
UCHWALA Nr 196/XXI1/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 wrzesnia 2012 roku

w sprawie przyjecia Regulaminu Uzywania Symboli Gminy Chorzele

Na podstawie art J8 ust 2 pkt 13, art 40 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorzqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 200J roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz
ati.3 ustl ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31,
poz. 130 ze zmianami) Rada Miejska w Chorzelach uchwala co nastepuje :

Przyjmuje sie^ Regulamin Uzywania Symboli Gminy Chorzele - stanowiacy zaiacznik do niniejszej
uchwafy.
Wzor symboli Gminy Chorzele zostal okreslony uchwala^ nr 184/XXI/12 Rady Miejskiej w
Chorzelach z dnia 5 sierpnia 2012 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi i baneru Gminy
Chorzele.

§2-

Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§3.

Uchwala wchodzi w zycie po uprywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Mazowieckiego.



DZTAL III. REGULAMIN UZYWANIA FLAGI GMINY CHORZELE

Flaga Gminy Chorzele w symboliczny sposob informuje o mieszkaricach, terytorium oraz o
wfadzach samorzadowych gminy. Nalezy troszczyc si?, aby jej prezentacje byry staranne,
estetyczne i godne.
1. Flaga Gminy Chorzelejest zewn?trznym znakiem rozpoznawczym lokalnej wspolnoty

terytorialnej. Jest - obok herbu gminy - najwazniejszym symbolem lokalnej spolecznosci.
2. Flaga z herbem wspohworzy wystrqj symboliczny sali obrad Rady Miejskiej oraz gabinetow

Burmistrza Miasta i Gminy oraz Przewodniczacego Rady Miejskiej.
3. Flag? Gminy podnosi si? z okazji swiaj paristwowych i uroczystosci lokalnych na budynkach

lub przedbudynkami, bedacymi siedziba_ samorzadowych wladzgminnych oraz w miejscach
publicznych, wskazanych przez wladze Gminy,

4. Flag? Gminy w dni powszednie podnosi si? na budynkach wladz gminnych,
5. FlagaGminy moze pozostawac na maszcie od switu do zmroku. Jesli pozostaje dhizej, musi

bye dobrze oswietlona.
6. Flaga nie moze dotykac podtoza.
7. W dniach zaloby, ogloszonej przez wfadze paristwowe lub lokalne nalezy;

1) rano podniesc flag? na szczyt masztu, a nast?pnie opuscic j% do porowy wysokosci masztu,
2) wieczorem podniesc flag? do szczytu masztu, a nast?pnie powoli opuszczac na dol,
3)jesli flaga umieszczona jest na maszcie skosnym, nalezy przewiazac ja, czarna^ wst?ga^

8. Najednym maszcie mozna podniesc tylkojedna^flag?.
9. W przypadku podniesienia kilku roznych flag nalezy kierowac si? nast?pujacymi zasadami:

1)kolejnosc powinna odpowiadac hierarchii - paristwowa, wojewodzka, powiatowa, gminna,
sruzbowa, inne (np. szkory, klubu sportowego, przedsi?biorstwa),

2) wsrod flag zajmujacych w hierarchii identyczne miejsce pierwszeristwo przystuguje zawsze
fladze gospodarza,

3) wszystkie maszty musza^byc jednakowej wysokosci, a odleglosc mi?dzy masztami nie moze
bye mniejsza niz 1/5 wysokosci masztu,

4) wszystkie flagi musza, miec jednakow^ szerokosc,
5) szerokosc flagi na maszcie stojacym nie moze bye mniejsza niz 1/6 wysokosci masztu oraz

nie moze bye wi?ksza niz 1/4 wysokosci masztu; szerokosc flagi namaszcie skosnym
nie moze bye mniejsza niz 1/3 drugosci masztu oraz nie moze bye wi?ksza niz 1/2 dhigosci
masztu.

10. Flaga podniesiona musi miec czytelne barwy i godlo, nie moze bye brudna, pomi?ta i
postrz?piona.

DZIAL IV. REGULAMIN UZYWANIA BANERU GMINY CHORZELE

Baner Gminy Chorzele w symboliczny sposob informuje o mieszkaricach, terytorium oraz o
wladzach samorzadowych gminy. Nalezy troszczyc si?, aby jego prezentacje byry staranne,
estetyczne i godne.
1. Baner uzywany jest w celu reprezentacyjnym,
2. Baner wywiesza si? wmiejscach publicznych wczasie uroczystosci paristwowych.

samorzadowych i innych.
3. Baner moze bye wywieszany takze na gmachach instytucji, przedsi?biorstwa i organizacji

spotecznych oraz domach prywatnych wczasie uroczystosci oraz imprez paristwowych,
samorzadowych lub innych.

4. Kazde inne wykorzystanie baneru wymaga uzyskania zgody Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele.

5. Baner musi miec czytelne barwy i godlo, nie moze bye brudny, pomi?ty i postrzepij


