
UCHWAŁA NR 362/LIV/22 
RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia 1 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 113/XVIII/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 czerwca 2008 r. 
w sprawie ustalenia herbu Powiatu Otwockiego 

Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1526), art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 38 oraz z 2022 r. poz. 655), Rada Powiatu Otwockiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 113/XVIII/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia herbu Powiatu 
Otwockiego załącznik określający wzór herbu Powiatu Otwockiego otrzymuje brzmienie jak załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Grażyna Kilbach 

 



Załącznik do uchwały Nr 362/LIV/22 

Rady Powiatu Otwockiego 

z dnia 1 grudnia 2022 r. 

Herb Powiatu przedstawia: na tarczy dwudzielnej w słup, w polu prawym czerwonym – połuorła białego 
(srebrnego), w polu lewym złotym -  smoka skrzydlatego zielonego, z czerwonym językiem wyskakującego 
z czary zielonej. Symbolikę herbu należy odczytywać następująco: w polu prawym – figura połuorła 
mazowieckiego, która jest elementem nawiązującym do historii ziem powiatu, wchodzących w przeszłości 
w skład księstwa mazowieckiego. W lewym polu połączono skrzydlatego smoka – herb księstwa warszawsko-
czerskiego (w którego skład w przeszłości wchodziło terytorium dzisiejszego powiatu) z godłem stolicy 
powiatu. 

 
Kolorystyka CMYK: 

Kolor czerwony: C – 1, m – 99, y – 95, 

Kolor pomarańczowy: C – 1, m – 33, y – 95, 



Kolor zielony: C – 80, m – 5, y – 100. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Grażyna Kilbach 

 



 
UZASADNIENIE 

Mając na uwadze Uchwałę Nr 26-1242/O/2008 Komisji Heraldycznej z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie 

projektu herbu Powiatu Otwockiego, pozytywną opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

projektu herbu Powiatu Otwockiego oraz prowadzoną korespondencję z Komisją Heraldyczną, 

a w szczególności pismo do Komisji Heraldycznej z dnia 9 stycznia 2008 r. (nr pisma S/PW/0715/02/2008) 

oraz pismo z Komisji Heraldycznej z dnia 12 października 2022 r. (nr pisma DAP-WN-73-28/2022 KH-

1242) - należy stwierdzić, iż załącznik do uchwały Nr 113/XVIII/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 

26 czerwca 2008 r. zawiera błąd drukarski. 

Błąd polega na błędnie wpisanej w grafikę herbu, tj. tarcza dwudzielna w słup posiada przerwę między 

figurą połuorła mazowieckiego a słupem dzielącym tarczę. 

Prawidłowa grafika herbu Powiatu Otwockiego, która została przekazana do Komisji Heraldycznej (por. 

pismo do Komisji Heraldycznej z dnia 9 stycznia 2008 r. - nr pisma S/PW/0715/02/2008), została określona 

w załączniku do niniejszej uchwały zmieniającej.  

 

 Przewodnicząca Rady 

  

Grażyna Kilbach 
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