Projekt
z dnia 17 sierpnia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie zasad używania symboli Gminy Mszczonów.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020r.
poz.713), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (t.j.Dz.U. 2016 poz. 38) oraz §
8 ust.4 Uchwały Nr XIX/160/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Mszczonów (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020r.
poz.7137) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:
§ 1. Symbole gminne - herb, flaga, sztandar, zapis nutowy hejnału, insygnia Burmistrza oraz insygnia
Przewodniczącego Rady, których wzór określony jest w załącznikach 2-7 do Uchwały Nr XIX/160/20 Rady
Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mszczonów,
stanowią własność Gminy Mszczonów i podlegają ochronie prawnej.
§ 2. Ustanawia się jako normy obowiązujące w Gminie Mszczonów "Regulamin używania i stosowania
symboli Gminy Mszczonów„ stanowiący załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
§ 4. Traci moc uchwała X/101/99 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 czerwca 1999r. w sprawie
zasad używania herbu Gminy Mszczonów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Koperski
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia....................2020 r.
REGULAMIN UŻYWANIA SYMBOLI GMINY MSZCZONÓW
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Symbolami Gminy Mszczonów są:
1) herb miasta Mszczonowa;
2) flaga miasta Mszczonowa;
3) sztandar miasta Mszczonowa;
4) hejnał Mszczonowa;
5) insygnia Burmistrza Mszczonowa;
6) insygnia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mszczonowie
§ 2. Symbole gminy podlegają ochronie prawnej i mogą być używane wyłącznie zgodnie z zapisami
ustalonymi w niniejszym regulaminie.
§ 3. 1. Herb i flaga gminy mogą być używane do celów handlowych, reklamowych lub innych związanych
z uzyskiwaniem dochodu tzw. komercyjnych wyłącznie za zgodą Burmistrza wyrażoną pisemnie na wniosek
zainteresowanych.
2. Wniosek o którym mowa w ust.1 powinien wskazać sposób i formę używania wizerunku herbu lub flagi
oraz projekt lub prototyp przedmiotu, na którym ma być umieszczony wizerunek herbu lub flagi. Wzór
wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Mszczonów mogą używać herbu lub flagi gminy
po uzyskaniu pisemnej zgody na ich używanie. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na używanie herbu lub flagi
przez organizacje pozarządową stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
4. Zgoda na używanie herbu lub flagi o której mowa w ust. 1 może być udzielana odpłatnie. Warunki
odpłatności za używanie herbu lub flagi określa stosowna umowa zawarta przez Burmistrza Mszczonowa.
5. Zgoda na używanie herbu lub flagi dla organizacji pozarządowych o których mowa w ust. 3 udzielana
jest nieodpłatnie pod warunkiem, że nie są one używane do celów handlowych.
6. Burmistrz Mszczonowa prowadzi rejestr udzielonych zgód na używanie herbu lub flagi gminy.
§ 4. Burmistrz Mszczonowa może cofnąć zgodę na używanie herbu lub flagi, jeżeli będą one używane
niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
§ 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, indywidualną decyzję co do konkretnych okoliczności
i warunków użycia wizerunku herbu lub flagi zgodnego z wzorcami zawartymi w załączniku do Statutu Gminy,
podejmuje w każdym przypadku Burmistrz Mszczonowa.
§ 6. 1. Symbole gminy, powinny być otoczone należytą czcią i szacunkiem. Nie mogą być przechowywane
lub eksponowane w miejscach temu niegodnych.
2. Kto lży, wyszydza lub w inny sposób znieważa symbole gminy podlega ściganiu z urzędu i karze
przewidzianej w odrębnych przepisach.
Rozdział 2.
Herb miasta Mszczonowa
§ 7. Herbem miasta Mszczonowa posługują się władze Gminy Mszczonów i gminne jednostki
organizacyjne.
§ 8. Herb miasta Mszczonowa może być umieszczany w szczególności:
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1) na sali obrad Rady Miejskiej;
2) w gabinecie Burmistrza Mszczonowa;
3) w sali ślubów;
4) na i w budynkach oraz ich wnętrzach - siedzibach władz Gminy Mszczonów i gminnych jednostek
organizacyjnych;
5) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze Gminy Mszczonów;
6) na pieczęciach Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostek organizacyjnych;
7) na słupach i rogatkach usytuowanych na granicach Gminy Mszczonów oraz na granicach miasta
Mszczonowa;
8) na tablicach informacyjnych, tablicach z nazwami miejscowości, placów itp.;
9) na blankietach korespondencyjnych, materiałach promocyjnych wydawanych przez Burmistrza
Mszczonowa lub za jego zgodą;
10) w publikacjach i biuletynach samorządowych oraz na oficjalnych stronach internetowych Gminy
Mszczonów i gminnych jednostkach organizacyjnych;
11) do oznakowania pojazdów stanowiących własność gminy;
12) w innych miejscach i na materiałach innych podmiotów za zgodą Burmistrza Mszczonowa.
§ 9. 1. Do celów zdobniczych, poza reprezentacyjnymi można użyć samego godła herbu.
2. Dopuszcza się używanie herbu gminy w formie niebarwnej grafiki.
3. Herb lub jego godło może być używane wyłącznie w formie i proporcjach określonych w załączniku do
Statutu Gminy Mszczonów.
Rozdział 3.
Flaga miasta Mszczonowa
§ 10. Flaga miasta Mszczonowa może być wywieszana (podnoszona):
1) przed budynkiem lub na budynku stanowiącym siedzibę władz Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy
oraz innych obiektach gminnych;
2) przed budynkami przedsiębiorstw, firm i instytucji, które znajdują się na terenie Gminy Mszczonów; 3)
w miejscach publicznych na terenie Gminy;
4) przez wszystkich mieszkańców Gminy na terenie ich posesji.
3. Flaga może by umieszczana także wewnątrz budynków w szczególności:
1) w sali obrad Rady Miejskiej;
2) w miejscu odbywania uroczystości oficjalnych, w których uczestniczą przedstawiciele władz Gminy
Mszczonów;
3) podczas spotkań Burmistrza Mszczonowa i Przewodniczącego Rady Miejskiej z przedstawicielami
dyplomatycznymi innych państw, delegacji innych państw, Parlamentu, Rządu RP lub delegacji władz
samorządowych;
4) podczas spotkań Burmistrza Mszczonowa i Przewodniczącego Rady Miejskiej przy podpisywaniu umów
i porozumień.
§ 11. Na otwartym powietrzu flaga jest eksponowana od świtu do zmroku. Jeśli ma pozostać na maszcie
dłużej musi być dobrze oświetlona.
§ 12. Flaga nie może dotykać podłogi, ziemi, bruku lub wody.
§ 13. Podniesiona lub wywieszona flaga musi mieć czytelne barwy i wzór, być czysta i nie pomięta ani też
postrzępiona.
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§ 14. 1. Jedynym godnym sposobem likwidacji użytej flagi jest jej niepubliczne spalenie.
2. Flagi związane z wyjątkowymi wydarzeniami przekazuje się do muzeum.
§ 15. 1. Najbardziej godnym sposobem eksponowania flagi jest jej wywieszenie na maszcie pionowym lub
skośnym.
2. Inne sposoby eksponowania flagi to:
1) wywieszenie z okna lub balkonu na drążku prostopadłym do ściany budynku;
2) zawieszenie pionowo na linie umieszczonej nad ulicom;
3) zatknięcie na drążku w skośnym uchwycie przymocowanym do ściany budynku, latarni ulicznej;
4) niesienie na drzewcu w pochodzie;
5) umieszczenie na drzewcu na specjalnej podstawie w sali lub gabinecie, a także na podium po prawej stronie
mównicy;
6) umieszczenie na pręcie z podstawką i ustawienie na stole (flaga stolikowa).
§ 16. W dniach żałoby ogłoszonej na terenie Gminy Mszczonów flagę:
1) na masztach pionowych przed budynkiem stanowiącym siedzibę władz Gminy i przed budynkami
gminnych jednostek organizacyjnych flagę spuszcza się do połowy masztu;
2) na masztach skośnym opatruje się kirem.
Rozdział 4.
Sztandar miasta Mszczonowa
§ 17. 1. Sztandar używany jest w czasie ważnych uroczystości i prezentowany w poczcie sztandarowym
składającym się z minimum trzech osób (chorążego i dwóch osób asysty) rekrutujących się spośród osób
będących przedstawicielami organów gminy. Skład pocztu sztandarowego ustala Burmistrz Mszczonowa. 2.
Sztandar używany jest również podczas uroczystości pogrzebowych osób, którym nadano tytuł „Honorowy
Obywatel Mszczonowa" lub ”Zasłużony dla miasta Mszczonowa".
§ 18. Na obszarze Gminy Mszczonów sztandarowi oddawana jest cześć w sposób przewidziany dla flagi
państwowej i ma on zawsze pierwszeństwo przed innymi sztandarami.
§ 19. Sztandar przechowywany jest w gablocie umieszczonej w sali posiedzeń Rady Miejskiej w budynku
Ratusza.
Rozdział 5.
Hejnał Mszczonowa
§ 20. Hejnał Mszczonowa odgrywany jest codziennie o godzinie 12:00 z wieży Ratusza.
Rozdział 6.
Insygnia Burmistrza Mszczonowa i Insygnia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mszczonowie
§ 21. Łańcuch Burmistrza Mszczonowa oraz łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej noszone są
odpowiednio przez Burmistrza Mszczonowa i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mszczonowie w czasie
wyjątkowych uroczystości o charakterze lokalnym, państwowym lub międzynarodowym.
§ 22. 1. Przewodniczącemu nowej Rady, przekazany zostaje łańcuch przez przewodniczącego obrad
w czasie sesji inauguracyjnej nowej kadencji.
2. Nowo wybrany Burmistrz Mszczonowa otrzymuje łańcuch od Przewodniczącego Rady po złożeniu
ślubowania.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu używania symboli Gminy
Mszczonów
...........................................................

Mszczonów dnia...................................

Imię i nazwisko
..........................................................
Nazwa instytucji lub firmy, organizacji pozarządowej
..........................................................
adres
..........................................................
numer telefonu kontaktowego
.........................................................
adres e-mail

BURMISTRZ MSZCZONOWA
WNIOSEK

o wyrażenie zgody na używanie Herbu miasta Mszczonowa/ Flagi miasta Mszczonowa*
do celów komercyjnych
I.

Informacje o wnioskodawcy:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

II.

II. Proszę o wyrażenie zgody na używanie Herbu miasta Mszczonowa/Flagi miasta Mszczonowa*
w celu:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

III. Ilość produktów na których zostanie umieszczony Herb Miasta Mszczonowa/Flaga miasta
Mszczonowa*
.......................................................................................................................................
IV. Przewidywany
zysk
ze
sprzedaży
produktu..............................................................................
V. Uzasadnienie: .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
……………………………………………
(podpis i pieczątka wnioskodawcy)
Załączniki:
1. projekt lub prototyp przedmiotu, na którym ma być używany Herb miasta Mszczonowa/Flagi Miasta
Mszczonowa(w oryginalnych barwach).
2. kopia wpisu potwierdzającego podstawę prawną działania Podmiotu oraz rodzaj i zakres działania
Podmiotu.
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu używania symboli Gminy Mszczonów
Mszczonów, dnia........................................
..............................................................
(imię i nazwisko, nazwa firmy, organizacji pozarządowej)
..............................................................
(miejsce zamieszkania lub siedziba firmy, organizacji pozarządowej)
BURMISTRZMSZCZONOWA
WNIOSEK
o wyrażenie zgody na używanie Herbu miasta Mszczonowa/Flagi miasta Mszczonowa* do celów innych
niż komercyjne
Proszę o wyrażenie zgody na używanie Herbu miasta Mszczonowa/Flagi miasta Mszczonowa* w celu:
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Uzasadnienie:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................
(podpis wnioskodawcy)
Załącznik:
Projekt graficzny wykorzystania Herbu/flagi miasta Mszczonowa*
*niepotrzebne skreślić
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UZASADNIENIE
Uchwałą nr XXI/175/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Mszczonów ustanowiono symbole Gminy Mszczonów.
W §8 ust.4 Statutu wprowadzony został zapis mówiący, że szczegółowe zasady używania symboli |Gminy
określają odrębne uchwały Rady.
Wypełniając obowiązek wynikający z zapisów Statutowych przygotowany został projekt uchwały w sprawie
zasad używania symboli Gminy Mszczonów.
Opracowany Regulamin używania symboli Gminy Mszczonów określa zasady używania takich symboli jak:
1) herb miasta Mszczonowa,
2) flaga miasta Mszczonowa,
3) sztandar miasta Mszczonowa,
4) hejnał Mszczonowa,
5) insygnia Burmistrza Mszczonowa,
6) insygnia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mszczonowie.
Projekt regulaminu określa również zasady wyrażania zgody na używanie herbu miasta Mszczonowa oraz flagi
miasta Mszczonowa do celów komercyjnych jak i do celów innych niż komercyjne.
Opracowany projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisję Statutową Rady Miejskiej w Mszczonowie
na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2020 roku.
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