
  

 
 
 
 
 
 

Regulamin używania Flagi Powiatu Oławskiego 
 
 

Rozdział I 
 

Z a s a d y  u ż y w a n i a  F l a g i  P o w i a t u  O ł a w s k i e g o  
 
 

§ 1 
 

Organem upoważnionym do udzielania zgody na wykorzystywanie wizerunku 
Flagi Powiatu jest Zarząd Powiatu. 

 
§ 2 

 
1. Flaga Powiatu może być umieszczana bez zgody Zarządu Powiatu: 

a) na budynkach lub przed budynkami będącymi siedzibami urzędowymi  
lub miejscem obrad organów powiatu i organów gmin położonych na 
terenie Powiatu Oławskiego, 

b) w pomieszczeniach urzędowych, salach posiedzeń, salach 
wykładowych i lekcyjnych znajdujących się na terenie Powiatu 
Oławskiego, 

c) na budynkach lub przed budynkami będącymi siedzibami powiatowych 
jednostek organizacyjnych, 

d) na budynkach lub przed budynkami instytucji, przedsiębiorstw 
 i organizacji społecznych w czasie uroczystości powiatowych, 

e) podczas uroczystości publicznych, gdy uczestniczy w nich Rada 
Powiatu lub jej Przewodniczący, a także Starosta. 

2. Flagę Powiatu wywiesza się stale przed budynkiem lub na budynkach władz 
Powiatu oraz w miejscach obrad organów Powiatu. 

3. Flaga Powiatu może być wywieszana z okazji świąt państwowych, rocznic  
i uroczystości powiatowych, regionalnych w miejscach publicznych 
określonych przez władze samorządowe (w miejscach ich odbywania).  

4. Zgody Zarządu Powiatu, wymaga użytkowanie Flagi przez inne podmioty  
i w innych sytuacjach niż wymienione w ustępach 1 – 3,  
a w szczególności zgody takiej wymaga używanie bądź rozpowszechnianie 
wizerunku Flagi w celach komercyjnych. 

 
 

§ 3 
 

Podmiot zainteresowany używaniem Flagi (z wyłączeniem podmiotów  
 i sytuacji wskazanych w § 2, ust. 1 - 3) zwraca się w formie pisemnej do Zarządu 
Powiatu w Oławie o zezwolenie na używanie Flagi. 

 
 

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIX/229/2005 
Rady Powiatu w Oławie  
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§ 4 

 
We wniosku, o którym mowa w § 3, wnioskodawca: 

a) podaje dokładne określenie podmiotu, który będzie używał Flagę (imiona  
i nazwiska, adresy zamieszkania osób fizycznych; nazwy i siedziby osób 
prawnych). 

b) podaje okres, w którym zamierza używać Flagę Powiatu, 
c) wskazuje cel, dla którego chce używać Flagę i określa miejsce jej 

umieszczenia,  
d) w przypadku wykorzystania Flagi (jej wizerunku) jako elementu logo firmy 

(instytucji), przedkłada jego wzór. 
 

§ 5 
 

Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 4, Zarząd Powiatu w Oławie wydaje 
podmiotowi zezwolenie z określeniem: 

a) warunków graficznych, 
b) okresu lub konkretnej okoliczności, na które udziela się zezwolenie,    
c) przypadków, w których zezwolenie może zostać cofnięte.  
 

 
§ 6 

 
1. Zezwolenie, o którym mowa w § 5, stanowi podstawę zawarcia umów  

o wzajemnych prawach i korzyściach wynikających z korzystania z Flagi 
Powiatu, określających w szczególności warunki używania bądź komercyjnego 
rozpowszechniania Flagi, czas trwania umowy oraz ewentualne warunki 
odpłatności z tego tytułu. 

2. Zarząd Powiatu, wyrażając szczególne wyróżnienie dla osób fizycznych, 
prawnych, innych podmiotów gospodarczych, instytucji społeczno – 
kulturalnych i charytatywnych, prowadzących działalność leżącą w interesie 
Powiatu, jej mieszkańców  lub wiążącą się z jego historią lub promocją, może 
wyrazić zgodę na nieodpłatne korzystanie z Flagi Powiatu na warunkach 
określonych przez Zarząd Powiatu. 

 
 

§ 7 
 

1. Zarząd Powiatu może wyrażoną zgodę zawiesić lub cofnąć, szczególnie jeżeli 
uprawniony podmiot naraża na szkodę prestiż lub interes Powiatu. 

2. W kwestiach nieunormowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących zasad 
używania Flagi Powiatu Oławskiego rozstrzyga Zarząd Powiatu. 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

  
 Rozdział II 

 
P r o t o k ó ł  F l a g o w y  

 
 

§ 8 
    

Flaga Powiatu jest obok herbu najważniejszym znakiem i symbolem społeczności 
lokalnej Powiatu. 

 
§ 9 

1. Flaga Powiatu może pozostawać na maszcie od świtu do zmroku. Jeśli 
pozostaje dłużej powinna być oświetlona.  

2. Na jednym maszcie można umieścić tylko jedną flagę. W przypadku 
podnoszenia (wywieszania) większej ilości flag obowiązuje następująca 
kolejność zgodna z hierarchią:  

- flaga państwowa, 
- flaga Unii Europejskiej 
- flaga województwa, 
- flaga powiatu, 
- flaga miasta (gminy), 
- flagi innych gmin, 
- flagi służbowe (policji, poczty, straży pożarnej itp.) 
- inne flagi (instytucji, szkoły, klubu sportowego, przedsiębiorstwa itp.).         

3. Wśród flag zajmujących to samo miejsce w hierarchii, pierwszeństwo ma flaga 
gospodarza (np. flaga powiatu gospodarza przed flagą innego powiatu, itd.).                                             

4. Flaga najwyższa w hierarchii umieszczana jest:  
1) jako pierwsza z lewej, jeśli podniesiono dwie flagi w rzędzie, 
2) jako środkowa, jeśli podniesiono trzy flagi w rzędzie, 
3) jako pierwsza i ostatnia, jeśli podniesiono więcej, niż trzy flagi w rzędzie. 

5. Wszystkie maszty muszą mieć jednakową wysokość. Odległość między 
masztami nie może być mniejsza niż 1/5 wysokości masztu. 

6. Szerokość flagi na maszcie stojącym nie może być mniejsza niż 1/6  
wysokości masztu lub większa niż 1/4 wysokości masztu; 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 
 

1. Jeśli flagę wywiesza się pionowo, górny skraj flagi musi być po lewej stronie. 
2.  Flaga musi być powieszona w taki sposób, aby nie dotykała podłogi, ziemi, 

bruku lub wody. 
3.  Nie należy wywieszać flag w dni deszczowe i przy wyjątkowo silnym wietrze 

 (z zastrzeżeniem § 2, ust. 2 Regulaminu używania Flagi Powiatu 
Oławskiego). 

4.  Wszystkie wywieszone flagi muszą mieć jednakową szerokość (wysokość). 
 
 

 



  

 
 

§ 11 
 

W dniach żałoby ogłoszonej przez władze państwowe lub lokalne: 
 

1) rano wciąga się flagę na szczyt masztu, po czym powoli opuszcza się ją do         
połowy wysokości masztu. 

 2) wieczorem na chwilę ponownie podnosi się flagę na szczyt masztu, po czym 
powoli opuszcza na dół i zwija. 

 3)  jeśli flaga umieszczona jest na maszcie skośnym umocowanym pod kątem do             
ściany lub słupa, przewiązuje się ją czarną wstęgą. 
 

  
 

§ 12                                                

Flaga powinna być utrzymana w czystości, nie pomięta i nie postrzępiona, mieć 
czytelne barwy i wzór. Flagę zużytą należy spalić, co jest jedynym godnym 
sposobem jej zniszczenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


