UCHWAŁA NR XIX/132/91
Rady Miasta Krakowa
z dnia 15 marca 1991 r.

w sprawie herbu i barw Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym /Dz. U. Nr 16 poz. 95 i Nr 34 poz. 199, Nr 43 poz. 253 i Nr 89 poz. 518
oraz z 1991 r. Nr 4 poz. 18/ Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Herbem Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa jest herb w następującej postaci:
na błękitnym polu czerwony mur ceglany z trzema basztami, z których środkowa jest
wyższa, zwieńczonymi krenelażem, z czarnymi strzelnicami i okienkami; w murze
brama o złotych otwartych podwojach z okuciami w kształcie lilii i z podniesioną
złotą broną; w prześwicie bramy na tle błękitnym orzeł biały ze złotą koroną na
głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami
złotymi w kształcie przyjętym dla godła Państwa. Tarcza herbowa jest symetryczna,
w dolnej połowie półkolista, w górnej z epileptycznymi wcięciami, zamknięta łukiem
wycinkowym, zwieńczona zamkniętą koroną z motywów lilii, z trzema kabłąkami
złączonymi kulą z krzyżem
2. Wzór herbu miasta zawiera załącznik nr 1.
§ 2.
1. Herb miasta umieszcza się na budynkach i w pomieszczeniach urzędowych oraz
w salach posiedzeń należących do organów miasta i miejskich jednostek
organizacyjnych, w tym do przedsiębiorstw miejskich.
2. Prawo używania herbu Krakowa przysługuje organom miasta, miejskim urzędom
i innym jednostkom organizacyjnym.
§ 3.
1. Barwami Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa są kolory biały i błękitny,
ułożone w dwóch poziomych równoległych pasach o tej samej szerokości, z których
górny jest koloru białego a dolny koloru błękitnego.
2. Wzór barw miasta zawiera załącznik nr 2.
§ 4.
Barwy miasta mogą być umieszczane na budynkach i obiektach, a także w innych
miejscach dla podkreślenia podniosłego charakteru uroczystości oraz świąt lub rocznic
państwowych i miejskich.
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§ 5.
Umieszczenie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego lub
zamieszczanie w znaku towarowym herbu lub nazwy miasta reguluje odrębna uchwała
Rady Miasta.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Kazimierz BARCZYK

