzonej flagi powinna odbye si~ poprzez niepubliczne spalenie. 

§ 12.1.Najbardziej godnym sposobem wywieszania flagi jest jej umieszczeniena 

maszciepionowym lub skosnym. 

2.Inne sposoby eksponowania flagi to: 

1) wywieszenie z okna lub balkonu na drqzku prostopadlym do sciany budynku, 

2) zawieszenie pionowo na linie umieszczonej nad ulicq mi~dzy dwoma budynkami 
(banner), 

3) zatkni~cie na drqzku w skosnym uchwycie przyrnocowanym do sciany budynku bqdz 

na latamiach ulicznych, 

4) umieszczenie w fonnie chorqgiewki samochodowej, 

5) niesienie na drzewcu w pochodzie, 

6) umieszczenie na drzewcu naspecjalnej podstawie w sali obrad lub gabinecie, a takZe 

na podiumpo prawej stronie m6wnicy, 

7) umieszczenie na drqzkuz podstawkq i ustawienie na stole (flaga stolikowa), 

3. Flaga w wersji banneru uzywana jest do cel6w promocyjnych gminy. Dla 

banerow typu roll-up dopuszcza si~ dodanie napisu " Gmina Sochocin". 



§ 13.1. Uroczyste podniesienie flagi odbywa si~ publicznie z uroczystet asystet. Dwie 

osoby rozwijajet zlozonet flag~, po czym jedna z nich umocowuje jet do linki, a druga trzyma 

cz~se swobodnet tak, by nie dotkn~la podloza. Osoba, kt6ra umocowala flag~ wci~a jet na 

maszt,druga puszcza skraj cz~sci swobodnej dopiero, gdy jest na wysokosci jej ramion. 

2. W dniach zaloby narodowej lub, lokalnej flagi na masztach pionowych opuszcza si~ 

do polowy masztu.Flag~ na masztach skosnych opatruje si~ kirem. 

3. Flag~ podnosi si~ na maszt energicznie, a opuszcza powoli. 

4. W czasie uroczystosci odsloni~cia pomnika lub tablicy pamiqtkowej zalecane jest 

uzycie flagi, lecz nie mozna jej uzye jako zaslony lub przykrycia pomnika lub tablicy. 

5. Na fladze nie kladzie si~ zadnych przedmiot6w, w tym wienc6w lub kwiat6w. 

6. Flagi nie nalezy niese rozpostartej poziomo, musi ona zawsze bye na drzewcu i 

swobodnie powiewae. 

§ 14.Na jednym maszcie mozna umiescie tylko jednet flag~. 

§ 15.1. Wszystkie maszty flagowe POWilIDY bye jednakowej wysokosci i wygletdu. 

Odleglose mi~dzymasztami nie moze bye mniejsza niz 115 wysokosci masztu. 

2.Wszystkie flagi powinny miee jednakowe wymiary (proporcje) . 

3.Szerokose flagi na maszcie stojetcym nie moze bye mniejsza niz 116 wysokosci 

masztu lub wi~ksza niz 1/4 tej wysokosci . 

4.Szerokose flagi na maszcie skosnym umocowanym pod kettem do sciany lub srupa 

nie moze byemniejsza niz 113 dlugosci masztu lub wi~ksza niz 112 dtugosci masztu. 

ROZDZIAL4 

ZASADY UZYWANIA SZTANDARU GMINY SOCIlOCIN 

§ 17.1.Sztandar gminyjest uzywany podczas uroczystosci panstwowych, narodowych, 

gminnych a takZe podczas uroczystych sesji rady gminy. 

2.Podczas uroczystych sesji sztandar jest ustawiany obok stolu prezydialnego. 



§ 18. Sztandarowi gminy towarzyszy zawsze trzyosobowy poczet, skladaj<tcy si(( z 

chor<tzego i dw6ch os6b asysty, kt6rego sklad wyznacza swoim zarz<tdzeniem W6jt. 

§19. Na obszarze gminy sztandarowi oddawana jest czesc w spos6b przewidziany dla 

flagi panstwowej. 

§20. Sztandargminy jest przechowywanyw gablocie na terenie budynkuurz((du. 

§ 21. Na uroczystosciach wymienionych w §17ust.l sztandar moze bye uzywany 

wyl<tczniezazgod<t W6jta . 

ROZDZIAL 5 

ZASADY UZYW ANIA PIECZF;CI GMINY SOCHOCIN 

§ 22.Piecz((cie z herbem i napisami w otokuGMfNA SOCHOCfN , RADA GMfNY 

SOCHOCINi WOJT GMINY SOCHOCIN S't przeznaczone do sygnowania druk6w i pism 

okolicznosciowych oraz zaproszen, list6w gratulacyjnych,dyplom6w,pism ze slowami 

uznania lub podzi((kowania,materia16w promocyjnych lub reklamO\vych i innych 0 podobnym 

charakterze. 

ROZDZIAL 6 

POSTANOWIENIA KONCOWE 

§ 23. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie maj't zastosowanie obowi'tzuj'tce 
przeplsy prawa. 



doRegulaminu uzywania herbu, 
Za1llcznik 

flagi, sztandaru, banneru i 
pieczfci Gminy Sochocin 

(WZOR) 

( Data wplywu wniosku) 

WNIOSEK DO WOJT A GMINY SOCHOCIN 
o WYRAZENIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU HERBU GMINY 

wypelnia wnioskodawca 

Imi~ i nazwiskol nazwa wnioskodawcy 

REGON , PESEL 

Adres wnioskodawcy 

Cel wykorzystania wizerunku herbu 
miejsce 
Okres wykorzystania 

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Urz~dem 
Gminy Sochocin - telefon, i mail 

Miejsce i data oraz podpis wnioskodawcy 

wypelnia UrzC\.d Gminy Sochocin 

Numer wniosku 

Decyzja W6jta 

Okres , na kt6ry podmiot uzyskal zgod~ 

Podpis 

ZalC\.czniki - projekt lub prototyp przedmiotu, na kt6rym rna bye umieszczony wizerunek 
herbu 


