
UCHWAŁA NR 341.XXV.2020
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie herbu Miasta Częstochowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571) i art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 38) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rada Miasta Częstochowy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się herb Miasta Częstochowy, którego wzór z opisem stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Traci moc § 1 Uchwały Nr 249/XXIX/92 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 czerwca 1992 roku 
w sprawie herbu i chorągwi miasta z późniejszą zmianą przyjętą Uchwałą Nr 344/XLV/93 Rady Miasta 
Częstochowy z dnia 24 czerwca 1993 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

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

  

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy

Zbigniew Niesmaczny

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 marca 2020 r.

Poz. 2097
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 341.XXV.2020

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 27 lutego 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 2097



Opis:

Herbem miasta Częstochowy jest w niebieskim polu tarczy godło wyobrażające miejskie mury obronne 
o barwie srebrnej (białej) – zwieńczone siedmioma blankami z bramą pośrodku, w której widoczna jest 
opuszczona do połowy krata tzw. brona o barwie złotej (żółtej). Nad murem obwodowym wznoszą się trzy 
wieże: dwie boczne, wyższe, o dwóch kondygnacjach zaznaczonych dwoma wąskimi otworami okiennymi 
(strzelniczymi) jeden nad drugim – obie zwieńczone trzema blankami i trójkątnym spadzistym daszkiem 
o barwie czerwonej; natomiast wieża środkowa, bramna, niższa, z jednym oknem (strzelniczym) również 
nakryta czerwonym trójkątnym daszkiem – zwieńczonym niewielką srebrną (białą) kulą. Na szczycie wieży 
bocznej po prawej (heraldycznie, czyli z punktu widzenia patrzącego po lewej) widnieje postać złotego 
(żółtego) lwa wspiętego, natomiast na szczycie bocznej po lewej (heraldycznie po prawej) widnieje złoty 
(żółty) orzeł z rozpostartymi do lotu skrzydłami. Zwierzęta heraldyczne zwrócone są ku sobie.
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