
Uchwała nr 20/IV/2010
Rady Miasta Lublin

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w  sprawie  ustanowienia  sztandaru  Miasta  Lublin  oraz  insygniów 
miejskich

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r. 
o samorządzie  gminnym  (j.t.  Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  z  późn. 
zmianami)  w  związku  z  art.  3  ust.  1  ustawy  z  dnia  21  grudnia  1978  r. 
o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zmianami) oraz § 6 
ust.  2  Statutu  Miasta  Lublin,  stanowiącego  załącznik  do  uchwały 
Nr 609/XXVIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2005 r.  w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Lublin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 70, 
poz.  1486  z  późn.  zmianami),  po  zaopiniowaniu  przez  Ministra  Spraw 
Wewnętrznych i Administracji - Rada Miasta Lublin uchwala co, następuje:

§ 1

Ustanawia  się  sztandar  Miasta  Lublin,  zgodnie  z  opisem  oraz 
wzorem graficznym, stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustanawia się insygnia miejskie: łańcuch Prezydenta Miasta Lublin oraz 
łańcuch  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Lublin  -  zgodnie  z  opisem  oraz 
wzorem graficznym, stanowiącymi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 3

Zasady  używania  sztandaru  Miasta  Lublin  oraz  łańcucha  Prezydenta 
Miasta  Lublin  i  łańcucha  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Lublin  zostaną 
określone w odrębnej uchwale.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 5

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 
dnia 19 listopada 2010 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin

/ - / Piotr Kowalczyk
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 załącznik Nr 1 
 do uchwały nr 20/IV/2010

Rady Miasta Lublin 
z dnia 29 grudnia 2010 r.

sztandar Miasta Lublin – opis

Awers: strona główna
Płatem  sztandaru  jest  tkanina  czerwona  (typ  materiału  szantung)  w  kształcie 
kwadratu o wymiarach 100 cm x 100 cm. W centrum płata sztandaru znajduje się 
wizerunek orła białego w złotej koronie – godło Rzeczypospolitej Polskiej. Haftowany 
ręcznie muliną DMC, haftem ręcznym płaskim malarskim z podkładem (korona, dziób 
i szpony haftowane złotymi nićmi). Wizerunek o wysokości 60 cm. Po lewej stronie 
płatu  wszyte  mocowanie  do  drzewca  (11  kółeczek  mosiężnych).  Całość  płata 
obszyta  złotą  bordiurą  –  obszycie  regularne  wybranym  wzorem  (bordiura 
plecionkowa,  geometryczna,  ok.  2  cm  wysokości)  i  złotymi  frędzlami,  ok.  7  cm 
wysokości (frędzle bajorkowe w kolorze starego złota).

Rewers: strona odwrotna
Płatem sztandaru jest tkanina w kolorze białym w kształcie kwadratu o wymiarach 
100 cm x 100 cm. W centrum płata sztandaru znajduje się herb Miasta Lublin. Herb 
umieszczony w centrum płata sztandaru o wysokości  55 cm, pod herbem dewiza 
zakomponowana na łuku:  FIDELITAS ET CONSTANTIA (litery haftowane ręcznie 
złotem  [ewentualnie starym złotem], wysokość liter 6 cm) nad herbem napis na łuku: 
MIASTO  LUBLIN  (litery  haftowane  ręcznie  złotem  [ewentualnie  starym  złotem], 
wysokość liter 6 cm).
Herb haftowany ręcznie muliną DMC z grubszym podkładem (dot. kozła, rogi i kopyta 
–  haftowane  złotem);  krzak  winny  –  haftowany  ręcznie  muliną  DMC  z  cienkim 
podkładem,  haft  płaski  ręczny  muliną  DMC  dotyczy  czerwonego  pola  i  zielonej 
murawy.

Drzewce sztandaru
Drzewce o średnicy 4 cm, długości 230 cm, dwudzielne połączone mosiężną tuleją, 
na górnym końcu znajduje się głowica o wysokości  ok.  25 cm, na dolnym końcu 
okucie stożkowate. Standardowy system mocujący sztandar umieszczony w górnej 
części.

Głowica sztandaru
Jest wykonana z mosiądzu i  składa się z płaskorzeźbionego herbu Miasta Lublin 
o wysokości  16  cm stojącego  na  beleczce  o  wymiarach  10  cm x  3  cm x  1  cm 
dokręconej do wypolerowanej kostki mosiężnej o wymiarach  8 cm x 4 cm x 5 cm 
i stanowi zwieńczenie drzewca sztandaru.

Szarfa sztandaru
Zszywana  szarfa z materiału w kolorach zielono-czerwono-białym (barwy miasta) 
o długości ok. 2,5 m i szerokości ok. 10-12 cm, zakończona u dołu złotymi frędzlami 
o długości ok. 7 cm (bajorkowymi w kolorze starego złota), jest związana w kokardę 
lub węzeł  i  umieszczona na tulei  głowicy po stronie głównej  płata,  jej  oba końce 
dochodzą do dolnego brzegu płata sztandaru. 
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załącznik Nr 2 
 do uchwały nr 20/IV/2010

Rady Miasta Lublin 
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Insygnia miejskie – opis

Łańcuch Prezydenta Miasta Lublin – wersja złota
Łańcuch Przewodniczącego Rady Miasta Lublin – wersja srebrna

Łańcuch  składa  się  z  16  elementów  w  tym  z  15  ogniw  dekoracyjnych 
u 1 ogniwa  tzw.  klejnotu,  w  którego  centrum  złożonego  z  prostej 
uplastycznionej zagięciami ażurowej w formie ramki o kształcie trapezu 9 cm x 
11 cm widnieje herb Miasta Lublin – wykonany płaskim reliefem. 7 ażurowych 
ogniw w formie trapezu o wymiarach 6 cm x 6 cm x 4 cm wypełnionych jest 
interpretacją  grona  winnego  widniejącego  w  krzewie  winnym  herbu  Miasta 
Lublin. 6 ażurowych ogniw w formie trapezu 6 cm x 6 cm x 4 cm wypełnionych 
jest  stylizowanym  liściem  winogronowym,  jego  forma  zaczerpnięta  jest 
z krzewu winnego herbu Miasta Lublin.  Konturowy ażur liścia jak i  winnego 
grona stanowi dekoracyjne wypełnienie ramki w formie trapezu.
2  ogniwa  ażurowe  o  wymiarach  7,5  cm  x  5,8  cm  w  formie  prostokąta 
uplastycznionego przez zagięcia stanowią przerywnik między dekoracyjnymi 
ogniwami. Wysokość łańcucha ok. 50 cm co daje w obwodzie wewnętrznym 
ok. 90 cm.
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Insygnia miejskie – wzór graficzny

Łańcuch Prezydenta Miasta Lublin – wersja złota
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Łańcuch Przewodniczącego Rady Miasta Lublin – wersja srebrna
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