
 
 
 
 
 
 
 

UCHWAŁA NR XL/309/2006 
RADY MIASTA OLE ŚNICY 

z dnia 28 kwietnia 2006 r. 
 

w sprawie herbu, barw, flagi i  hejnału Miasta Oleśnicy 
 

Na podstawie art. 18  ust. 2  pkt  13 i 15  ustawy z dnia 8  marca  1990r.  o  samorządzie  
gminnym   (Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i  art.  3  ust.  1 i art. 6  ustawy  z  
dnia  21  grudnia  1978r.  o  odznakach  i  mundurach  (Dz.  U.  Nr  31,  poz.  130  ze  
zmianami )  Rada Miasta Oleśnicy, uchwala co następuje: 

 
§  1 

1. Symbolami Miasta Oleśnicy jest herb  z wizerunkiem orła białego będący symbolem 
świętego Jana Ewangelisty, barwy zółto - biało- czerwone oraz  hejnał Miasta 
Oleśnicy. 

2. Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego 
mieszkańca Miasta Oleśnicy . 

3. Symbole Miasta Oleśnicy stanowią dobra osobiste Miasta i podlegają ochronie 
prawnej.    

 
§ 2 

1. Herbem Miasta Oleśnicy jest wizerunek orła białego; będącego symbolem świętego 
Jana Ewangelisty z głową zwróconą w prawo, z rozwiniętymi  skrzydłami. Głowa orła 
otoczona jest aureolą w kształcie koła w kolorze żółtym. W szponach orła 
umieszczona jest  żółta wstęga z napisem „S+IOEVAN”. Orzeł umieszczony jest w 
czerwonym polu. Nad tarczą z orłem świętego  Jana Ewangelisty  umieszczony jest 
biało-żółty hełm rycerski z klejnotem herbowym w postaci  żółto-białej korony i 
białego księżycowego sierpu z białym krzyżem pośrodku umieszczonym na czarnym 
tle oraz osadzonymi  na sierpie trzema wieżami  blankowymi  o spiczastych dachach 
w kolorze bordowo - czarnym. Całość ozdobiona jest bordowymi labrami.  

2. Wzór herbu Miasta Oleśnicy zawiera załącznik nr 1. 
3. Herb, o którym mowa w ust. Poprzedzających umieszcza się na  pieczęci wielkiej 

Miasta, łańcucha Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta oraz w gabinecie 
Burmistrza i w sali obrad  Rady  Miasta. 

 
§ 3 

1. Uproszczonym herbem Miasta Oleśnicy  jest  wizerunek orła białego, będącego 
symbolem świętego Jana Ewangelisty z głową zwróconą w prawo, z rozwiniętymi  
skrzydłami. Głowa orła otoczona jest aureolą w kształcie koła w kolorze żółtym. W 
szponach orła umieszczona jest  żółta wstęga z napisem „S+IOEVAN”. Orzeł 



umieszczony jest w czerwonym polu, z  okonturowaniem  tarczy herbowej (wzór 
hiszpański) cienką linią czarną. 

2. Wzór uproszczonego  herbu Miasta Oleśnicy zawiera załącznik  nr 1. 
 
 
 

§  4 
1. Uproszczonego herbu Miasta używają : 

1) Organy Miasta Oleśnicy, 
2) Urząd Miasta Oleśnicy, 
3) Jednostki organizacyjne Miasta Oleśnicy. 

2. Uproszczonego herbu Miasta Oleśnicy mogą używać także inne podmioty po 
uprzednim uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta  Oleśnicy, z  uwzględnieniem § 1 ust. 
2 i  § 10. 

 
§ 5 

1. Barwami Miasta Oleśnicy są kolory:  żółty, biały  i czerwony, ułożone w trzech 
równoległych  pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru żółtego, 
środkowy białego, a dolny koloru czerwonego. 

2. Przy umieszczaniu barw Miasta Oleśnicy w układzie pionowym kolor żółty umieszcza 
się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu. 

3. Barwy Miasta Oleśnicy stanowią składniki flag Miasta Oleśnicy. 
4. Każdy mieszkaniec Oleśnicy ma prawo  używać  barw Miasta, w szczególności w celu 

podkreślenia znaczenia uroczystości miejskich oraz  świąt i rocznic państwowych  z 
uwzględnieniem § 1 ust. 2 i § 10. 

 
 

§ 6 
1. Flagą miejską Miasta Oleśnicy jest prostokątny płat tkaniny o barwach Miasta 

Oleśnicy  w proporcjach 5:8. 
2. Wzór flagi miejskiej do zawieszenia poziomego i pionowego  określa załącznik nr 2. 
3. Flagą urzędową Miasta Oleśnicy jest flaga określona w ust. 1, z umieszczonym 

pośrodku białego pasa z uproszczonym herbem Miasta Oleśnicy w proporcjach barw 
1:3:1. 

4. Wzór flagi urzędowej do zawieszenia poziomego i pionowego zawiera załącznik nr 3. 
 
 

 
§  7 

1. Flagi Miasta Oleśnicy podnosi się na budynku ratusza miejskiego   lub przed tym  
budynkiem stanowiącym siedzibę urzędową organów Miasta Oleśnicy w czasie  obrad  
Rady Miasta   albo w innym miejscu obrad  Rady Miasta. 

2. Flagi Miasta  można podnieść z okazji uroczystości  Miasta  Oleśnicy oraz rocznic i 
świąt    państwowych, za zgodą Burmistrza  Miasta Oleśnicy. 

3. W dniach żałoby flagi Miasta Oleśnicy opuszcza się do połowy masztu, opuszczenie 
flagi na znak żałoby zarządza Burmistrz  Miasta Oleśnicy.   

      
                                                                  
 



§  8 
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Oleśnicy do ustanowienia szczegółowych zasad  
odwzorowywania  herbu, barw, flagi  Miasta Oleśnicy. 

 
 

 
 
 

§  9 
1. Utwór muzyczny skomponowany przez Edmunda Kwaśniewskiego stanowiący 

załącznik nr 4 jest hejnałem Miasta Oleśnicy. 
2. Publicznie hejnał Miasta Oleśnicy wykonuje się lub odtwarza w szczególności w 

czasie uroczystości miejskich oraz świąt i rocznic państwowych, za zgodą Burmistrza 
Miasta Oleśnicy. 

3. Podczas wykonywania lub odtwarzania hejnału Miasta Oleśnicy obowiązuje postawa 
stojąca  oraz  zachowanie powagi i spokoju.   

 
  

§ 10 
1. Używanie symboli  Miasta Oleśnicy, z wyłączeniem herbu, o którym mowa w § 3   na 

przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego może nastąpić za odpłatnością 
na rzecz Miasta, z  uwzględnieniem § 1 ust.2. 

2. Szczegółowe zasady  w przedmiocie wysokości i zasad wnoszenia pożytków 
pieniężnych w sytuacji  o której mowa w ust.1 określa Burmistrz  Miasta Oleśnicy.    

 
 

§ 11 
Traci moc uchwała  Nr XL//228/93 Rady Miejskiej  Oleśnicy z dnia 3 września 1993 r. w 
sprawie udzielenia zgody na umieszczenie na znakach towarowych herbu i barw Oleśnicy. 
 

 
§  12 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.         
                                                                                              
                                                                                                                      
                                                                                          Przewodniczący  
                                                                                    Rady Miasta Oleśnicy 
 
                                                                                          Ryszard Zelinka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


