
Uchwała Nr XXV/148/2001
Rady Powiatu w Oławie
z dnia  30 marca 2001 r.

w sprawie ustanowienia herbu  powiatu oławskiego.

            Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z   późniejszymi zmianami ) oraz  art. 3  ustawy 
z  dnia  21  grudnia  1978  r.  o  odznakach  i  mundurach  (Dz.  U.  Nr  31,  poz.  130  
z  późniejszymi  zmianami),  po  uzyskaniu  opinii  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  
i Administracji 

Rada Powiatu w Oławie
uchwala, co następuje;

§ 1

1. Ustanawia się herb Powiatu Oławskiego, którego wzór i opis zawiera załącznik  nr 1 
do niniejszej uchwały.

2. Ustanawia  się  barwy  Powiatu  Oławskiego  –  złotą  (zamiennie  żółtą),  czerwoną
i srebrną (zamiennie białą) – które  mają prawo zaistnieć niezależnie od herbu, ale 
ich układ winien zachować kolejność zakładaną na tarczy herbowej.

§ 2 

1.  Herb Powiatu Oławskiego oraz barwy Powiatu są znakami prawnie chronionymi,
a ich rozpowszechnianie i używanie wymaga zgody Zarządu Powiatu.

2. Herb Powiatu może  być umieszczany  bez zgody Zarządu Powiatu:
a/  w  pomieszczeniach  urzędowych,  salach  posiedzeń,  salach  wykładowych
i lekcyjnych znajdujących się na terenie Powiatu Oławskiego, 
b/  na  budynkach  lub  przed  budynkami  będącymi  siedzibami  urzędowymi  lub 
miejscem  obrad  organów  powiatu  i  organów  gmin  położonych  na  terenie 
Powiatu Oławskiego,
c/  na  dokumentach  organów  powiatu,  służb  inspekcji  i  straży  oraz  jednostek 
organizacyjnych tworzących powiatową administrację zespoloną,
d/  na  dokumentach  organów  i  jednostek  organizacyjnych  gmin  położonych  na 
terenie Powiatu Oławskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oławie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    Przewodniczący Rady Powiatu

               Michał Węgłowski



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/148/2001
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 30 marca 2001 r. 

Opis herbu 
Przyjmuje się dla wizerunku herbu Powiatu Oławskiego tarczę o kroju hiszpańskim, 

zaokrągloną u dołu,  czwórdzielnie  symetrycznie dzieloną w krzyż.   W polu pierwszym 
złotym (żółtym) orzeł czarny  ze srebrną przepaską (z krzyżem) na skrzydłach i  przez 
pierś.  W  polach  drugim  i  trzecim  szachownice  od  podstawy  szachowane  pole 
czterorzędowe  w  pięć  cegieł  czerwonych  i  srebrnych  (białych),  w  porządku  cegieł 
rozpoczynanym od koloru białego w rogu prawym pola.  W polu czwartym czerwonym, 
koguta  srebrnego  (białego)  ze  złotym  grzebieniem  i  łapami  w  tym  samym  kolorze, 
zwróconego w prawo. 

Herb powiatu nawiązuje do tradycji Ziemi Oławskiej, głęboko związanej z tradycją 
księstwa  brzesko  -  legnickiego  oraz  do  herbu  miejskiego  Oławy  jako  stolicy  powiatu. 
Tradycyjne cztery pola herbu mogą symbolizować ilość gmin w Powiecie Oławskim. 



UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w art.  12 ust. 10 

ustala  wyłączną  właściwość  Rady  Powiatu   uprawniającą  do  podejmowania  uchwał

w sprawach herbu i  flagi  powiatu.  Wzory  opisywanych symboli  ustanawia się  zgodnie

z zasadami heraldyki, weksylologii  i  miejscowej tradycji  historycznej. Podjęcie  uchwały

w  sprawie  herbu  i  flagi  wymaga  zaopiniowania  przez  ministra  właściwego  do  spraw 

administracji publicznej.  Zarząd Powiatu w Oławie przygotował projekt herbu oraz uzyskał 

pozytywną opinię  Ministra  spraw Wewnętrznych i  Administracji  (AP/300-85/2000/ Ami 

KH-177/2000/ES)  z  dnia  17  stycznia  2001,  wydaną  na  podstawie  uchwały  Komisji 

Heraldycznej Nr 2-177/0/2001 z dnia 5 stycznia 2001r. Projekt zaopiniowano pozytywnie. 

Zgodnie z uwagami Komisji Heraldycznej dokonano korekty rysunku herbu i przedłożono 

komisjom  projekt  ostateczny.  Projekt  flagi  opracowano  również  na  podstawie  zaleceń 

Komisji, zawartymi w załączonej opinii (załącznik do uchwały Nr 2-177/0/2001). Autorem 

projektu herbu i flag jest Przemysław Pawłowicz, grafika komputerowa Artur Batór.


