
Uchwała nr XIII/96/07
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie określenia zasad używania herbu i flagi powiatu brzeskiego

Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) i 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 Brzeskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady używania herbu i flagi powiatu brzeskiego.

§ 2

1. Herb i flaga powiatu brzeskiego, zwane dalej „herbem” i „flagą”, stanowią jego mienie 
i podlegają ochronie prawnej.

2. Ochrona prawna herbu i flagi określona w uchwale nie narusza art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 
4 lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim i prawach  pokrewnych  (Dz.  U.  z  2006  r.  Nr  90, 
poz. 631, z późn. zm.).

§ 3

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o używaniu herbu lub flagi, należy przez to rozumieć 
każde  pojedyncze  lub  stałe  wykorzystywanie  herbu,  flagi  lub  ich  wizerunków,  także 
w dokumencie  elektronicznym,  a  w  szczególności  ich  umieszczanie  i  rozpowszechnianie 
na dokumentach, innych przedmiotach oraz wewnątrz lub na zewnątrz budynków.

§ 4

1. Herb  i  flaga  mogą  być  używane  wyłącznie  w sposób zapewniający  im należytą  cześć 
i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą dla insygniów powiatu brzeskiego.

2. Herb  i  flaga  mogą  być  używane  tylko  w kształtach,  proporcjach  i  barwach  zgodnych 
ze wzorami określonymi w statucie powiatu.

§ 5

1. Organy  powiatu,  starostwo  powiatowe,  inne  jednostki  organizacyjne  powiatu 
oraz powiatowe służby, inspekcje i straże mają prawo do stałego używania herbu lub flagi. 
W szczególności,  flagę umieszcza się na budynku siedziby starostwa powiatowego oraz 
w trakcie sesji rady powiatu i posiedzeń zarządu powiatu w pomieszczeniach, w których 
odbywają się sesja i posiedzenie.

2. Inne osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, mają prawo używania herbu lub flagi 
wyłącznie w celach niekomercyjnych, z zastrzeżeniem § 6.



§ 6

1. Podmiotowi,  o  którym  mowa  w  §  5  ust.  2,  na  jego  wniosek,  można  udzielić  prawa 
do używania  herbu  lub  flagi  w  celach  komercyjnych,  w  tym  także  do  ich  używania 
w obrocie handlowym i do zamieszczenia w znaku towarowym lub usługowym.

2. Udzielenie  prawa,  o  którym mowa w ust.  1,  następuje  na  czas  określony,  nie  dłuższy 
niż 5 lat.  Przepis  ten  nie  stanowi  przeszkody  do  udzielenia  tego  prawa  ponownie 
na kolejny okres.

§ 7

1. Zarząd powiatu udziela prawa albo odmawia udzielenia prawa do używania herbu lub flagi 
w  celach  komercyjnych  w  formie  uchwały.  Przepis  ten  stosuje  się  odpowiednio 
do zawieszenia i odebrania udzielonego prawa oraz do stwierdzenia jego wygaśnięcia.

2. Szczegółowe warunki używania herbu lub flagi w celach komercyjnych określa umowa 
z podmiotem,  któremu  udziela  się  to  prawo,  zawarta  w formie  pisemnej  pod rygorem 
nieważności. Umowa określa w szczególności prawa i obowiązki podmiotu uprawnionego, 
czas jej trwania, termin i warunki jej wypowiedzenia oraz zasady odpłatności.

§ 8

1. Zarząd powiatu odbiera prawo do używania herbu lub flagi, jeżeli podmiot używający herb 
lub flagę nie zachowuje warunków określonych w § 4 ust. 1.

2. Zarząd  powiatu  może  zawiesić  lub odebrać  prawo do używania  herbu lub flagi,  jeżeli 
podmiot  uprawniony,  mimo  upomnienia  przez  starostę,  nie  przestrzega  innych 
postanowień niniejszej uchwały lub umowy, o której mowa w § 7 ust. 2, jak również gdy 
innymi działaniami narusza dobre imię powiatu lub działa na jego szkodę.

§ 9

Prawo  do  używania  herbu  lub  flagi  w  celach  komercyjnych  wygasa,  jeżeli  zostało 
przeniesione na inny podmiot bez zgody zarządu powiatu.

§ 10

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej  uchwale,  zgodę na użycie  herbu lub flagi 
w konkretnych okolicznościach podejmuje zarząd powiatu w formie uchwały.

§ 11

Starosta monitoruje przestrzeganie niniejszej uchwały i zawartych na jej podstawie umów, 
a w razie potrzeby upomina podmiot używający herb lub flagę oraz występuje do zarządu 
powiatu o podjęcie działań, o których mowa w paragrafach poprzedzających.

§ 12

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


