
UCHWAŁA NR XXXI/285/13
RADY POWIATU STRZELECKIEGO

z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie określenia zasad używania herbu i flagi Powiatu Strzeleckiego

Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. 
o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady używania herbu i flagi Powiatu Strzeleckiego. 

§ 2. 1. Herbu i/lub flagi Powiatu Strzeleckiego używają organy i jednostki organizacyjne Powiatu 
Strzeleckiego. 

2. Herbu i/lub flagi Powiatu Strzeleckiego mogą używać także inne osoby fizyczne, osoby prawne 
i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu 
Powiatu Strzeleckiego. 

3. Warunkiem rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego sprawy używania herbu i/lub flagi 
przez podmioty określone w ust. 2 jest przedłożenie przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku 
według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

4. Zarząd Powiatu Strzeleckiego może udzielić zgody na używanie herbu i/lub flagi w szczególności 
na: wydawnictwach i drukach reklamowych, promocyjnych, stronach internetowych, winietach gazet 
i czasopism, budynkach, ubiorach, sztandarach, urządzeniach i przedmiotach – jeżeli służą promocji 
Powiatu Strzeleckiego, organizacji lub przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie Powiatu 
Strzeleckiego albo mających znaczenie dla rozwoju Powiatu Strzeleckiego. 

5. Zabrania się używania herbu i/lub flagi dla działalności sprzecznej z prawem, zasadami współżycia 
społecznego lub dobrymi obyczajami. 

6. Herb i/lub flagę Powiatu Strzeleckiego należy eksponować w sposób estetyczny, w sposób 
zapewniający poszanowanie jego czci. 

7. Herb i/lub flaga Powiatu Strzeleckiego mogą być używane tylko w formie określonej w Uchwale 
Nr XXX/199/2001 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia herbu 
i flagi Powiatu Strzeleckiego. 

8. Dopuszczalne jest używanie herbu i/lub flagi w formie wydruków (druków) dwubarwnych 
z zastosowaniem skali odcieni i w formie znaków wodnych lub tła. 

9. Dopuszcza się używanie herbu i flagi w barwach czarno – białych. 

10. Podmiot, któremu Zarząd Powiatu Strzeleckiego odmówił zgody na używanie herbu i/lub flagi, 
może zwrócić się o rozstrzygnięcie do Rady Powiatu Strzeleckiego. Rada rozstrzyga w drodze uchwały. 

11. Udzielając zgody na używanie herbu i/lub flagi odpowiednio Zarząd Powiatu Strzeleckiego lub 
Rada Powiatu Strzeleckiego może określić szczegółowe warunki jego używania. 

12. Organ, który udzielił zgody na używanie herbu i/lub flagi może tę zgodę cofnąć, jeżeli herb jest 
używany niezgodnie z niniejszą uchwałą lub warunkami określonymi przy udzielaniu zgody.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady

Henryk Bartoszek
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Załącznik do Uchwały Nr  XXXI/285/13 

Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 marca 2013 r. 

 

 

 

………………………….. 
      (Miejscowość, data) 

 

Zarząd Powiatu Strzeleckiego 

ul. Jordanowska 2 

47-100 Strzelce Opolskie 

 

 

 

WNIOSEK 

o wyrażenie zgody na używanie herbu/flagi* Powiatu Strzeleckiego 

 

 

Dane wnioskodawcy : ………………………..……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..……….. 

……………………………………………..……………………………………………………….. 

 

Proszę o wyrażenie zgody na używanie herbu/flagi Powiatu Strzeleckiego w celu:  

……………………………………………………………………………………………..……….. 

………………………………………………………………………………………………..…….. 

 

Ilość produktów na których zostanie umieszczony herb/flaga Powiatu Strzeleckiego:  

……………………………………………………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………………………………………..……….. 

 

Inne ważne informacje mogące mieć wpływ wydanie zezwolenia:  

…………………………………………………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………..….. 

 

 

Uzasadnienie:………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..……….. 

………………………………..…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..….. 

 

 

 

     ……………………………………………… 
 (Podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

1. Projekt znaku towarowego, na którym ma być używany herb/flaga Powiatu Strzeleckiego. 

 

*Niepotrzebne skreślić. 
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