
UCHWAŁA NR XXXIV/346/2010 

RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE 

z dnia 11 stycznia 2010 roku.  
 

w sprawie uchwalenia herbu i flagi Sulejowa. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, 

poz. 588, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,poz. 717; Nr 

162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 

172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 

2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach 

(Dz. U. Z 1978 r., Nr 31, poz. 130; z 1998 r. Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 

120, poz. 1268; z 2001, Nr 123, poz. 1353; z 2009 r. Nr 92, poz. 753)  

 

Rada Miejska w Sulejowie w celu wyposażenia Gminy i jej mieszkańców w trwałe 

znamiona tożsamości i przynależności do wspólnoty samorządowej i terytorialnej, dla 

podkreślenia więzi historycznych, kulturowych, ekonomicznych i emocjonalnych łączących 

mieszkańców z miejscem ich urodzenia, zamieszkania, pracy i siedziby władz, uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 1.Herb Sulejowa przedstawia w białej tarczy herbowej typu hiszpańskiego czerwony 

mur miejski z trzema blankowymi wieżami i otwartą bramą. W prześwicie bramy czarna 

sylwetka strażnika z halabardą. Środkowa baszta jest najwyższa, dwie boczne, niższe – 

jednakowej wysokości. 

  

Oznaczenie barw w systemie CMYK: 

Czerwony: C-84; M-73; Y-73; K-91 

Biały: C-0; M-0; Y-0; K-0 

Czarny: C-2; M-98; Y-94; K-0 

 

2. Wzór graficzny herbu Sulejowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Regulamin używania herbu Sulejowa stanowi załącznik nr 1a do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 . 1. Flaga Sulejowa przedstawia trzy pasy poziome: pas zielony w 3/5 szerokości płata 

od góry, pas biały 1/5 szerokości płata w środku i pas czerwony 1/5 płata od dołu. Na pasie 

zielonym w odległości 1/3 długości płata flagi od lewego brzegu umieszczony jest herb 

Sulejowa. Proporcje flagi wynoszą 5 (wysokość) : 8 (szerokość). 

 

Oznaczenie barw w systemie CMYK: 

Zielony: C-100; M-0; Y-0; K-0 

Czerwony: C-84; M-73; Y-73; K-91 

Czarny: C-2; M-98; Y-94; K-0 

Biały: C-0; M-0; Y-0; K-0 

 

 

 



2. Wzór graficzny flagi z herbem Sulejowa stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Regulamin używania flagi Sulejowa stanowi załącznik nr 2a do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wymienione i opisane w § 1, 2,  projekty symboli Sulejowa zgodnie z art. 2a ust. 3 

pkt. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. Z 1978 r., Nr 31, 

poz. 130; z 1998 r. Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268; z 2001, Nr 

123, poz. 1353; z 2009 r. Nr 92, poz. 753) zostały pozytywnie zaopiniowane Uchwałą Nr 248-

1552/O/2009 Komisji Heraldycznej z dnia 9 października 2009 roku, w sprawie projektów herbu 

i flagi Miasta Sulejowa, działającej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

§ 4. Wzór wniosku o wykorzystanie herbu/flagi Sulejowa stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XV/126/92 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 21 sierpnia 

1992 roku w sprawie herbu miasta Sulejów. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Sulejowa. 

 

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

Urzędowym Województwa  Łódzkiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Załącznik Nr 1  

                                                                              do Uchwały Nr XXXIV/346/2010 

                                                                       Rady Miejskiej w Sulejowie  

                                                                   z dnia 11 stycznia 2010 r. 

 

 

HERB  SULEJOWA 
 

 
 

 

 

 

 

 



                                                          Załącznik Nr 1a  

                                                                              do Uchwały Nr XXXIV/346/2010 

                                                                       Rady Miejskiej w Sulejowie  

                                                                   z dnia 11 stycznia 2010 r. 
                                                              

 
 

Regulamin używania herbu Sulejowa. 
 

Herb Sulejowa w symboliczny sposób informuje o terytorium, mieszkańcach oraz 

władzach samorządowych gminy. Z tego powodu należy dołożyć wszelkich starań aby jego 

prezentacje były staranne, estetyczne i godne. 

 

1. Herb Sulejowa – obok flagi – jest najważniejszym zewnętrznym znakiem rozpoznawczo-

własnościowym gminy i symbolem lokalnej społeczności. 

2. Herb – jako znak rozpoznawczo-własnościowy – umieszczany jest w pomieszczeniach Urzędu 

Miejskiego oraz na budynkach należących do samorządowych władz Gminy Sulejów. Prawo do 

wykorzystywania herbu przysługuje Burmistrzowi  Sulejowa oraz podległym mu instytucjom. 

3. Herb – jako znak rozpoznawczo-własnościowy – umieszczany jest z okazji publicznych 

uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania. 

4. Herb – jako znak rozpoznawczy – umieszczany jest w innych miejscach za zgodą Burmistrza  

Sulejowa. 

5. Herb – jako znak rozpoznawczo-własnościowy – umieszczany jest na pieczęciach herbowych, 

emblematach, insygniach i innych symbolach władz samorządowych Gminy. 

6. Herb – jako znak rozpoznawczy – umieszczany jest na fladze Sulejowa. 

7. Herb – jako znak rozpoznawczo-własnościowy – umieszczany jest na drukach urzędowych 

Burmistrza Sulejowa i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulejowie. 

8. Herb – jako znak rozpoznawczy – może być wykorzystywany w akcjach promocyjnych przez 

agendy Gminy, działające z upoważnienia Burmistrza. 

9. Użycie herbu przez instytucje działające poza strukturami Gminy Sulejów, także przez 

organizacje społeczne – zwłaszcza w celach handlowych i reklamowych – może nastąpić tylko za 

zgodą Burmistrza Sulejowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Załącznik Nr 2  

                                                                              do Uchwały Nr XXXIV/346/2010 

                                                                       Rady Miejskiej w Sulejowie  

                                                                   z dnia 11 stycznia 2010 r. 
 

 

 

 

 

 

FLAGA SULEJOWA 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Załącznik Nr 2a  

                                                                              do Uchwały Nr XXXIV/346/2010 

                                                                       Rady Miejskiej w Sulejowie  

                                                                   z dnia 11 stycznia 2010 r. 

 
 

Regulamin używania flagi urzędowej Sulejowa. 
 

Flaga Sulejowa w symboliczny sposób informuje o terytorium, mieszkańcach oraz 

władzach samorządowych miasta i gminy. Z tego powodu należy dołożyć wszelkich starań aby 

jej prezentacje były staranne, estetyczne i godne. 

 

1. Flaga urzędowa Sulejowa jest zewnętrznym znakiem rozpoznawczym lokalnej wspólnoty 

terytorialnej. Jest ona – obok herbu – najważniejszym symbolem lokalnej społeczności. 

2. Flagę urzędową Sulejowa podnosi się z okazji uroczystości, świąt państwowych i rocznic 

gminnych na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedzibę samorządowych władz 

miejskich i gminnych oraz jednostek organizacyjnych oraz w miejscach publicznych, 

wskazanych przez władze. 

3. Flagę urzędową w dni powszednie podnosi się na budynkach władz gminnych oraz siedzibach 

instytucji gminnych. 

4. Flaga urzędowa współtworzy wystrój symboliczny sali obrad Rady Miejskiej oraz gabinetów 

Burmistrza Sulejowa i Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

5. Flaga urzędowa może pozostawać na maszcie od świtu do zmroku. Jeśli pozostaje dłużej, musi 

być dobrze oświetlona. 

6. Flaga nie może dotykać podłoża. 

7. W dniach żałoby ogłoszonej przez władze państwowe lub lokalne należy: 

a) rano podnieść flagę na szczyt masztu, a następnie opuścić ją do połowy wysokości 

masztu, 

b) wieczorem podnieść flagę do szczytu masztu, a następnie powoli opuścić ją w dół, 

c) jeśli flaga umieszczona jest na maszcie skośnym należy przewiązać ją czarną wstęgą. 

8. Na jednym maszcie można podnieść tylko jedną flagę. 

9. W przypadku podniesienia kilku różnych flag należy kierować się następującymi zasadami: 

a) kolejność powinna odpowiadać hierarchii – państwowa, wojewódzka, powiatowa, 

gminna, służbowa, inne (np. szkoły, klubu sportowego, przedsiębiorstwa), 

b) wśród flag zajmujących w hierarchii identyczne miejsce pierwszeństwo przysługuje 

zawsze fladze gospodarza, 

c) wszystkie maszty muszą być jednakowej wysokości, a odległość między masztami nie 

może być mniejsza niż 1/5 wysokości masztu, 

d) wszystkie flagi musza mieć jednakową szerokość, 

e) szerokość flagi na maszcie stojącym nie może być mniejsza niż 1/6 wysokości masztu 

lub większa niż 1/4 tej wysokości. Szerokość flagi na maszcie skośnym umocowanym pod kątem 

do ściany lub słupa nie może być mniejsza niż 1/3 długości masztu lub większa niż 1/2 długości 

masztu. 

10. Podniesiona flaga musi mieć czytelne barwy i godło, nie może być brudna, pomięta                

i postrzępiona. Flagę zużytą należy spalić, co jest jedynym godnym sposobem jej zniszczenia. 
 

                                                          



                                                Załącznik Nr 3  

                                                                              do Uchwały Nr XXXIV/346/2010 

                                                                       Rady Miejskiej w Sulejowie  

                                                                   z dnia 11 stycznia 2010 r. 
 

WNIOSEK DO BURMISTRZA SULEJOWA O ZGODĘ  

NA WYKORZYSTANIE HERBU/FLAGI  SULEJOWA. 

Wypełnia wnioskodawca 

 

Nazwa wnioskodawcy występującego 

o zgodę na wykorzystanie herbu/flagi 

Sulejowa 

 

REGON  

Adres wnioskodawcy 

 
 

Cel wykorzystania herbu/flagi 

 

 

 

 

Okres wykorzystywania herbu/flagi 

Sulejowa 
 

Osoba odpowiedzialna za kontakt  

z Burmistrzem Sulejowa 
 

Telefon, e-mail osoby odpowiedzialnej 

 
 

Miejsce i data 

 
 

Podpis wnioskodawcy  

 

Wypełnia Urząd Miejski w Sulejowie 

 

Data wpływu wniosku  

Numer wniosku  

Decyzja  

Data wydania wizerunku herbu/flagi  

Sposób w jaki został wydany wnioskodawcy Osobiście Poczta elektroniczna 

Podpis  



 

Urząd Miejski 

ul. Konecka 42 

97-330 Sulejów 

tel.  (044) 610 25 01, fax (044) 616 25 51 

 

O podjętej decyzji wnioskodawca zostanie powiadomiony listownie. Jeśli wniosek zostanie 

rozpatrzony pozytywnie: wizerunek herbu/flagi zostanie przesłany w formie elektronicznej pod 

adres e-mail wskazany na wniosku, w przypadku braku adresu elektronicznego, należy zgłosić 

się do Urzędu Miejskiego pod w.w. adres. 
 


