
 
 
 

UCHWAŁA Nr XIX/118/08 
RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 
 
 
 

w sprawie przyjęcia zasad i trybu używania herbu i flagi Powiatu Opolskiego. 
 
 
 Na podstawie art. 12 pkt 10, i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142  poz. 1592 z późn. zm.,) oraz § 5 Statutu 
Powiatu Opolskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/257/2002 Rady Powiatu 
Opolskiego z dnia 05 września 2002 r.  r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2002 r. Nr 107 poz. 
1393) uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
 

Ustala się zasady i warunki używania herbu i flagi Powiatu Opolskiego stanowiące 
załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 
 

§ 3 
 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik do uchwały 
Rady Powiatu Opolskiego nr XIX/118/08  

            z dn. 18 grudnia 2008 r. 

 
 

Zasady i warunki używania herbu i flagi Powiatu Opolskiego 
 

przyjętej uchwałą  Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXI/257/2002 z dnia 05 września 2002 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego 
 

1. Herb i flaga Powiatu mogą być używane i wykorzystywane w sposób zapewniający im   

    należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą dla insygniów władzy, nie     

    godzący w dobre obyczaje i interes Powiatu. 

2. Herb i flaga Powiatu mogą być wykorzystywane i używane tylko w kształcie,   

   proporcjach     i  kolorach zgodnych  z wzorami zatwierdzonymi w uchwale Rady Powiatu  

    Opolskiego.  

               3. Prawo używania herbu Powiatu przysługuje organom powiatu, Starostwu Powiatowemu,   

     powiatowym jednostkom organizacyjnym, oraz jednostkom powiatowej administracji   

     zespolonej 

4. Wizerunek herbu może być używany przez inne podmioty, nieokreślone w pkt. 3 

    w szczególności prowadzące działalność charytatywną, inną działalność społeczną leżącą  

    w interesie Powiatu i jego mieszkańców albo wiążącą się z historią lub promocją Powiatu  

    pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu Powiatu     Opolskiego. 

5. Herb Powiatu umieszcza się miejscach, w których umieszczenie herbu nie narusza jego   

   powagi i znaczenia, w szczególności na budynkach, w pomieszczeniach urzędowych oraz  

    salach posiedzeń, należących do  organów Powiatu Opolskiego, powiatowych jednostek  

    organizacyjnych oraz jednostkach administracji zespolonej.  

6 W pomieszczeniach urzędowych herb umieszcza się obok godła państwowego. 

7. Flaga Powiatu Opolskiego może być umieszczana na budynkach i obiektach, a także   

    w innych    godnych miejscach   przy okazji świąt i rocznic państwowych, rocznic  

    upamiętniających    istotne wydarzenia w dziejach Powiatu, innych wydarzeń  

    o szczególnym znaczeniu    lokalnym. 

8. Flagę Powiatu umieszcza się na budynkach lub przed budynkiem będącym siedzibą  

     Starostwa    Powiatowego. 

 


