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III Banery reklamowe

Rodzaj i ilość nośników
wysokość attyki

1.

linia
środka
attyki

LUB
wysokość attyki

2.

linia
środka
attyki

Zgodnie z uchwałą nr XCII/1362/13
Rady Miasta Krakowa z dn. 4 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru
"Centrum Nowej Huty" w Krakowie

Dopuszcza się
• umieszczenie wyłącznie jednego szyldu
informacyjnego o danym podmiocie
i prowadzonej działalności na elewacji frontowej
budynku, w którym działalność jest prowadzona
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		 Szyldy płaszczyznowe
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Kształt szyldów
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Kolorystyka
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Ilość szyldów | Szyldy płaszczyznowe

Dopuszcza się
• umieszczanie wyłącznie jednego szyldu
płaszczyznowego o powierzchni nie większej
niż 2 m2 na attyce budynku
• w przypadku lokali narożnych istnieje
możliwość umieszczenia 2 szyldów na
sąsiednich elewacjach
Uwagi techniczne
• Materiał: dibond, szkło, pleksi, blacha, drewno

Zakaz
• umieszczania szyldu płaszczyznowego
poniżej linii attyki
• umieszczania kilku szyldów
• montażu szyldu niedopasowanego do
podziałów architektonicznych elewacji
• umieszczania szyldu na ścianach budynku
• montażu szyldów o powierzchni
większej niż 2 m2
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linia
środka
attyki
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środka
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Lokalizacja | Szyldy płaszczyznowe

Bar u Ewy

Sklep

Bar u Ewy

SKLEP
SKLEP
S
K
L
E
P

Dopuszcza się
• umieszczanie wyłącznie jednego szyldu
płaszczyznowego o powierzchni nie większej
niż 2 m2
Uwagi techniczne
• Materiał:
Tło – dibond, szkło, pleksi, blacha
Litery – grawer, folia, pleksi

S
K
L
E
P

Zakaz
• umieszczania szyldu płaszczyznowego
w oknach
• umieszczania szyldu na ścianach budynku
• montażu szyldu niedopasowanego do
kompozycji architektonicznej
• montażu szyldów o powierzchni
większej niż 2 m2
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Montaż | Szyldy płaszczyznowe
wysokość attyki

linia
środka
attyki
wysokość attyki

linia
środka
attyki

Dopuszcza się
• umieszczanie szyldu przylegajcego do attyki
• użycie wyłącznie jednego szyldu
płaszczyznowego na wysokości attyki
• umieszczanie wyłącznie jednego szyldu
o powierzchni nie większej niż 2 m2
Uwagi techniczne
• Materiał: dibond, szkło, pleksi, blacha, drewno

Zakaz
• montażu szyldu niedopasowanego
do wysokości attyki
• montażu szyldu na ścianach budynku
• montażu szyldów o powierzchni większej niż 2 m2

Montaż | Szyldy płaszczyznowe
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SKLEP
x

linia
środka

SKLEP

attyki

Dopuszcza się
• montaż szyldu płaszczyznowego,
wyśrodkowanego względem wysokości attyki
• umieszczenie szyldu płaszczyznowego,
w którym wysokość szyldu nie przekracza
dopuszczalnej wysokości pola ochronnego
attyki (x – odległość min. 15 cm)
• umieszczanie wyłącznie jednego szyldu
o powierzchni nie większej niż 2 m2

Zakaz
• umieszczania szyldu płaszczyznowego, którego
położenie nie jest wyśrodkowane względem
wysokości attyki
• montażu szyldu, którego wysokość przekracza
dopuszczalne pole ochronne attyki
• montażu szyldów o powierzchni większej niż 2 m2
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Pole ochronne | Szyldy płaszczyznowe

SKLEP
Salon fryzjerski
Barbara

SKLEP
Salon fryzjerski
Barbara
Dopuszcza się
• umieszczanie szyldu płaszczyznowego
z zawartym polem ochronnym od krawędzi
szyldu (x – odległość min. 7 cm)

Zakaz
• umieszczania szyldu płaszczyznowego,
w którym znak firmowy nie przestrzega
pola ochronnego
• umieszczania szyldu w którym znak firmowy
dotyka ram szyldu
• montażu szyldów o powierzchni większej
niż 2 m2
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Pole ochronne | Szyldy płaszczyznowe

RESTAURACJA
BARBARA

BAR
SALON
FRYZJERSKI
U JOLI

Dopuszcza się
• umieszczanie szyldu płaszczyznowego
z układem typograficznym jedno- lub dwu
akapitowym
• użycie jednolitego charakteru kroju pisma
• umieszczanie szyldu płaszczyznowego
z zawartym polem ochronnym od krawędzi
szyldu (x – odległość min. 7 cm)

Zakaz
• umieszczania szyldu płaszczyznowego
z wykorzystaniem zapisu typograficznego
w trzech akapitach
• umieszczania szyldu płaszczyznowego
z użyciem różnych krojów pisma
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Kształt | Szyldy płaszczyznowe

Dopuszcza się
• użycie klasycznego kształtu szyldu
(prostokąta lub kwadratu)
Uwagi techniczne
• Materiał: Tło – dibond, szkło, pleksi, blacha
• Litery – grawer, folia, pleksi

Zakaz
• umieszczania szyldu w formie kasetonu
podświetlanego pulsującym i zmiennym światłem
• montażu neonów ledowych
• montażu szyldu niedopasowanego do kompozycji
architektonicznej i charakteru budynku
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Kolorystyka | Szyldy płaszczyznowe

Dopuszcza się
• użycie tła szyldu w tonacji jednolitej;
stonowanej, nawiązujący pochodną
do bieli, szarości
• Podświetlenie: światło białe o temperaturze
barwowej do 3000 K
• umieszczanie wyłącznie jednego szyldu
płaszczyznowego na wysokości attyki
Uwagi techniczne
• Materiał: dibond, szkło, pleksi, blacha, drewno

Zakaz
• umieszczania szyldu płaszczyznowego
w formie kasetonu podświetlanego pulsującym
i zmiennym światłem
• montażu neonów ledowych

wymiary | Szyldy płaszczyznowe
IDopuszczalne
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Ilość szyldów | Szyldy prostopadłe

Dopuszcza się
• umieszczanie szyldu prostopadłego
o wymiarach – 80 cm maksymalna odległość
od elewacji do końca wysięgnika z szyldem,
60 cm wysokości, 10 cm szerokości
• w przypadku lokali narożnych istnieje
możliwość umieszczenia 2 szyldów na
sąsiednich elewacjach
Uwagi techniczne
• Materiał: dibond, szkło, pleksi, blacha, drewno

Zakaz
• umieszczania szyldu prostopadego
poniżej górnej części okiennicy
• umieszczania kilku szyldów
• montażu szyldu niedopasowanego do podziałów
architektonicznych elewacji
• montażu szyldów o powierzchni większej
niż 0,5 m2
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Lokalizacja | Szyldy prostopadłe

górna
część
okiennicy

górna
część
okiennicy

Dopuszcza się
• umieszczanie wyłącznie jednego szyldu
prostopadłego na wysokości górnej części
okiennicy
• umieszczanie szyldu prostopadłego
o wymiarach – 80 cm maksymalna odległość
od elewacji do końca wysięgnika z szyldem,
60 cm wysokości, 10 cm szerokości
Uwagi techniczne
• Materiał: dibond, szkło, pleksi, blacha, drewno.

Zakaz
• umieszczania szyldu prostopadłego
poniżej górnej części okiennicy
• montażu szyldu niedopasowanego do podziałów
architektonicznych elewacji
• montażu szyldów o powierzchni większej
niż 0,5 m2
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Montaż | Szyldy prostopadłe

Gzyms
(31 cm)

Wysokość od gzymsu
do linii okiennicy
(79,5 cm)

Dopuszcza się
• montaż szyldu prostopadłego wyłącznie na
elewacji budynku
• umieszczanie wyłącznie jednego szyldu
prostopadłego na wysokości górnej części
okiennicy
• umieszczanie szyldu prostopadłego
o wymiarach – 80 cm maksymalna odległość
od elewacji do końca wysięgnika z szyldem,
60 cm wysokości, 10 cm szerokości

• w przypadku lokali narożnych istnieje
możliwość umieszczenia 2 szyldów na
sąsiednich elewacjach
• montaż szyldu prostopadłego przylegającego
do elewacji budynku

Uwagi techniczne
• Materiał: dibond, szkło, pleksi, blacha, drewno
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Montaż | Szyldy prostopadłe

Zakaz
• umieszczania szyldu poniżej górnej
części okiennicy
• montażu szyldu na szkleniu witryny
• montażu szyldów o powierzchni
większej niż 0,5 m2
• montażu szyldu niedopasowanego do
kompozycji architektonicznej i charakteru
budynku

• umieszczania szyldu prostopadłego
o wymiarach większych niż 80 cm odległości
od elewacji do końca wysięgnika z szyldem
• umieszczania szyldu prostopadłego na
wysokości mniejszej niż 2,5 m nad poziomem
terenu
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Pole ochronne | Szyldy prostopadłe

Dopuszcza się
• umieszczanie szyldu prostopadłego
z zawartym polem ochronnym od krawędzi
szyldu (x – odległość min. 7 cm)
• umieszczanie w obrębie jednego budynku
szyldów prostopadłych zaprojektowanych
według jednolitych zasad (pola ochronnego,
koloru, typografii bezszeryfowej)

Zakaz
• umieszczania szyldu prostopadłego w których
znak firmowy nie przestrzega pola ochronnego (x)
• montażu szyldu w którym znak firmowy styka
brzegi szyldu
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Pole ochronne | Szyldy prostopadłe

RESTAURACJA
BARBARA

BAR
SALON
FRYZJERSKI
U JOLI

Dopuszcza się
• umieszczanie szyldu prostopadłego z układem
typograficznym jedno lub dwuakapitowym
• użycie jednolitego charakteru kroju pisma
• umieszczanie szyldu płaszczyznowego
z zawartym polem ochronnym od krawędzi
szyldu (x – odległość min. 7 cm)

Zakaz
• umieszczania szyldu prostopadłego z zapisem
typograficznego w trzech akapitach
• umieszczania szyldu prostopadłego z użyciem
różnych krojów pisma
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Kształt szyldu | Szyldy płaszczyznowe

Dopuszcza się
• użycie klasycznego kształtu szyldu
(prostokąta lub kwadratu)
Uwagi techniczne
• Materiał:
Tło – dibond, szkło, pleksi, blacha
• Litery – grawer, folia, pleksi

Zakaz
• umieszczania szyldu w formie kasetonu
podświetlanego pulsującym i zmiennym
światłem
• montażu neonów ledowych
• montażu szyldu niedopasowanego
do kompozycji architektonicznej
i charakteru budynku
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Kolorystyka | Szyldy prostopadłe

Dopuszcza się
• kolor tła: stonowany, nawiązujący pochodną
do bieli, szarości
• umieszczanie wyłącznie jednego szyldu
prostopadłego na wysokości górnej części
okiennicy
Uwagi techniczne
• Materiał: dibond, szkło, pleksi, blacha, drewno

Zakaz
• umieszczania szyldu prostopadłego w formie
kasetonu podświetlanego pulsującym
i zmiennym światłem
• montażu neonów ledowych
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wymiary | Szyldy płaszczyznowe
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		 Neony i LED-y
26

Podświetlenia

26

Podświetlenia | Neony i LED-y

Bar Paula

PUB
PUB

Dopuszcza się
• użycie neonów rurkowych (nawiązujących
stylistyką do pierwotnych neonów
znajdujących się na terenie dawnej Huty
Uwagi techniczne
• Materiał:
Tło – dibond, szkło, pleksi, blacha
• Litery – grawer, folia, pleksi

Zakaz
• umieszczania neonów ledowych na przestrzeni
budynku i okien
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Podświetlenia | Neony i LED-y

Teatr Mał y

Dopuszcza się
• lokalizacje nazw własnych obiektów
użyteczności publicznej na elewacji
powyżej parteru, określających dominującą
(przeważającą) funkcje w obiektach
np. hotel, poczta, kino, teatr
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Gabloty reklamowe | Aranżacja witryn

MENU

ka w a

obia

d

MENU

Dopuszcza się
• montaż na elewacji budynku jednej gabloty:
(menu, ofert, informacji o prowadzonej
działalności). Wymiary nie większych
niż 70cm × 50cm × 10 cm
• umieszczenie gabloty wewnątrz lokalu
z dystansem 10 cm od szklenia witryny
• podświetlenie gabloty
Zakaz
• wyklejania papierowych kartek
na szkleniu witryny
• pisania i malowania na szkleniu witryny

Uwagi techniczne
• Materiał: rama: drewno, metal
Szyba: szkło bezpieczne
• Kształt: prostokt lub kwadrat
• Kolorystyka: kolor drewna lub metaliczny,
dopasowany do kolorystyki elewacji i aranżacji
witryny
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Markizy | Aranżacja witryn

Dopuszcza się
• montaż markiz jednobarwnych
i jednopłaszczyznowych bez wzorów
i napisów nad witryną lokalu
Zakaz
• montażu markizy montowanej do elewacji
lub gzymsu

Uwagi techniczne
• Materiał: tkaniny tekstylne – akrylowe
• Kształt: jednopłaszczyznowa markiza,
montowana w otworze okiennym
• Kolorystyka: beż, szarość, dopasowana
do kolorystyki elewacji (dopuszcza się
zastosowanie innych barw markizy po
uzyskaniu stosownych opinii)
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Wyklejki na szybach | Aranżacja witryn

środkowy
pas reklamowy

Dopuszcza się
• umieszczanie wyłącznie w środkowym pasie
reklamowym (wysokość x – 56 cm) wyklejki,
która nie stanowi więcej niż 30% powierzchni
całości witryny
• użycie foli okiennej matowej (szronionej) na
całości witryny po uzyskaniu stosowanej opinii

BANK

Uwagi techniczne
• Materiał: folia okienna matowa (szroniona)
• Kształt: grafika wektorowa, jednolita forma
graficzna dla wszystkich znaków
• Użyty krój pisma dla lokalu powinny mieć
jednakowy krój
• Kolorystyka: barwy stonowane (biel, czerń,
szarość –dopuszcza się zastosowanie innych
barw wyklejki po uzyskaniu stosownych opinii)
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Wyklejki na szybach | Aranżacja witryn

BANK
OFERTA • LOKATA • L
REDYT • POŻYCZKA •
• UBEZPIECZENIE •

Zakaz
• umieszczania wyklejki poza pasem
reklamowym (środkowym)
• umieszczania wyklejki w górnych częściach
oszklenia witryny
• montażu foli matowej na witrynie
bez stosownej opinii

Uwagi techniczne
• Materiał: folia okienna matowa (szroniona)
• Kształt: grafika wektorowa, jednolita forma
graficzna dla wszystkich znaków.
• Czcionki nośników reklamowych dla lokalu
powinny mieć jednakowy krój
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Wyklejki na szybach | Aranżacja witryn

Dopuszcza się
• umieszczanie wyłącznie w środkowym pasie
reklamowym (wysokość x – 56 cm) wyklejki,
która nie stanowi więcej niż 30% powierzchni
całości witryny
• użycie foli okiennej matowej (szronionej) na
całości witryny po uzyskaniu stosownej opinii
• montaż nośników informacyjnych w witrynie
lokalu, maksymalnie 30% witryny
• umieszczenie gabloty wewnątrz lokalu
z dystansem 10 cm od szklenia witryny
Uwagi techniczne
• Materiał: folia okienna mleczna
• Kształt: grafika wektorowa, jednolita forma
graficzna dla wszystkich znaków i krojów pisma
lub jednolita folia mleczna
• Kolorystyka: barwy stonowane (biel, czerń,
szarość – Dopuszcza się zastosowanie innych
barw wyklejki po uzyskaniu stosownych opinii)

35

Wyklejki na szybach | Aranżacja witryn
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Wyklejki na szybach | Aranżacja witryn

Zakaz
• umieszczania wyklejki, która jest grafiką bitmapową
• umieszczania wyklejki poza pasem reklamowym
(środkowym)
• montażu wyklejki w górnych częściach
oszklenia witryny
• montażu foli matowej (szronionej) na witrynie
bez stosownej opinii
• umieszczania na szybie wyklejki, która stanowi
więcej niż 30% powierzchni witryny
• wyklejania papierowych kartek na szkleniu witryny
• pisania i malowania na szkleniu witryny
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Wyklejki na szybach | Aranżacja witryn
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40

Banery reklamowe

REKLAMA NA
CZAS REMONTU
BUDYNKU

REKLAMA NA
CZAS TRWANIA
WYDARZENIA

Dopuszcza się
• umieszczanie reklamy na czas trwania
remontu budynku za zgodą zarządcy
i po uzyskaniu stosownej opinii
• umieszczanie reklamy na czas trwania
wydarzenia za zgodą zarządcy
i po uzyskaniu stosownej opinii

Zakaz
• wywieszania banerów reklamowych
przesłaniających detale architektoniczne
• wywieszania banerów reklamowych
i informacyjnych o jaskrawej kolorystyce
• wywieszania banerów reklamowych, które
przysłaniają w całości elewację budynków

