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Rodzaj i ilość nośników

środek
konstrukcji
stelaża

1.

Wysokość górnej
części okiennicy
(100,5 cm)

LUB
środek
konstrukcji
stelaża

2.
Wysokość górnej
części okiennicy
(100,5 cm)

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 budynku,
w którym działalność jest prowadzona
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Ilość szyldów | Szyldy płaszczyznowe

Dopuszcza się
• umieszczanie wyłącznie jednego szyldu
płaszczyznowego o powierzchni nie większej niż
2 m2 w górnej części okiennicy
• w przypadku lokali narożnych istnieje możliwość
umieszczenia 2 szyldów na sąsiednich
elewacjach
• dopuszcza się umieszczenie znaku firmowego
jedynie w przypadku lokalu prowadzącego
działalność na podstawie licencji, franczyzy, itp.
Uwagi techniczne
• materiał: dibond, szkło, pleksi, aluminium

Zakaz
• umieszczania szyldu płaszczyznowego
poniżej / powyżej linii górnej części okiennicy
• umieszczania kilku szyldów
• montażu szyldu niedopasowanego do
podziałów architektonicznych
• umieszczania szyldu na ścianach budynku,
w szczególności na attyce
• montażu szyldów o powierzchni
większej niż 2 m2
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Lokalizacja | Szyldy płaszczyznowe

środek
konstrukcji
stelaża

Ubrania

Telefony

Ubrania

środek
konstrukcji
stelaża

M
O
D
A

Ubrania

Dopuszcza się
• umieszczanie wyłącznie jednego szyldu
płaszczyznowego o powierzchni nie większej
niż 2 m2
Uwagi techniczne
• materiał: tło – dibond, szkło, pleksi, aluminium
litery – grawer, folia, pleksi

Telefony

Telefony

Zakaz
• umieszczania szyldu w układzie pionowym
niezgodnego z dopuszczonym wzorem
(poniżej / powyżej środka konstrukcji stelaża,
oraz w formie prostokąta stojącego)
• 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

środek
konstrukcji
stelaża

Wysokość górnej
części okiennicy
(100,5 cm)

środek
konstrukcji
stelaża

Wysokość górnej
części okiennicy
(100,5 cm)

Dopuszcza się
• umieszczanie szyldu przylegajcego do stelaża
• montaż wyłącznie jednego szyldu
płaszczyznowego na wysokości górnej
części okiennicy
• umieszczanie wyłącznie jednego szyldu
o powierzchni nie większej niż 2 m2
• maksymalna grubości nośnika w formie
kasetonu – 10 cm
Uwagi techniczne
• materiał: dibond, szkło, pleksi, aluminium

Zakaz
• montażu szyldu niedopasowanego
do wysokości górnej części okiennicy
• montażu szyldu na ścianach budynku
• montażu szyldów o powierzchni większej niż 2 m2
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Montaż | Szyldy płaszczyznowe

20cm

SKLEP

środek
konstrukcji
stelaża

20cm

10cm

SKLEP

środek
konstrukcji
stelaża

30cm

Dopuszcza się
• montaż szyldu płaszczyznowego,
wyśrodkowanego względem wysokości stelaża
• umieszczenie szyldu płaszczyznowego,
w którym wysokość szyldu nie przekracza
dopuszczalnej wysokości pola ochronnego
okiennicy górnej (x – odległość min. 20 cm)
• umieszczanie wyłącznie jednego szyldu
o powierzchni nie większej niż 2 m2

Zakaz
• umieszczania szyldu płaszczyznowego
niezgodnego z dopuszczonym wzorem
(powyżej i poniżej środka konstrukcji stelaża,
oraz w formie prostokąta stojącego)
• montażu szyldu, którego wysokość przekracza
dopuszczalne pole ochronne okiennicy
• montażu szyldów o powierzchni większej niż 2 m2
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Pole ochronne | Szyldy płaszczyznowe

MODA
Sklep spożywczy
u Barbary

JUBILER
Salon fryzjerski
Barbara
Dopuszcza się
• umieszczanie szyldu płaszczyznowego
z zawartym polem ochronnym od krawędzi
szyldu (x – odległość 8 cm)

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

SERWIS
ROWEROWY

MODA

KOMUNIKACJA
MIEJSKA

logo firmy

Dopuszcza się
• umieszczanie szyldu płaszczyznowego
z układem typograficznym jedno- lub dwu
wersowym
• użycie jednego kroju pisma
• umieszczanie szyldu płaszczyznowego
z zawartym polem ochronnym od krawędzi
szyldu (x – odległość 8 cm)

zapis nazwy firmy

• umieszczanie szyldu płaszczyznowego
z logotypem firmowym lub typografią
(logo firmowe zlokalizowane z lewej strony szyldu)
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Zapis literniczy | Szyldy płaszczyznowe

Salon fryzjerski
Basia

TELFON
komórkowe

Salon
fryzjerski
Basia

Szkoła jazdy
Adaś
Zakaz
• umieszczania szyldu płaszczyznowego,
w którym znak firmowy nie zachowuje
pola ochronnego
• umieszczania szyldu, w którym znak firmowy
dotyka ram szyldu
• montażu szyldów o powierzchni większej
niż 2 m2

• stosowania układu typograficznego
trójwersowego
• używania niejednorodnego kroju pisma
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Liternictwo przestrzenne | Szyldy płaszczyznowe

FRYZJER
KIOSK
logo firmy

zapis nazwy firmy

Teatr Mał y
Dopuszcza się
• użycie szyldu w formie liternictwa
przestrzennego
• użycie jednego kroju pisma
Uwagi techniczne
• materiał: dibond, szkło, pleksi, aluminium

Zakaz
• umieszczania szyldu podświetlanego pulsującym
i zmiennym światłem
• montażu neonów ledowych
• umieszczania szyldu, w którym znak firmowy
przekracza pole wyznaczone przez stelaż
• montażu szyldów o powierzchni większej niż 2 m2
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Kształt | Szyldy płaszczyznowe

Dopuszcza się
• użycie kształtu szyldu
(prostokąta / kwadratu) lub liter
przestrzennych
Uwagi techniczne
• materiał: dibond, szkło, pleksi, aluminium
• 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
• kolorystyka znaku firmowego
monochromatyczna (czarna)
• podświetlenie: światło białe o temperaturze
barwowej do 3000 K
• umieszczanie wyłącznie jednego szyldu
płaszczyznowego na wysokości okiennicy
Uwagi techniczne
• materiał: dibond, szkło, pleksi, aluminium

Zakaz
• umieszczania szyldu podświetlanego
pulsującym i zmiennym światłem
• montażu tablic / ekranów LED

wymiary | Szyldy płaszczyznowe
IDopuszczalne
Nośniki informacyjne
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Ilość szyldów | Szyldy prostopadłe

środek
konstrukcji
stelaża

środek
konstrukcji
stelaża

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, aluminium

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

środek
konstrukcji
stelaża

środek
konstrukcji
stelaża

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, aluminium

Zakaz
• zakaz umieszczania szyldu prostopadłego
na attyce
• 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

Wysokość górnej
części okiennicy

SKLEP

(100,5 cm)

środek
konstrukcji
stelaża

Dopuszcza się
• montaż szyldu prostopadłego wyłącznie
na konstrukcji stelaża mocowanego pod
daszkiem pawilonu
• umieszczanie wyłącznie jednego szyldu
prostopadłego na wysokości górnej części
witryny
• umieszczanie szyldu prostopadłego
o wymiarach – 80 cm maksymalna odległość
od stelaża 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 witryny lokalu

Uwagi techniczne
• materiał: dibond, szkło, pleksi, aluminium
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Montaż | Szyldy prostopadłe

Wysokość górnej
części okiennicy
(100,5 cm)

SKLEP
SKLEP
TANIO

Zakaz
• umieszczania szyldu niezgodnie
z dopuszczonym wzorem
(powyżej lub poniżej środka konstrukcji stelaża)
• montażu szyldu na szprosach oraz
szkleniu witryny
• montażu szyldów o powierzchni
większej niż 0,5 m2
• montażu szyldu niedopasowanego do
kompozycji architektonicznej i charakteru
budynku

środek
konstrukcji
stelaża

• 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
• zakaz umieszczania szyldu
nieprzylegającego do witryny
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Pole ochronne | Szyldy prostopadłe

środek
konstrukcji
stelaża

środek
konstrukcji
stelaża

Dopuszcza się
• umieszczanie szyldu prostopadłego
z zawartym polem ochronnym od krawędzi
szyldu (x – odległość 8 cm)
• umieszczanie w obrębie jednego budynku
szyldów prostopadłych zaprojektowanych
według jednolitych zasad (pola ochronnego,
koloru, typografii)

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

SERWIS
ROWEROWY

MODA

KOMUNIKACJA
MIEJSKA

logo firmy

Dopuszcza się
• umieszczanie szyldu prostopadłego z układem
typograficznym jedno – lub dwu wersowym
• użycie jednego kroju pisma
• umieszczanie szyldu prostopadłego z polem
ochronnym od krawędzi szyldu
(x – odległość 8 cm)

zapis nazwy firmy

• umieszczanie szyldu prostopadłego
z logotypem firmowym / typografią
(logo firmowe zloklizwane z lewej strony szyldu)
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Kształt szyldu | Szyldy prostopadłe

Dopuszcza się
• użycie kształtu szyldu
(prostokąta lub kwadratu)
• umieszcznie szyldu prostopadłego
w formie kasetonu
Uwagi techniczne
• materiał: tło – dibond, szkło, pleksi, aluminium
• litery – grawer, folia, pleksi

Zakaz
• umieszczania szyldu podświetlanego
pulsującym i zmiennym światłem
• montażu tablic 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, aluminium

Zakaz
• umieszczania szyldu prostopadłego
podświetlanego pulsującym i zmiennym światłem
• montażu tablic ledowych
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wymiary | Szyldy płaszczyznowe
IDopuszczalne
Nośniki informacyjne

		 Neony i LED-y
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Podświetlenia

28

Podświetlenia | Neony i LED-y

Zakaz
• montażu tablic ledowych; neonów ledowych
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Podświetlenia | Neony i LED-y

Teatr Mał y
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Gabloty reklamowe | Aranżacja witryn

MENU

LUB
OFERTA

OFERTA

ka w a

MENU

OFERTA

OFERTA

MENU

Dopuszcza się zamiennie
• umieszczenie jednej gabloty wewnątrz
lokalu na drzwiach: (menu, ofert, informacji
o prowadzonej działalności). Wymiary nie
większe niż 70cm × 50cm × 10 cm
• umieszczenie dwóch gablot wewnątrz lokalu
symetrycznie do drzwi wejściowych
W przypadku obu wariantów
• umieszczenie gabloty wewnątrz lokalu
z dystansem 10 cm od szklenia witryny
• podświetlenie gabloty
• dla zmiennej ekspozycji umieszczenie
tablic ogłoszeniowych w antyramie
(w wersji drukowanej)

prom

ocja

Uwagi techniczne
• materiał: rama: drewno, metal,
szkło bezpieczne
• kształt: prostokąt lub kwadrat
• kolorystyka: kolory stonowane dopasowane
do kolorystyki elewacji i aranżacji witryny
Zakaz
• wyklejania papierowych kartek
na szkleniu witryny
• pisania i malowania na szkleniu witryny
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Reklamy na podłożu tekstylnym i PCV | Aranżacja witryn

REKLAMA ZWIĄZANA
Z OTWARCIEM
LOKALU*

REKLAMA

Dopuszcza się*
• przesłonięcie witryn na czas prowadzenia
remontu, bez przesłaniania górnej części
okiennic
• umieszczenia tymczasowej reklamy o pow.
max 2 m2 na witrynie lokalu w sposób nie
ingerujący w substancje witryn i szprosów.
Reklama związana z otwarciem lokalu (czas
ekspozycji max 3 dni robocze). Powyższe,
możliwe jest za zgodą zarządcy budynku i po
uzyskaniu stosownej opinii Plastyka Miasta

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

Wyklejki na szybach | Aranżacja witryn

reklamowy

( x – 50 cm) 57,5 cm

BAN K

57,5 cm

środkowy pas

114 cm

34

Dopuszcza się
• umieszczanie wyłącznie w środkowym pasie
reklamowym wyklejki (wysokość x – 50 cm)
która nie stanowi więcej niż 30% powierzchni
całości witryny
• użycie folii okiennej matowej (szronionej)
w dolnej części witryny

Uwagi techniczne
• materiał: folia okienna matowa (szroniona)
• kształt: grafika wektorowa, jednolita forma
graficzna dla wszystkich znaków
• jednakowy krój pisma
• kolorystyka: barwy stonowane (biel, czerń, szarość
– dopuszcza się zastosowanie innych barw
wyklejki po uzyskaniu właściwych opinii)

Wyklejki na szybach | Aranżacja witryn

( x – 90 cm)

35

Zakaz
• umieszczania wyklejki poza dolną częścią witryny
• umieszczania wyklejki w górnych częściach witryny
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Wyklejki na szybach | Aranżacja witryn

Dopuszcza się
• umieszczanie wyłącznie w środkowym pasie
reklamowym wyklejki (wysokość x – 50 cm)
która nie stanowi więcej niż 30% powierzchni
całości witryny
• użycie folii okiennej matowej (szronionej) na
całości 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 właściwych opinii)
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Wyklejki na szybach | Aranżacja witryn

38

•
•
•
•
•

Wyklejki na szybach | Aranżacja witryn

Zakaz
umieszczania wyklejki w formie grafiki bitmapowej
umieszczania wyklejki poza pasem reklamowym
montażu wyklejki w górnych częściach szklenia witryny
wyklejania papierowych kartek na szkleniu witryny
pisania i malowania na szkleniu witryny
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Wyklejki na szybach | Aranżacja witryn

Oferta Oferta
Oferta Oferta
Oferta

41
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Szyldy płaszczyznowe
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Słownik / Procedury

baner – zewnętrzny nośnik informacji wizualnej
na podłożu typu frontlit, blockout lub siatce
winylowej

detal architektoniczny – element dekoracyjny
umieszczony na elewacji budynku

elewacja – zewnętrzna powierzchnia ściany
budynku ze wszystkimi znajdującymi się na niej
elementami, w zależności od położenia
podzielona na typy: frontowa, tylna, boczna,
południowa, zachodnia itp.

gablota – oszklona szafka służąca do
wystawiania eksponatów oraz zamieszczania
ogłoszeń

gzyms – poziomy element architektoniczny,
zwykle profilowany, wysunięty przed lico ściany

kaseton – panel o grubości ok. 8–10 cm, często
z wbudowanym oświetleniem

litery przestrzenne – pojedyncze litery
trójwymiarowe wycinane ze styroduru, pleksi,
dibondu, taśmy aluminiowej lub płyt MDF i PCV

markiza – składane jednolite zadaszenie,
montowane nad witryną, osłaniające przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi

neon – lampa jarzeniowa tworząca reklamę
świetlną w postaci szklanej rury wypełnionej
gazem szlachetnym
reklama wielkoformatowa – nośnik reklamowy
o dużej powierzchni, powyżej 100 m2, na podłożu
typu frontlit, blockout lub siatce winylowej

szyld semaforowy (prostopadły) – element
reklamowy montowany do elewacji,
z płaszczyzną prostopadłą do lica ściany,
umieszczony na zamocowanym do elewacji
wysięgniku

szyld – zewnętrzny nośnik informacji wizualnej
informujący o rodzaju prowadzonej działalności,
zawierający nazwę firmy lub logotyp firmowy

witryna – okno sklepowe umożliwiające
ekspozycję sprzedawanych towarów

obia

d

wyklejka na szybie – informacja wizualna
w formie folii samoprzylepnej wyklejanej na oknie
i drzwiach witryny

wyświetlacz LED – tablica zbudowana
z diod LED

44

Słownik / Procedury

1
UMIESZCZENIE SZYLDU PŁASZCZYZNOWEGO LUB SZYLDU NA WYSIĘGNIKU
NA ELEWACJI FRONTOWEJ PAWILONU
W celu uzyskania pozwolenia na montaż szyldów na frontowej elewacji pawilonu:
• należy przedłożyć projekt szyldu w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
oraz dokonać wpłaty jednorazowej opłaty manipulacyjnej, zgodnie z zapisami zarządzenia
Nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.08.2017 roku w sprawie stawek za
czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni (z późn. zm.), a następnie:
• należy złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów do zarządcy pasa drogowego –
Zarządu Dróg Miasta Krakowa w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14 w oparciu o procedury
ZDMK-61 oraz ZDMK-27

2
UMIESZCZENIE SZYLDU PŁASZCZYZNOWEGO LUB SZYLDU NA WYSIĘGNIKU
NA ELEWACJI BOCZNEJ PAWILONU
W celu uzyskania pozwolenia na montaż szyldów na bocznej elewacji pawilonu:
• należy złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów do Zarządu Budynków Komunalnych
w Krakowie, zgodnie z procedurą ZBK-10.

3
UMIESZCZENIE WYKLEJKI NA WITRYNIE PAWILONU
W celu uzyskania pozwolenia na umieszczenie wyklejki na witrynach lokalu użytkowego
pawilonu:
• należy przedłożyć projekt wyklejki Plastykowi Miasta, zgodnie z procedurą KD-6;
• należy przedłożyć projekt wyklejki w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
wraz z opinią Plastyka Miasta.

