


Czyli jak 
właściwie 
umieścić szyld 
informujący 
o prowadzonej 
działalności



I. Nie przysłaniaj ele-
mentów architektonicz-
nych takich jak gzymsy, 
obramienia, balustrady, 
okna, drzwi, tablice 
z nazwą ulicy oraz 
numerem domu.

II. Zachowaj ujednoli-
coną wielkość poszcze-
gólnych form szyldów.

III. Wybierz i stosuj 
dwie formy szyldów za-
proponowanych w bro-
szurce i nie przekraczaj 
podanych parametrów.

Montując szyld 
zachowaj trzy 
podstawowe 
zasady



W obrębie tzw. pasa ekspozycyjnego  
(pas powyżej okien parteru a gzymsem  
lub oknami piętra) wysokość szyldu nie może 
przekraczać 80 cm, a długość wszystkich 
szyldów w obrębie pasa nie może przekra-
czać 80% długości elewacji.

A. W obszarze staromiejskim szyld w obrębie 
pasa ekspozycyjnego może mieć formę  
jedynie oddzielnych, płaskich liter lub  
znaków mocowanych albo malowanych  
na ścianie budynku. 

B. W pozostałych obszarach szyld może mieć 
także formę tablic, kasetonów lub neonów, 
o grubości nie większej niż 15 cm, moco-
wanych do ściany budynku także w obrębie 
pasa ekspozycyjnego.  

Swój szyld
możesz umieścić

1.



W oknach lub drzwiach lokalu w parterze  
budynku, w formie kasetonu, którego wiel-
kość nie może przekroczyć 20% łącznej  
powierzchni pojedynczego okna lub drzwi. 

W obszarze staromiejskim szyld w tej formie 
można umieścić jedynie po wewnętrznej 
stronie szyby (od środka). 

W formie wyklejki nie większej niż  
20% łącznej powierzchni pojedynczego  
okna lub drzwi lokalu znajdującego  
się w parterze budynku.

2. 3.



W formie tzw. szyldu semaforowego,  
czyli ażurowej konstrukcji, tablicy lub  
kasetonu mocowanego na wysięgniku,  
prostopadle do ściany budynku, na wyso- 
kości od 2,5 m do 4 m od poziomu terenu,  
w odległości nie mniejszej niż 3 m  
od sąsiedniego szyldu semaforowego.

A. W obszarze staromiejskim maksymalny 
wysięg szyldu semaforowego może wynieść 
70 cm, jego grubość 6 cm, a powierzchnia 
obu stron nie może przekroczyć 1,4 m2.

B. W obszarze centrum i dzielnic historycz-
nych maksymalny wysięg może wynieść  
80 cm, grubość 15 cm, a powierzchnia  
obu stron 1,6 m2. 

C. W pozostałych obszarach maksymalny 
wysięg może wynieść 90 cm, grubość 
15 cm, a powierzchnia obu stron 
szyldu 2 m2. 

4.



Na tablicy zbiorczej o wymiarach maksy- 
malnych 2 x 0,8 m umieszczonej przy wejściu 
do budynku (po jednej lub dwóch jego stro-
nach), zawierającej szyldy o jednolitym for-
macie, przy czym powierzchnia pojedyncze-
go szyldu nie może być większa niż 0,2 m2.

Jako jeden z kilku szyldów tworzących zwar-
tą kompozycję umieszczoną przy wejściu do 
budynku (po jednej lub dwóch jego stronach). 
Wielkość poszczególnych szyldów musi być 
ujednolicona i nie może przekroczyć 0,2 m2. 
Jednocześnie powierzchnia wszystkich  
szyldów nie może być większa niż 1,6 m2.  
Istnieje możliwość umieszczenia przy  
wejściu pojedynczego szyldu nie przekra- 
czającego jednak powierzchni 0,2 m2. 

W obszarze staromiejskim jest to jedna  
z dwóch form szyldów (pkt. 5 i 6) dopuszczo- 
nych od strony ulicy dla przedsiębiorców 
prowadzących działalność na wyższych  
piętrach lub w podwórzach budynków. 

5. 6.



W formie neonu lub oddzielnych liter, bądź 
znaków umieszczonych na dachu lub w ob-
rębie ostatniej kondygnacji budynku na dłu-
gości nie przekraczającej 30% długości tej 
elewacji. Wysokość takiego szyldu nie może 
przekroczyć 1/6 wysokości budynku, jedno-
cześnie nie może być większa niż 3 m.

Tego typu szyldu nie można stosować 
w obszarze staromiejskim.

Na meblach i lambrekinach parasoli stano-
wiących wyposażenie ogródków gastrono-
micznych oraz na lambrekinach markiz  
znajdujących się w parterze budynku.

7. 8.



Na pełnej części ogrodzenia bezpośrednio 
przy wejściu lub wjeździe na nieruchomość, 
przy czym powierzchnia szyldu nie może  
być większa niż 0,2 m2.

9.Jeżeli twój budynek 
znajduje się w odległo-
ści większej niż 6 m 
od ulicy, możesz 
umieścić swój szyld



Na tablicy zbiorczej (także w formie kaseto-
nu do 10 cm grubości) w układzie pionowym, 
umieszczonej na pełnej części ogrodzenia 
bezpośrednio przy wejściu lub wjeździe na 
nieruchomość, zawierającej szyldy o jedno- 
litym formacie, przy czym powierzchnia  
pojedynczego szyldu nie może być  
większa niż 0,2 m2.

Maksymalne rozmiary tablicy (kasetonu)  
wynoszą: wysokość do 2 m, szerokość  
do 1 m.

W formie wolno stojącego pylonu, zloka- 
lizowanego przy wejściu lub wjeździe  
na nieruchomość. 

A. W obszarze staromiejskim rozmiary  
maksymalne pylonu wynoszą: wysokość 
do 2 m, szerokość do 80 cm.

B. W pozostałych obszarach: wysokość 
od 2 do 3 m, szerokość do 1 m.

10. 11.



W oknie swojego lokalu, w odległości  
nie mniejszej niż 10 cm od wewnętrznej  
strony szyby, przy czym powierzchnia  
ekspozycji nie może przekroczyć  
30% powierzchni okna.

A.Jeżeli prowadzisz 
działalność w parterze 
budynku możesz 
umieścić reklamę

30%



W formie wyklejek z informacją o możliwości 
płacenia kartą, ochronie, itp., umieszczonych 
w oknie lub na szklanych drzwiach. Ich łącz-
na powierzchnia dla jednego lokalu nie może 
przekroczyć formatu A3. 

Na lambrekinach parasoli stanowiących  
wyposażenie ogródków gastronomicznych.

B. C.

A3



W formie jednego, wolno stojącego pulpitu 
z menu w formacie A3 o wysokości nie więk-
szej niż 1,5m lub jednego potykacza o wyso-
kości do 90 cm i łącznej powierzchni ekspo-
zycji do 1,5 m2.

D.Jeżeli prowadzisz dzia-
łalność gastronomicz-
ną możesz umieścić 
informację o menu 



W formie podświetlanej gabloty (A)  
o powierzchni nie większej niż 0,5 m2  
i grubości maksymalnej do 10 cm lub  
w formie tablicy (B) o powierzchni  
do 0,7 m2. Gablota lub tablica muszą  
być umieszczone przy wejściu  
do lokalu gastronomicznego.

E.



Szczegóły na:
poznan.pl/krajobrazowa

Obszar staromiejski obejmuje najstarszą 
część miasta czyli Stary Rynek i okolice,  
a także Chwaliszewo, Ostrów Tumski  
i Śródkę

Obszar zurbanizowany obejmuje  
osiedla mieszkaniowe oraz założenia 
usługowe i przemysłowe

Obszar centrum i dzielnice historyczne 
obejmuje historyczne dzielnice miasta 
i odpowiada nieco poszerzonej strefie 
ochrony konserwatorskiej

Obszar przyrodniczy wpisuje się  
w klinowo-pierścieniowy system zieleni

Podział Miasta Poznania
na obszary

http://poznan.pl/krajobrazowa





