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„Szyldownik”, czyli pierwsza pomoc dla Ostródy w sytuowaniu szyldów, jest publikacją ściśle związaną z powstającą w latach 2020 – 2021 uchwałą krajobrazową, czyli uchwałą w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Ostróda obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą
być wykonane, opracowywaną na podstawie art. 37a i 37b ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).
„Szyldownik…” ma za zadanie zilustrować zapisy uchwały dotyczące szyldów oraz zaprezentować dobre praktyki w tym zakresie. Dlatego, oprócz zgodności z projektem uchwały krajobrazowej, zawiera wiele odniesień związanych z kompozycją plastyczną, architekturą
i szeroko rozumianym ładem przestrzennym. Pierwsza wersja „Szyldownika…”
(Szyldownik 1.0.) jest zgodna z projektem, który będzie dwukrotnie konsultowany społeczne, więc wszelkie zmiany, które zajdą w projekcie uchwały będą musiały być wprowadzone również do ostatecznej wersji szyldownika (Szyldownik 2.0).
Publikacja jest elementem zamówienia pn. „Inwentaryzacja oraz opracowanie standardów przestrzeni miejskiej”, realizowanego w ramach projektu „Model inteligentnej mobilności miejskiej
jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz środków Budżetu Państwa w konkursie dotacji Human Smart Cities.
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Jak czytać szyldownik?
1

W części wprowadzającej znajdują się schematyczne rysunki wszystkich nośników reklamowych
dopuszczonych na terenie Ostródy. Osobno przedstawiono tylko te nośniki, które mogą być
stosowane jako szyldy. Dodano również zestawienie - na jaką maksymalną liczbę szyldów może
pozwolić sobie podmiot na danej nieruchomości.

2

W kolejnej części przedstawiono od czego warto zacząć zanim zamówimy dla siebie konkretny
nośnik. Pokazano ogólne zasady sytuowania szyldów i dobre rozwiązania, które warto wziąć pod
uwagę przy wybieraniu i montowaniu nośników.

3

W głównej części scharakteryzowano konkretne nośniki reklamowe, które będą stosowane jako
szyldy oraz zilustrowano je.

symbol nośnika
reklamowego;
powtarza się na każdej stronie, która dotyczy tego nośnika

główne zdjęcie nośnika reklamowego

krótka charakterystyka nośnika, liczba,
zasady i warunki sytuowania, gabaryty

rysunek objaśniający możliwości sytuowania nośnika

oznaczenia
podstawowych
pojęć
związanych z gabarytami i sytuowaniem
nośników; ikony są
wspólne dla wszystkich nośników i powtarzają się

strona wzorcowa przykład

komentarze do ilustracji, krótkie informacje
dotyczące
rysunku
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W tej części znajdują się zilustrowane definicje i pojęcia potrzebne do zrozumienia treści samej
uchwały.
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FAQ. Najczęściej zadawane pytania, jakie mogą pojawić się w trakcie przygotowywania projektu
szyldów. Przykłady.
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Ogół nośników reklamowych
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Szyldy

billboard
str. 24

12

gablota
str. 32

kaseton
str. 34

pylon
str. 36

naklejka reklamowa
str. 38

słup ogloszeniowo-rekl.
str. 42

stojak reklamowy
str. 43

flaga reklamowa
str. 26

forma ażurowa
str. 28

semafor
str. 40

tabliczki dystansowe
str. 44

totem
str. 46
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Ile szyldów mam do dyspozycji?
1

nieruchomości do 2000 m2 - jest możliwe usytuowanie maksymalnie:
1 formy ażurowej na elewację, 1 na przęśle bramy oraz 2 zintegrowanych z bramą
2 gablot na elewację
1 kasetonu na elewację
1 pylonu
1 naklejki reklamowej na otwór okienny lub drzwiowy
3 naklejek na urządzenie automatyczne
1 semaforu na elewację
1 stojaka
1 tabliczki dystansowej na elewację

2

nieruchomości powyżej 2000 m2 do 4000 m2 - jest możliwe usytuowanie maksymalnie:
1 formy ażurowej na każdej elewacji, 1 na przęśle bramy oraz 2 zintegrowanych z bramą
3 gablot wolnostojących, 2 gablot elewację
1 kasetonu na elewację
2 pylonów
1 naklejki reklamowej na otwór okienny lub drzwiowy
3 naklejek na urządzenie automatyczne
1 semaforu na elewację
1 stojaka
1 tabliczki dystansowej na elewację
1 totemu

Dlaczego tylko na największych nieruchomościach mogę wybierać spośród wszystkich możliwych
nośników?
Dlaczego na małych nieruchomościach największych nośników reklamowych nie wolno mi sytuować albo mogę ich mieć mniej niż na dużych nieruchomościach?
Moja działalność tak samo potrzebuje reklamy jak działalność na sąsiedniej, większej nieruchomości.
Największe nośniki reklamowe, które mogą być sytyuowane jako szyldy czyli: billboardy, pylony,
totemy, gabloty wolnostojące potrzebują wokół siebie dużej, wolnej przestrzeni, żeby mogły spełnić swoją rolę informacyjną, i żeby nie zdominowały krajobrazu miasta zarówno pod względem
rozmiarów jak i ilości.
W sytuacji, gdy obok siebie znalazłoby się kilka mniejszych nieruchomości do 2000 m2 i każda
z działalności na danej nieruchomości usytuowałaby np. totem lub duży pylon wpłynęłoby to
niekorzystnie i na czytelność przekazu poszczególnych podmiotów (za dużo szyldów i zbyt duże)
i na jakość przestrzeni (zamiast zabudowy lub zieleni widzielibyśmy tylko nośniki).

3

nieruchomości powyżej 4000 m2 - jest możliwe usytuowanie maksymalnie:
3 billboardów
3 flag reklamowych
1 formy ażurowej na elewację, 1 na przęśle bramy oraz 2 zintegrowanych z bramą
6 gablot wolnostojących, 2 gablot na elewację
1 kasetonu na elewację
3 pylonów
1 naklejki reklamowej na otwór okienny lub drzwiowy
3 naklejek na urządzenie automatyczne
1 semaforu na elewację
1 stojaka
1 tabliczki dystansowej na elewację
1 totemu

4

słupy ogłoszeniowo-reklamowe - mogą być sytuowane niezależnie od wielkości nieruchomości;
kryterium sytuowania jest odległość między słupami, która nie może być mniejsza niż 30m
powyżej podano maksymalną liczbę nośników możliwą do wykorzystania przez podmiot, ale
dopiero konkretne sytuacje i lokalizacje pozwolą dobrać te właściwie (nie na każdej nieruchomości stoi budynek, podmiot może mieć dostępny niewielki fragment elewacji dla swojej działalności,
nieruchomość może być zabytkiem itd.)
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ZASADY OGÓLNE
sytuowanie szyldów
W większości przypadków usługi dostępne dla mieszkańców koncentrują się w poziomie
parteru budynku, bo są łatwo dostępne z ulicy. Na tym poziomie są również umieszczane
wszystkie informacje o usługach w danym miejscu czyli „kto”, „co”, „od kiedy do kiedy” itd.
Dlaczego w poziomie parteru?
Bo idąc ulicą patrzymy przed siebie i nie zadzieramy specjalnie głowy do góry.
Interesuje nas wszystko, co jest na poziomie naszego wzroku i niewielkie pole nad i pod nim.

2

Jeśli umieszczamy szyld na budynku, dla najpopularniejszych nośników reklamowych czyli:
kasetonów, form ażurowych i semaforów najpierw szukamy specjalnie do tego przeznaczonej
przestrzeni na elewacji czyli pasa szyldowego.
Dopiero, gdy pas szyldowy jest zbyt wąski na umieszczenie czytelnej informacji lub nie ma go
wcale - wybieramy inne rozwiązanie.

pas szyldowy na elewacji; tutaj umieszczamy szyldy takie
jak: kasetony, semafory, formy ażurowe
np. litery przestrzenne;
budynek nie posiada
gzymsu, zatem pas
szyldowy sięga aż
do dolnej krawędzi
otworów okiennych
kondygnacji, która
znajduje się ponad
parterem
(gdyby
okien nie było - do
górnej krawędzi elewacji)

1
w pierwszej kolejności dobrze jest
sprawdzić czy nieruchomość, na której
chcemy sytuować
nośniki reklamowe
jest wpisana do rejestru Gminnej Ewidencji
Zabytków;
ułatwi to dalsze etapy pracy

parter budynku jest
wyraźnie
zaznaczony i oddzielony
od reszty budynku
gzymsem

kiedy na elewacji
nie występuje element
oddzielajcy
kondygnację parteru
od reszty budynku
- na potrzeby sytuowania
nośników
przyjmujemy,
że
parter to fragment
elewacji
aż do dolnej krawędzi otworów okiennych kolejnej kondygnacji (do górnej
krawędzi elewacji
- gdyby okien nie
było)

18

Zawsze szukamy możliwości umieszczenia szyldu w parterze budynku bądź na wysokości parteru
budynku - jeśli jest to szyld wolnostojący, dopiero później zastanawiamy się nad innymi rozwiązaniami (umieszczenie nośnika powyżej parteru, na dachu budynku itd).

3

Gdy pas szyldowy jest szeroki i jest dużo miejsca na umieszczenie nośnika zawsze staramy się
zbliżyć do dolnej krawędzi pasa szyldowego i do krawędzi witryny naszego lokalu.
Jeśli usytuujemy nośnik blisko witryny naszego lokalu będzie on odczytywany jako szyld tego
konkretnego miejsca.
W końcu informacja na nośniku dotyczy nas i naszej usługi, a nie lokalu powyżej.

a ≤ b - oznacza to,
że
najkorzystniej
prezentują się nośniki umieszczone bliżej
krawędzi
witryny
danego lokalu lub
w osi symetrii pasa
szyldowego
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Może się zdarzyć, że na elewacji budynku bez problemu będzie można wydzielić pas szyldowy,
a mimo tego szyldy najemców będą umieszczone poza tym pasem.
Jeśli budynek ma wyraźne podziały elewacji, osie kompozycyjne są łatwo wyczuwalne, a najemcy budynku swoje szyldy zlokalizowali poza pasem szyldowym w sposób zgodny z prawem
miejscowym i w formie, która nie zaburza rytmu elewacji - warto wtedy wybrać ten sam nośnik
reklamowy i kontynuować przyjęte zasady dla wiekszej harmonii i czytelności informacji.

6

Gdy jeden podmiot ma do dyspozycji więcej niż jedną elewację do umieszczania szyldów warto
zadbać, aby nośniki były umieszczone w jednej linii, nawet, jeśli są one montowane na różnych
elewacjach. Nośniki można sytuować wzdłuż ich dolnej bądź górnej krawędzi albo osiowo. Ma
to szczególne znaczenie dla: form ażurowych, kasetonów i semaforów.

szyldy usytuowano
w jednej linii wzdłuż
dolnej krawędzi nośnika;
mimo, że szyldy
mają różne rozmiary
w takim usytuowaniu
widać porządek

pas szyldowy

szyldy
poszczególnych najemców
umieszczono na witrynach lokali usługowych

W tym konkretnym przypadku warto kontynuować już przyjętą zasadę informowania o usługach
używając naklejek na witrynie. Pas szyldowy pozostanie wolny, elewacja będzie sprawiała wrażenie uporządkowanej, a komunikat poszczególnych najemców będzie bardziej czytelny.

5

Przy umieszczaniu nośników reklamowych na budynku warto brać pod uwagę osie kompozycyjne
elewacji. W sytuacji, gdy pionowe osie kompozycyjne budynku nie do końca pokrywają się z pionowymi osiami kompozycyjnymi samego parteru, ważniejsze wydają się być osie kompozycyjne
parteru, jeśli to w parterze będą sytuowane nośniki reklamowe.

widać jak dużo osi
kompozycyjnych
mozna znaleźć na
elewacji;
innym
kolorem
oznaczono oś symetrii dwóch witryn
rozpar t ywanych
łącznie
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szyldy mają taką
samą wysokość i są
usytuowane osiowo
wzgldem siebie;
większa przestrzeń
między nośnikiem,
który znajduje się
nad witryną drzwiową, a nośnikiem,
który znajduje się
nad witryną okienną
nie przeszkadza

szyldy mają takie
same gabaryty i są
umieszczone na tej
samej wysokości

21

3

22

23

Billboard

Billboardy dobrze wyglądają na dużej powierzchni elewacji. Proporcja pomiędzy gabarytami
nośnika, a gabarytami elewacji wydaje się być odpowiednia. Kiedy sytuujemy więcej niż jeden
billboard na jednej elewacji dobrym rozwiązaniem, niezależnie od rodzaju budynku, jest zastosowanie tych samych gabarytów dla wszystkich nośników oraz usytuowanie ich w jednej linii.

Dla billboardów stosujemy format średni lub format standardowy.

Billboardy należą do największych nośników reklamowych. Aby swoimi gabarytami
oraz nagromadzeniem nie zdominowały krajobrazu miasta zastosowano ograniczenie do:
- maksymalnie 1 - na nieruchomościach o powierzchni powyżej 2000 m2 do 4000 m2;
- maksymalnie 3 - na nieruchomościach powyżej 4000 m2 dla każdej działalności na danej nieruchomości.
Na nieruchomościach do 2000 m2 włącznie nie można sytuować szyldów w postaci billboardów.
Billboardy należy montować na budynku z wyłączeniem zabytków
(czyli takich, które ujęto w Gminnej Ewidencji Zabytków i Wojewódzkim Rejestrze Zabytków).
Należy pamiętać, że pas ochronny powinien mieć nie mniej niż 1 metr szerokości.

pole pasa ochronnego - w tym miejscu
nie mogą znajdować
się żadne istotne, architektoniczne elementy wystroju elewacji;
elementy konstrukcyjne
u r z ą d z e n i a
reklamowego
nie mogą nachodzić na
detale architektoniczne

Dopuszcza się sytuwanie zbiorcze.
24
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Flaga reklamowa

Flagi reklamowe są smukłe dzięki swoim proporcjom - stosunkowo niewielkiej szerokości do dużej
wysokości. Szczególnie dobrze wyglądają razem, kiedy są sytuowane w jednej linii, w tych
samych odległościach i kiedy mają te same gabaryty. Niezależnie od tego czy nośniki należą do
jednego podmiotu czy do kilku - warto stosować te same zasady dla wszystkich - te same gabaryty i ten sam rozstaw nośników.

Dla flag reklamowych stosujemy: format średni lub format standardowy.

Flagi sytuujemy tylko i wyłącznie na nieruchomościach powyżej 4000 m2, ale tylko na takich,
na których nie znajdują się budynki lub budowle, będące elementami krajobrazu kulturowego.
Każda jedna działalność na jednej nieruchomości nie może mieć więcej niż 3 flagi.
Flag nie montujemy na budynku, tylko jako formę wolnostojącą twale związaną z gruntem.
Oznacza to, że maszt flagi reklamowej posiada swój fundament i nie można go przenosić
z miejsca na miejsce. Taki fundament należy zlicować z nawierzchnią albo umieścić go poniżej jej
poziomu.

fundament
nośnika
reklamowgo jest niewidoczny i nie wystaje
ponad poziom gruntu
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Forma ażurowa

Każda jedna działalność na danej nieruchomości może umieścić formę ażurową w:
witrynie, pasie szyldowym i powyżej pasa szyldowego w ilości maksymalnie jednej na każdą
elewację; a na dachu - maksymalnie jedną.

Nośnik, który ma znaleźć się w witrynie należy umieścić w osi symetrii otworu okiennego.
Ze względów praktycznych nośnik znajdzie się w górnej części witryny - nie zasłoni espozycji.

Forma ażurowa (czyli najczęściej popularne litery przestrzenne) jest jednym z bardziej estetycznych nośników reklamowych używanych przez podmioty.
To, że nośnik nie jest prostokątną tablicą, a grupą „powycinanych kształtów” nadaje mu lekkości
i nie przytłacza swoją formą. Taki nośnik montujemy na budynku.
Forma ażurowa jest często akceptowalna dla budynków historycznych, z bogatym detalem architektonicznym, bo wpisuje się w charakter budynku i nie stanowi konkurencji dla jego elementów
dekoracyjnych.
Można ją jednak z powodzeniem stosować w połączeniu z architekturą współczesną.

Nośnik, który jest w pasie szyldowym powinien w całości zmieścić się w tym pasie.

żadne elementy nośnika nie wystają ponad
pas szyldowy, który
zaznaczono kolorem
zielonym; dodatkowo
nośnik
umieszczono
w osi symetrii witryny
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Nośnik, który znajduje się powyżej pasa szyldowego należy sytuować prostopadle do elewacji,
w osi symetrii między otworami okiennymi lub istotnymi detalami architektonicznymi.
Taki nośnik najczęściej pojawia się gdy:
- jeden budynek pełni określoną, istotną funkcję dla społeczności np. hotel, szpital;
- jest użytkowany przez jeden podmiot
- jest domem handlowym i posiada własną nazwę.
Nazwę budynku, nazwę firmy bądź nazwę funkcji, którą pełni budynek możemy umieścić powyżej
pasa szyldowego.
w tym przypadku nośnik
usytuowano w osi symetrii pomiędzy krawędzią otworu okiennego,
a krawędzią elewacji;
taki nośnik nie może
mieć więcej niż 1,5m
szerokości
łącznie
z elemantami konstrukcji

Poza sytuowaniem na budynku - formę ażurową możemy wkomponować w ogrodzenie.
Każda jedna działalność na danej nieruchomości może zamontować:
- maksymalnie 1 formę ażurową na przęsło
- oraz 2 zintegrowane z bramą.
W praktyce takie rozwiązanie wybiera podmiot, który jest jednocześnie właścicielem całej nieruchomości, a swój szyld powtarza na każdym przęśle.
Formę ażurową w ramach ogrodzenia wykonujemy jako element stały, wkomponowany w przęsło
lub w skrzydło ogrodzenia lub jako zwieńczenie ogrodzenia.

nośnik został wkomponowany w przęsło
ogrodzenia;
nośnik
jest
zamontowany
w pionowej osi symetrii przęsła i powtarza
się na każdym przęśle
tworząc określony rytm

pas szyldowy nad
witrynami
parteru

Nośnik, który znajduje się na dachu powinien mieć właściwą proporcję.
nośnik
wieńczący
bramę
wjazdową
lub furtkę wejściową;
przy takim rozwiązaniu należy pamięteć
o
umieszczeniu
go na odpowiedniej
wysokości

proporcja
wysokości
nośnika do wysokości elewacji ma być
nie więcej niż 1:5,
oznacz to, że wysokość formy ażurowej
powinna 5 razy zmieścić się w wysokości
elewacji
budynku

nośnik
zintegrowany
ze skrzydłem bramy;
nośnik jest zamontowany w
pionowej osi symetrii
skrzydła
bramnego

Forma ażurowa sytuowana na dachu jest jedynym, dopuszczalnym nośnikiem mogącym się znaleźć na elementach krajobrazu kulturowego. Ale jedynie jako neon.

należy pamiętać, że
proporcja
wysokości
neonu do wysokości
elewacji jest również
nie więcej niż 1:5

Dla formy ażurowej zarówno wkomponowanej w przęsło jak i zintegrowanej z bramą przyjmujemy tylko format mały.

Format średni dodatkowo dopuszczony tylko przy sytuowaniu w bramie.
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Gablota ekspozycyjna

W przypadku gabloty wolnostojącej należy pamiętać, że ma być ona formą zwartą.
Dopuszcza się również sytuowanie zbiorcze. Oznacza to, że na jednym nośniku może być kilka
powierzchni ekspozycyjnych. W przypadku gablot są to najczęściej dwie - z jednej i z drugiej
strony nośnika.
Gabloty wolnostojące - podobnie jak flagi reklamowe - dobrze jest sytuować w równych odstępach. Nadaje się w ten sposób rytm - rzecz bardzo porządaną w przestrzeni miejskiej i ułatwia
przyswajanie informacji.
Dla gablot wolnostojących stosujemy format mały lub średni.

Gablota ekspozycyjna to jedyny nośnik, którego obydwie formy (wolnostojąca i mocowana do
elewacji budynku) są stosowane jako szyldy.
Liczba gablot wolnostojących, jakie może mieć jedna działalność na danej nieruchomości to:
- maksymalnie 3 - na nieruchomościach o powierzchni powyżej 2000 m2 do 4000 m2
- maksymalnie 6 - na nieruchomościach o powierzchni powyżej 4000 m2..
Skąd taka duża liczba? Otóż takie gabloty są bardzo często wykorzystywane przez różne instytucje w celach informacyjnych i promocyjnych. W gablotach pojawiają się: informacje o miejscu,
organizacjach, promocje ważnych wydarzeń itp. nierzadko w formie cyklu prac.
Większa ilość nośników jest akceptowalna.

Gabloty sytuowane na budynku powinny być umieszczone na osiach kompozycyjnych elewacji
albo stycznie do takich osi.
Gabloty montujemy poniżej pasa szyldowego, a dodatkowo w taki sposób, aby elementy konstrukcyjne nośników nie nachodziły na żadne istotne detale architektoniczne.

Liczba gablot sytuowanych na budynku dla jednej działalności na danej nieruchomości
- maksymalnie 2 na każdą elewację.

pas szyldowy

gablota została zamontowana
poniżej
pasa
szyldowego,
w osi symetrii między
portalem wejściowym,
a witryną okienną
(w tym konkretnym
przypadku gabloty nie
montujemy
stycznie
do osi ze wzgledu na
ograniczone miejsce)

Dopuszcza się sytuowanie zbiorcze.

Dla gablot sytuowanych na budynku stosujemy format średni.
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Kaseton

Kasetony montujemy w pasie szyldowym, w sposób nie wykraczający poza jego granice.

gdy kasetony zajmują
znaczną część wysokości pasa szyldowego
warto zamontować je
w poziomej osi symetrii pasa szyldowego;
wtedy a = b;

W zależności od tego jak wygląda elewacja, jak rozmieszczone są otwory okienne nośnik może
być usytuowany w różnych miejscach w pasie szyldowym. Należy pamiętać, żeby nośnik umiejscowić na osi kompozycyjnej witryny bądź witryn.

w przypadku kiedy
cała elewacja jest
symetryczna, a lewa
strona budynku jest
taka sama jak prawa strona budynku,
warto rozmieścić nośniki również symetrycznie
względem osi symetrii całego budynku,
nawet jeśli na nieruchomości jest więcej
niż jeden podmiot;
takie
rozwiazanie
uporządkuje
elewację i uczytelni przekaz

Kaseton jest jednym z popularniejszych szyldów. Jego prostopadłościenna forma dobrze wygląda
zwłaszcza na budynkach, które mają proste, geometryczne formy i niezbyt dużo detalu architektonicznego.
Liczba kasetonów dla jednej działalności na danej nieruchomości to maksymalnie 1 na każdą
elewację.
Kasetony montujemy na budynku z wyłączeniem zabytków.
(Czyli takich, które ujęto w Gminnej Ewidencji Zabytków i Wojewódzkim Rejestrze Zabytków.)

Dla kasetonów stosujemy format mały, średni lub standardowy.
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Pylon

Pylon reklamowy może być zastosowany w sytuacji, kiedy budynek ma skomplikowaną formę,
trudno jednoznacznie wyodrębnić osie kompozycyjne, brak jest pasa szyldowego lub jest on tylko
na fragmencie, a podmiotów jest kilka i nie ma możliwości usytuowania nosników reklamowych na
budynku w sposób harmonijny.
Pylon może być rozwiązaniem wartym rozważenia, bo każdy podmiot otrzyma taka samą
powierzchnię ekspozycyjną, a dodatkowo zmniejszy to chaos na bryle budynku.

Pylon powinien zachować smukłą proporcję.

Dopuszcza się formę zwartą oraz sytuowanie zbiorcze, czyli umieszczenie więcej niż jednej
nazwy na jednym nośniku.

dwa przykłady formy
zwartej pylonu;
w pierwszym przypadku jego forma jest
nieco zaokrąglona, w
drugim - pylon ma wycięcia; obydwie formy
są akceptowalne gdyż
wypełniają nie mniej
niż 80% powierzchni
prostopadłościanu opisanego na skrajnych
elementach nośnika

Pylon jest popularnym nośnikiem reklamowym szczególnie dla budynków biurowych czy usługowo
-biurowych. Sytuowany jest najczęściej przy wjeździe na nieruchomość. Pozwala szybko zorientować się, jakie podmioty znajdują się na miejscu.
Oprócz funkcji informacyjnej może pełnić też funkcję dekoracyjną.
Pylon jest jednym z większych nośników wolnostojących. Na obrzeżach miast lub w dzielnicach
przemysłowo-usługowach, gdzie zabudowa nie jest tak zwarta jak w centrum, ulice są szersze, a
my częściej poruszamy sie autem i uwadze umyka więcej informacji - większe wymiary pylonu są
uzasadnione.

Każda jedna nieruchomość może usytuować pylon w formacie małym lub średnim.

Jeśli chodzi o liczbę szyldów dla jednej działalnosci na danej nieruchomości zastosowano
ograniczenie do:
- maksymalnie 1 - na nieruchomościach o powierzchni do 2000 m2;
- maksymalnie 2 - na nieruchomościach o powierzchni powyżej 2000 m2 do 4000 m2;
- maksymalnie 3 - na nieruchomościach powyżej 4000 m2.
Pylony montujemy jako trwale posadowione z gruntem.

Dla pylonów sytuowanych na nieruchomościach o powierzchni powyżej 2000 m2 do 4000 m2
oraz powyżej 4000m2 przyjmuje się dodatkowo format standardowy.

Format duży możliwy jest jedynie dla pylonów sytuowanych na nieruchomościach powyżej
4000 m2.
fundament
nośnika
reklamowgo jest zlicowany z poziomem
posadzki i nie wystaje
ponad poziom gruntu
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Reklama naklejana

Kiedy reklama naklejana nie ma formy prostokąta, a stanowi formę ażurową, jej pole powierzchni
będzie liczone jako prostokąt opisany na skrajnych punktach tej formy. Im luźniejsza kompozycja
tym prostokąt będzie większy, im bardziej zwarta - tym prostokąt będzie mniejszy.

na zielono zaznaczono
pole prostokąta opisanego na skrajnych punktach formy ażurowej

Dla formy ażurowej naklejanej na witrynach oraz dla formy naklejanej na urządzeniach automatycznych przyjmujemy format mały lub średni.

Reklama naklejana jest jedną z najmniej inwazyjnych form reklamy, jeśli chodzi o montaż. W przeciwieństwie do innych nośników (poza stojakami reklamowymi) nie narusza struktury ściany, nie
potrzebuje specjalnych mocowań (reklama montowana na budynku), nie wymaga robienia fundamentów (reklama wolnostojąca). Naklejamy ją na witrynę albo na urządzenie automatyczne.

Dla formy naklejanej na witrynach innej niż ażurowa stosujemy jedynie format mały.

Dla każdej jednej działalności na nieruchomości stosujemy:
- maksymalnie 1 na otwór okienny lub drzwiowy
- maksymalnie 3 na urządzenie automatyczne.

Reklama naklejana może przybierać różne kształty. Często jest to kształt prostokata, który okleja
część witryny, ale może też być formą ażurową (czyli powycinanymi kształtami). Naklejki ażurowe są niekiedy jedyną formą reklamy dopuszczalną na zabytkach ze wzgledu na swoją subtelność i małą inwazyjność.
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Semafor

Dla semafora stosujemy format mały.

Semafor jest jedynym nośnikiem montowanym na budynku w poziomie parteru, który jest prostopadły do elewacji. Poruszając się chodnikiem łatwo zobaczyć jaką usługę mamy przed sobą
właśnie dzięki temu nośnikowi.
Każda jedna działalność na danej nieruchomości może zamontować maksymalnie 1 semafor na
elewację.
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Słup

ogłoszeniowo-reklamowy

Słupy ogłoszeniowo - reklamowe kojarzone są przede wszystkim z nośnikami, na których zawiesza się informacje o bieżących wydarzeniach ważnych dla życia miasta i lokalnych społeczności.
Słupy są nośnikami wolnostojącymi i mogą należeć do instytucji takich jak teatry (wtedy informacje na słupie dotyczą wydarzeń dla tego teatru) albo miasta (wtedy informacje może umieścić tu
każdy).
Nie wyznacza się liczby słupów, które mogą być usytuowane, ale określa się odległość między
nimi, niezależnie czy nośniki stoją na tej samej nieruchomości czy nie. Ta odlegość to minimum
30m. Słupy mają z góry określony kształt i proporcje.
Słup taki jest walcem, może mieć zwieńczenie lub nie.
Przyjmujemy maksymalną wysokość słupa - 4m, a jego maksymalną średnicę - 1,8m.

Stojak reklamowy

Stojaki reklamowe (potocznie nazywane „potykacze”) to jedyne nośniki wolnostojące, które
nie są trwale związane z gruntem. Oznacza to, że można je przestawiać z miejsca na miejsce.
Szczególnie wykorzystywane przez branże gastronomiczne do umieszczania bieżących informacji
o lokalu i menu oraz przez drobne usługi. Stojaki reklamowe wystawia się przed lokal.
Każda jedna działalność na danej nieruchomości może posiadać maksymalnie 1 stojak reklamowy.
Należy pamiętać, że stojaki sytuujemy poza nieruchomościami, na których znajdują się zabytki
(czyli takich, które ujęto w Gminnej Ewidencji Zabytków i Wojewódzkim Rejestrze Zabytków).

Dopuszcza się sytuowanie zbiorcze.

Dla stojaków reklamowych przyjmuje się format mały.
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Tabliczki na dystansach

Tabliczki dystansowe mają z reguły nieduże rozmiary. Stąd najczęściej montowane są w okolicy
witryny drzwiowej, poniżej pasa szyldowego tak, żeby informacja na nich zawarta była łatwo
zauważalna.

przykład zamontowania tabliczek dystansowych stycznie do osi symetrii między witrynami;
tabliczki
mają
te
same gabaryty i są
montowane na tej
samej
wysokosci;
nie nachodzą na detale
architektoniczne

Dopuszczalne jest sytuowanie na boniowaniu. Należy wtedy dopasować nośnik do kształtu jednej
lub dwóch płaszczyzn lica ciosu, z zachowaniem widoczności krawędzi boni, otaczających cios.

przykład
zamontowania tabliczki dystansowej wzdłuż osi
symetrii
jednej boni;
rozwiązanie
jest
dopuszczalne

Tabliczki na dystansach są niezwykle estetyczną formą reklamy i często są wybierane przez różnego rodzaju instytucje, organizacje, podmioty związane z doradztwem, prawem, ważne organy
administracji etc. Jest to jeden z nośników często akceptowalnych do umieszczenia na zabytkach.
Jednym słowem: tabliczka na dystansach równa się powaga.
Tabliczki sa montowane na budynku. Dla każdej jednej działalności na danej nieruchomości:
- maksymalnie 1 na każdej elewacji.
Tabliczki możemy montować zarówno w pasie szyldowym jak i poniżej niego, symetrycznie lub
stycznie względem osi kompozycyjnych elewacji, poza istotnymi detalami architektonicznymi.

przykład
zamontowania tabliczek dystansowych w osiach
symetrii między witrynami drzwiowymi;
tabliczki mają te same
gabaryty, są montowane jedna pod
drugą na boniach, z
zachowaniem widoczności krawędzi boni

przykład
zamontowania tabliczek dystansowych
względem
osi
symetrii
między witryną drzwiową, a witryną okienną;
tabliczki nie nachodzą na żadne detale
architektoniczne;
zostały
zamontowane
poniżej
pasa
szyldowego

Dla tabliczek na dystansach stosujemy format mały.
Gdy jest kilka podmiotów - warto aby tabliczki dystansowe miały te same gabaryty
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Totem
Totem powinien zachowywać smukłą proporcję niezależnie od swojej konstrukcji. W przypadku
tego nośnika cechą charakterystyczną jest nie tyle ilość powierzchni ekspozycyjnych,
ale wysokość konstrukcji.
Dopuszcza się sytuowanie zbiorcze.

Dla totemów sytuowanych na nieruchomościach o powierzchni powyżej 2000 m2 do 4000 m2
oraz powyżej 4000m2 przyjmuje się format duży.
Format dominujący możliwy jest jedynie dla totemów sytuowanych na nieruchomościach powyżej
4000 m2.

Totemy to największe nośniki reklamowe występujące jako szyldy. Ich wysokość dominuje nad
otaczającym terenem. Stawiane poza ścisłym centrum, najczęściej na obrzeżach miast albo poza
miastem przy dużych arteriach drogowych. Informują o strategicznych miejscach takich jak stacje
benzynowe (nośnik jest pomyślany właśnie dla ruchu samochodowego - kiedy jedziemy autem
percepcja się zmienia, poruszamy się szybko, nie zwracamy uwagi na małe rzeczy), mogą stanowić punkty orientacyjne w przestrzeni (wśród jednolitej, niskiej zabudowy totem informuje np.
o lokalizacji sklepu).
Totemy mogą zdominować krajobraz stąd unika się sytuowania ich w: historycznych centrach, ścisłych centrach, obszarach wartościowych architektonicznie i kulturowo, panoramach widokowych.
Totemy sytuujemy jedynie na nieruchomościach większych niż 2000 m2 w ilości maksymalnie 1 na każdą działalność na nieruchomości.
Totemy montujemy jako trwale posadowione z gruntem, pamiętając o zlicowaniu fundamentu z
poziomem gruntu.

zwieńczenia totemów
mogą
przyjmować
różne kształty:, a powierzchnie
ekspozycyjne mogą by skierowane w różne strony
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Definicje cz.1
symbol

czyli gabaryty, sposoby sytuowania i standardy jakościowe tablic i urządzeń reklamowych

1

4

format duży- powierzchnia ekspozycyjna tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego jest nie
większa niż 6m2, ale nie przekracza 18m2, a wysokość w przypadku formy wolnostojącej wynosi
maksymalnie 10m;
format duży może mieć: pylon, totem

format mały - powierzchnia ekspozycyjna tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego nie
przekracza 0,7m2, a wysokość w przypadku formy wolnostojącej wynosi maksymalnie 1,7m;
6m2- 18m2

format mały może mieć: forma ażurowa, gablota wolnostojąca, montowana na budynku, kaseton,
pylon, reklama naklejana, semafor, stojak reklamowy, tabliczka na dystansach

hmaks=10m

≤0,7m2
hmaks=1,7m

5

format dominujący - powierzchnia ekspozycyjna tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego
jest większa niż 18m2;
format dominujcący ma: totem

2

format średni - powierzchnia ekspozycyjna tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego jest
nie większa niż 0,7m2, ale nie przekracza 3m2, a wysokość w przypadku formy wolnostojącej
wynosi maksymalnie 3,9m;
format średni może mieć: flaga reklamowa, forma ażurowa, gablota wolnostojąca, montowana
na budynku, kaseton, pylon, reklama naklejana w formie ażurowej

> 18m2

0,7m2
- 3m2
hmaks=3,9m

6

forma wolnostojąca - tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe jest sytuowane w taki sposób,
że posiada niezależną, własną konstrukcję nośną, trwale lub nietrwale związaną z gruntem;

3

format standardowy - powierzchnia ekspozycyjna tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego jest nie większa niż 3m2, ale nie przekracza 6m2, a wysokość w przypadku formy wolnostojącej wynosi maksymalnie 5,4m;
format standardowy może mieć: billboard, flaga reklamowa, forma ażurowa, kaseton, pylon

3m2- 6m2
hmaks=5,4m
nośnik reklamowy montowany na budynku (w przypadku formy ażurowej - również na ogrodzeniu)
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7

forma zwarta - forma przestrzenna urządzenia reklamowego, która wypełnia 80% przestrzeni
prostopadłościanu opisanego na skrajnych elementach danego urządzenia reklamowego;
im mniej rozczłonkowana, powycinana bryła, a im bardziej zbliżona do jednolitej bryły prostopadłościanu, tym łatwiej jest spełnić warunek zwartej formy
skrajne punkty

prostopadłościan
opisany na
skrajnych punktach urządzenia
reklamowego

10

standard wyświetlania - sposób wyświetlania reklam umożliwiający bieżącą zmianę informacji
wizualnej z poszanowaniem komfortu odbiorcy, czyli:
- zachowania stałości obrazu
- brak stosowania efektów wizualnych i przerw pomiędzy kolejno wyświetlanymi reklamami
stosowanie ekranu w technologii ciekłokrystalicznej Liquid Display (LCD) o minimalnej rozdzielczości FullHD 1920 x 1080 pikseli lub odpowiadający lub ekran z diod elektroluminescencyjnych
w technologii Surface Mouted Device (SMD) o maksymalnej wielkości piksela 20mm lub odpowiadający
- stosowanie alternatywnie:
stałej jasności wyświetlacza - maksymalnie 400cd/m2
zmiennej jasności wyświetlacza, która nie może przekraczać:
- w dzień - 7000 cd/m2 dla reklam wyposażonych w automatyczny system regulacji jasności
- w dzień - 2500 cd/m2 dla reklam niewyposażonych w automatyczny system regulacji jasności
- w nocy - 400 cd/m2;

11
8

smukla proporcja - proporcja szerokości do wysokości tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, wynosząca od 1:3 do 1:5;

9

standard posadowienia - obowiązek trwałego związania z gruntem, a w przypadku występowania fundamentu - obowiązek jego umieszczenia pod powierzchnią terenu lub z zachowaniem
wspólnego poziomu górnej krawędzi płyty fundamentowej z płaszczyzną gruntu lub nawierzchni,
na której tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe jest sytuowane;
jedynie w odniesieniu do formy wolnostojącej;

fundament nośnika jest zlicowany z poziomem gruntu - takie rozwiązanie minimalizuje ryzyko
uszkodzenia fundamentu, poprawia bezpieczeństwo i estetyzuje przestrzeń wokół nośnika
52

sytuowanie zbiorcze - sposób sytuowania szyldów w przypadku występowania więcej niż jednej
działalności na danej nieruchomości, polegający na obowiązku umieszczenia szyldów wielu podmiotów, działajacych na jednej nieruchomości na wspólnych tablicach reklamowych lub urządzeniach reklamowych w ramach dopuszczalnej liczby szyldów;
niejednokrotnie przed wjazdem na nieruchomość, gdzie znajdują się np. biura lub siedziby firm
można zauważyć tabliczki z nazwami podmiotów zamontowane na jednym wspólnym nośniku to właśnie sytuowanie zbiorcze

12

wysoki standard jakościowy - czyli: zachowanie ciągłości pokrycia, grubości i koloru powłoki
malarskiej elementów konstrukcyjnych; brak ubytków w materiale konstrukcji i materiale wykończeniowym konstrukcji; brak występowania rdzy na elementach metalowych; zapewnienie odpowiedniego naciągu reklam wykonanych na materiałach miękkich - bez wybrzuszeń, dziur i zagięć;

krótko mówiąc - o szyldy należy dbać; po pierwsze dlatego, że szyld jest informacją o Tobie - tak
jak się prezentuje - tak Ty będziesz odbierany,
po drugie - nośniki reklamowe są na styku tego, co należy do Ciebie, a tego co jest wspólną przestrzenią i wspólnym dobrem; im bardziej zadbany nośnik - tym lepsza przestrzeń wokół Ciebie
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Definicje cz.2
czyli jak się odnaleźć na nieruchomości

1
schemat mierzenia
wysokości

h

elewacja - płaszczyzna przegrody zewnętrznej budynku (ściany) wraz z otworami okiennymi,
witrynami, detalami architektonicznymi i attyką, której:
- krawędzią dolną jest styk ściany z nawierzchnią, na której jest sytuowana, zaś w przypadku
zastosowania podcieni w poziomie parteru elewacji - krawędź najbliższa poziomowi terenu położonego bezpośrednio poniżej;
- krawędziami bocznymi są krawędzie narożników;
- krawędzią górną są najwyżej położone elementy wykończeniowe ściany, wieńczącej ją attyki
lub linia styku ściany z okapem połaci dachowej;
- wysokością jest odległość mierzona w pionie między najniżej położonym punktem dolnej i najwyżej położonym punktem krawędzi górnej danej elewacji;

3

istotne detale architektoniczne - są to: krawędzie otworów okiennych i drzwiowych elewacji, uskoki i krawędzie elewacji, miejsca zmiany materiału wykończeniowego, boniowanie oraz krawędzie
gzymsów, pilastrów, lizen i blend
w skrócie - nośniki umieszczamy tylko na gładkiej powierzchni ściany (wyjątkiem jest tabliczka na
dystansach umieszczona na boniowaniu - patrz str. 45), najlepiej tak, żeby nie stykały się z detalem architektonicznym, a żeby była pozostawiona przerwa między nośnikiem, a krawędzią detalu

gzyms

uskok elewacji

element dekoracyjny

najwyżej
położony
punkt
elewacji

elewacja frontowa - to taka, gdzie znajduje się główne wejście do budynku, która styka się z ulicą
lub jest zwrócona w kierunku ulicy; najwięcej nośników sytuowanych na budynku jest właśnie na
elewacji frontowej
krawędź
górna 1

najwyżej położony
punkt elewacji 2

krawędź
witryn

gzyms,
zmiana materiału

krawędź
górna 2

krawędź
boczna 1

krawędź
boczna 2

wysokość
elewacji 1

wysokość
elewacji 2

4

osie kompozycyjne elewacji - są to wyobrażalne linie proste, na których oparte są istotne architektoniczne elementy wystroju elewacji - linie proste, biegnące na przedłużeniu otworów okiennych
i drzwiowych elewacji, osie symetrii tych otworów oraz na przedłużeniu uskoków elewacji lub
zmiany materiału wykończeniowego, a także krawędzie i osie symetrii ścian lub detali architektonicznych, takich jak gzymsy, pilastry, lizeny i blendy
osie kompozycyjne najłatwiej zauważyć na budynkach historycznych i historyzujących, na współczesnych budynkach biurowych

styk ściany
z nawierzchnią
elewacja 1

elewacja 2

osie kompozycyjne elewacji

skrajne punkty elewacji

2

elementy krajobrazu kulturowego - czyli po prostu zabytki (ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków
w tym w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków;
jeśli nieruchomość, na której chcemy usytuwać nośniki reklamowe wyglądą na starszą, ma przy
tym dużo detalu architektonicznego, elementów historyzyjących bądź znajdują sie na niej elementy, o których wiemy z miejscowych przekazów, że są ważną częścią kulturową lokalnej społeczności - sprawdźmy czy nieruchomość nie widnieje w Gminnej Ewidencji Zabytków
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5

pas szyldowy - powierzchnia na elewacji w poziomie parteru, mieszcząca się ponad górną
krawędzią witryn lub otworu drzwiowego, prowadzącego do budynku lub lokalu;

pas ochronny przykład
szerokość pasa
ochronnego

przykład
pasa
szyldowego
dla
budynku, którego
parter od kolejnych kondygnacji
oddziela
gzyms

7

powierzchnia ekspozycyjna - część tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niestanowiąca elementów konstrukcyjnych i zamocowań, przeznaczona do ekspozycji reklamy;

powierzchnia
ekspozycyjna

konstrukcja wraz
z zamocowaniem

przykład
pasa
szyldowego
dla
budynku,
który
nie posiada gzymsu

8

poziom parteru elewacji - dolny fragment elewacji, ograniczony od góry krawędzią elementu
architektonicznego, oddzielającego pierwszą kondygnację nadziemną od kondygnacji wyższych,
występującego w postaci gzymsu (górna krawędź elementu), podziału w wykończeniu elewacji
lub uskoku (dolna krawędź elementu),

przykład pasa szyldowego dla budynku parterowego

6

parter elewacji

pas ochronny - obszar elewacji położony bezpośrednio wokół tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, w którym nie występują istotne architektoniczne elementy takie jak: krawędzie
otworów okiennych i drzwiowych, uskoki i krawędzie elewacji, miejsca zmiany materiału wykończeniowego oraz krawędzie gzymsów, pilastrów, lizen i blend;
szerokość pasa ochronnego to odległość od jego zewnętrznej krawędzi do zewnętrznej krawędzi
urządzenia reklamowego;
pas ochronny ma szczególne znaczenie przy dużych tablicach reklamowych, które swoim rozmiarem potrafią zdominować elewację; im większy nośnik reklamowy tym pas ochronny powinien być
większy tj. odległość od zewnętrznej krawędzi nośnika do pierwszego istotnego elementu elewacji
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a w przypadku, gdy taki element nie występuje - do poziomu dolnej krawędzi otworów okiennych
drugiej kondygnacji nadziemnej
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Definicje cz.3
czyli gabaryty, odległości i powierzchnie tablic i urządzeń reklamowych

1

parter elewacji

dopuszcza się tolerancję wykonawczą lub błąd pomiaru +/- 5%

oznacza to, że w przypadku złego docięcia tablicy, niedowymiarowania konstrukcji itd. przyjmiemy niewielki margines błędu w wyliczaniu powierzchni ekspozycyjnej lub gabarytach całkowitych

lub gdy wyżej wymienione elementy nie występują - do górnej krawędzi elewacji

2

odległośći między tablicami reklamowymi lub urządzeniami reklamowymi, a innymi tablicami reklamowymi lub urządzeniami reklamowymi liczone są jako najkrótszy odcinek łączący ich skrajne
punkty

parter elewacji

9

urządzenie automatyczne - obiekt znajdujący się poza budynkami i tymczasowymi obiektami
budowlanymi, umożliwiajcy zdalne dostarczanie usług oraz pełną lub częściową samoobsługę
klienta, e szczególności: bankomaty, automaty z żywnością, paczkomaty, lodówki z żywnością,
panele i stacje dostarczające usługi transportowe

3

gabaryty czyli szerokość, wysokość i grubość nośnika reklamowego podaje się w odniesieniu do
największej powierzchni ekspozycyjnej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego;
szerokość

wysokość
wysokość

10

witryna - okno lub okna, w tym szczególnie okna wystawowe, a także drzwi lokalu użytkowego,
łącznie z przestrzenią otworu okiennego lub drzwiowego ograniczoną grubością ściany i krawędziami danego otworu.

grubość

szerokość

4

wysokość sytuowania i wysokość całkowitą podaje się w odniesieniu do poziomu terenu,
nawierzchni lub powierzchni gruntu, na których jest sytuowana tablica reklamowa lub urządzenie
reklamowe

witryna 1
58

witryna 2

wysokość
sytuowania (podajemy
do krawędzi powierzchni
ekspozycyjnej)

wysokość
całkowita

59

dla szyldów sytuowanych w jednym oknie lub drzwiach witryny
wysokość
całkowita
skrajne
elementy
wysokość
sytuowania (podajemy
do krawędzi powierzchni
ekspozycyjnej)

7

5

gabaryty, o których mowa w pkt 3 dotyczą elementów tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, znajdujących się powyżej gruntu lub nawierzchni, na której się znajdują oraz poza licem
muru, do którego są przytwierdzone

liczba szyldów sytuowanych przez jeden podmiot jest jednym szyldem, gdy:
mamy do czynienia z szyldem ażurowym

oznacza to, że do wymiarowania nośnika czy liczenia jego powierzchni ekspozycyjnej nie potrzebujemy części konstrukcji, która jest w licu ściany (nośniki montowane na budynku lub ogrodzeniu)
ani części konstrukcji, która jest pod ziemią (fundamenty nośników wolnostojących)
7 elementów = 1 szyld
wysokość
całkowita
poziom gruntu/
nawierzchni

jest umiejscowiony w przestrzeni jednego otworu okiennego lub drzwiowego witryny bądź na
jednej elewacji przeszklonej

6

powierzchnia ekspozycyjna w niestandardowych przypadkach liczona jest jako pole powierzchni
prostokąta opisanego na skrajnych elementach danej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego
ze względu na możliwość dużego skomplikowania form ażurowych, a w związku z tym skomlikowane obliczenia ile w rzeczywistości wynosi powierzchnia ekspozycyjna nośnika przyjęto takie
proste założenie

9 elementów = 1 szyld

forma wolnostojąca posiada powierzchnie ekspozycyjne skierowane w różne strony, jeśli zachowują identyczne gabaryty i wysokość sytuowania

dla tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w formie ażurowej, w tym dla układu rewersowego lub wklęsłego, gdzie bierze się pod uwagę gabaryty zewnętrzne pozostawionego elementu

skrajne
elementy

dla tablic reklamowych, których kształt jest inny niż prostokąt

skrajne
elementy
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2 powierzchnie ekspozycyjne o identycznych gabarytach i tej samej wysokości sytuowania
= 1 szyld
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5
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FAQ
1. Czy materiał wykończeniowy elewacji to dwie różne farby? Jeden kolor wokół witryn w części
parterowej, drugi kolor powyżej?
Nie, jest to cały czas ten sam materiał - farba na tynku. Zmiana materiału jest wówczas, gdy zmienia się jego struktura - część elewacji jest np. z odkrytej cegły, a część jest otynkowana albo część
elewacji ma okładzinę kamienną, a część jest otynkowana albo część elewacji ma okładzinę z
płyt cementowych, a część jest przeszklona itp.

3. Na ilustracji widać fragmenty dwóch sąsiednich budynków. Mamy swoje działalności w parterze (w tym jedna działalność znajduje się w suterenie). Jak - zgodnie z obowiązującym prawem
miejscowym - możemy umieścić swoje szyldy?
Budynki są przeładowane nośnikami reklamowymi. Znajdują się tu zarówno szyldy jak i reklamy
(wielkogabarytowe powierzchnie zamontowane powyżej parteru budynków).
Priorytetowo potraktujemy szyldy, bo informują one o usługach w tym konkretnym miejscu.

Jest

wielkoformatowe nośniki reklamowe znajdujące się powyżej parteru

2. Co zrobić, gdy budynki tworzące pierzeję (usytuowane w jednej linii i połączone ze sobą) mają
zupełnie różne kształty i wysokości i trudno jest tam znaleźć osie symetrii? Jak umiejscowić szyldy,
aby razem utworzyły spójną całość i były zgodne z prawem miejscowym?
Każda lokalizacja ma swój indywidualny charakter, a dobór nośników jest związany z takimi pojęciami jak: istnienie pasa szyldowego, wysokość elewacji, wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków,
mnogość detalu architektonicznego.
Jest

zbyt dużo nośników reklamowych powoduje
nieczytelność i potęguje
bałagan w przestrzeni

Możliwe rozwiązanie
nośniki reklamowe zostały usunięte z zadaszenia nad wejściem do
budynku, gdyż prawo
miejscowe dopuszcza
jedynie
sytuowanie
nośników na dachu,
a dach wg Encyklopedii PWN to „część
budynku ograniczająca go od góry (...)” ;

istniejący szyld w postaci formy ażurowej;
elewacja
niesymetryczna, bez osi kompozycyjnych,
dachy
o
różnym
spadku
i na różnej wysokości

podmiot 1 zlokalizował kaseton nad witryną drzwiową oraz
zastosował
reklamę
naklejaną;
kaseton
umieścił symetrycznie
względem
witryny;

Możliwe rozwiązanie
przykład
ujednolicenia szyldów różnych
podmiotów przy ich
wzajemnej współpracy:
jeden podmiot dostasował formę ażurową do
prawa miejscowego,
usytuował nośnik symetrycznie względem
osi witryny okiennej
w polu szyldowym
(nośnik znajduje się
w połowie wysokości
pasa
szyldowego);
drugi podmiot wybrał
również formę ażurową, ale ze względu na
zbyt wąski pas szyldowy - zamontował ją na
dachu (wysokość nośnika w stosunku do wysokości elewacji jest 1:5;
oba
szyldy
mają
tą samą wysokość
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Przykładowe rozwiązanie nie bierze pod uwagę nośników wolnostojących (które podmioty
mogłyby ewentualnie usytuować) dlatego, że przedpole może znajdować się w gestii innego
zarządcy niż same budynki. Gdy nośniki sytuujemy na innej nieruchomości niż nasza działalność
nie są one szyldami.

podmiot 2 zamontował
semafor oraz gablotę
(może to być również
tablica na dystansach)
ze strzałką kierunkową
do witryny drzwiowej;
semafor, tabliczki na
dystansach oraz gabloty nie muszą być sytuowane w pasie szyldowym (podmiot 2 ma
działalność w suterenie)
podmiot 3 zlokalizował
formę ażurową w witrynie lokalu, w osi symetrii
całej, swojej witryny
jest moliwość zamontowania tabliczek dystansowych przy wejściu,
dla lokali znajdujących
się powyżej poziomu
parteru
w budynku po lewej stronie
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Szablony szyldów
1

Przykładowe szablony szyldów powstały z myślą o przedsiębiorcach, którzy nie mają własnego
systemu identyfikacji marki bądź są w trakcie jej tworzenia, a mają natychmiastową potrzebę
zaistnienia w przestrzeni publicznej.

Proponowane połączenia kolorystyczne do pomocniczych szablonów szyldów.
Dla jasnych elewacji/dla jasnego tła, na którym umieszczamy szyld:

Nazwa podmiotu

2

Szablony należy traktować jako „doraźną pomoc”, pewną unifikację i ujednolicenie, a prawdziwie profesjonalnym podejściem, które wyraża szacunek dla Klienta i samego siebie jest opracowanie szyldów wraz ze studiem graficznym bądź plastycznym przy zachowaniu jak najlepszych
standardów estetycznych.

Nazwa podmiotu

3

Czcionki.
Dla szablonów zaleca się następujące połączenia czcionek:
1) dla marek/przedsiębiorców działających na nieruchomościach, na których znajdują się budynki lub budowle, będące elementami krajobrazu kulturowego Garamond Bold - tekst podstawowy (nazwa podmiotu), Helvetica Regular/Arial Regular - tekst
dodatkowy (wszelkie dodatkowe informacje takie jak: rok założenia, nazwiska założycieli, hasło
marki itp.)
Garamond

Nazwa podmiotu

Bold

od 1925 roku

Helvetica
Regular/ Arial Regular/
Helvetica Neue Regular

Dla ciemnych elewacji/dla ciemnego tła, na którym umieszczamy szyld:

Nazwa podmiotu

2) dla marek/przedsiębiorców działających na pozostałych nieruchomościach Myriad Pro Bold - tekst podstawowy (nazwa podmiotu), Minion Pro Regular - tekst dodatkowy
(wszelkie dodatkowe informacje takie jak: rok założenia, nazwiska założycieli, hasło marki itp.).

Myriad

Minion

Pro

Pro

Nazwa podmiotu

Bold

Nazwa podmiotu

od 1925 roku

Regular

4

Kolorystyka.
RAL 5022 (Night Blue), RAL 9010 (Pure White), RAL 8004 (Cooper Brown)

C 100 M 100 Y 40 K 40
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C0M0Y5K0

C 40 M 80 Y 80 K 10
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