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Co udaje się już dziś?



współpraca i współdziałanie





Wilda na glanc!



UMP
WUA PINB MKZ ZDM

(+ WGN ZKZL BNW ZTM MPK)

+ ORG MEDIA



ulica Matyi – z reklamą
ulica Matyi z reklamą



ulica Matyi bez reklamy



dworzec kolejowy



Poznań City Center



Międzynarodowe Targi Poznańskie



Międzynarodowe Targi Poznańskie 



Stadion Miejski



Galeria Miejska Arsenał



stary dworzec autobusowy



barierki przy przejściach podziemnych



SP na Różanej (Wilda) z reklamami



szkoła podstawowa Wilda bez reklamSP na Różanej (Wilda) bez reklam



Stary Rynek 2014



Stary Rynek 2015



uliczki boczne 2014

2 0 1 5



uliczki boczne 2015



Tomasz Hejna w działaniu!



Tomasz Hejna w działaniu!



„UCHWAŁA REKLAMOWA”



STREFOWANIE MIASTA



STREFOWANIE  MIASTA 
• STARE MIASTO
+ OSTRÓW TUMSKI

Strefa A
Obszar Starego miasta ograniczony 
ulicami: 
- ul. Wolnica
- ul. Małe Garbary
- al. Karola Marcinkowskiego
- ul. Podgórna
+ Wyspa Ostrów Tumski  - ograniczona 
rzeką Wartą oraz Cybinką

• CENTRUM MIASTA
Strefa B

Obszar Centrum Miasta ograniczony 
ulicami: 
- ul.Królowej Jadwigi
- ul. Stanisława Matyi
- ul. Franklina Roosevelta
- ul. Kazimierza Pułaskiego
- al. Armii Poznań
-od wschodu granicę stanowi rz. Warta

•HISTORYCZNE DZIELNICE
Strefa C

Obszar ograniczony ulicami: 
- ul. Kazimierza Pułaskiego
- ul. Franklina Roosevelta
- ul. Stanisława Matyi
- ul. Królowej Jadwigi
- od wschodu rzeka Warta
- ul. Hetmańska
- ul. Grochowska
- ul. Marcelińska
- ul. Stefana Żeromskiego

•POZOSTAŁA CZĘŚĆ
Strefa D



STREFOWANIE  MIASTA 

• CENTRUM MIASTA
Strefa B

Obszar Centrum Miasta ograniczony 
ulicami: 
- ul.Królowej Jadwigi
- ul. Stanisława Matyi
- ul. Franklina Roosevelta
- ul. Kazimierza Pułaskiego
- al. Armii Poznań
-od wschodu granicę stanowi rz. Warta

LOKALIZACJA ANALIZOWANEJ 
ULICY ŚWIĘTY MARCIN.



UL. ŚWIĘTY MARCIN



UL. ŚWIĘTY MARCIN – SKŁADNIKI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ



Pierzeja zwarta, przewaga kamienic o funkcji mieszkaniowej,  

z usługami w parterze



Pierzeja zwarta, przewaga kamienic 

o funkcji mieszkaniowej,  

z usługami w parterze



Zamek Cesarski



Zamek Cesarski



Alfy



Alfy: reklama Miastoprojekt



Ziemstwo: neon ‘Poznańskie Słowiki’



Neon ‘Poznańskie Słowiki’



Galeria MM



Parki i place



Citylighty

Źródło: http://logic.hr/hr/wp-content/uploads/Stipic-Interart_Kampanja-1002_Citylight-kauc_montaza_m.jpg Źródło: https://i.ytimg.com/vi/rX2zAycT5i4/maxresdefault.jpg



Słupy reklamowe/ogłoszeniowe

Źródło: http://architektura.um.warszawa.pl/sites/default/files/
gallery/slup%20reklamowy%20DSC_0999_0.JPG Źródło: http://static.panoramio.com/photos/large/69606999.jpgŹródło: https://www.flickr.com/photos/44153691@N03/13082995025/sizes/l



Słupy reklamowe/ogłoszeniowe

Berlin

Źródło:http://www.kienzler.com/de/werbetraeger/werbesaeulen/hi
ntererleuchtete-saeule/

Poznań Berlin

Foto. Alicja Bogalecka



Wstępne lokalizacje



Słupy reklamowe/ogłoszeniowe. Wizualizacje - sw.Marcin



Flagi, maszty reklamowe (zaproponowane w konkursie na zagospodarowanie przestrzeni ulicy św. Marcin)

Źródłohttp://poznan.sarp.org.pl/konkurs-centrum-poznan/wp-content/uploads/2015/12/20_Plansza_A3_01.pdf



Flagi, maszty reklamowe (zaproponowane w konkursie na zagospodarowanie przestrzeni ulicy św. Marcin)

Źródło: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/86/4c/83/864c8310475
0e5076f1ae83f48615699.jpgŹródło: http://mehr-print.ir/Portals/40/EasyGalleryImages/13/38/THBanners.jpg



STREFOWANIE PRZESTRZENI 
W OBRĘBIE JEDNEJ ULICY

NA PRZYKŁADZIE ULICY ŚW.MARCIN



UL. ŚWIĘTY MARCIN – PODZIAŁ NA STREFY REKLAMOWE

STREFA  PZM 
pierzeja zwarta, przewaga kamienic o funkcji 
mieszkaniowej, z usługami w parterze

STREFA O
Strefa budynków wolnostojących

STREFA K
Strefa komunikacyjna

K 1 - pas drogowy szeroki
K 2 - pas drogowy wąski

STREFA Z
Otwarta przestrzeń (zieleń + place)



STREFA  PZM 
pierzeja zwarta, przewaga kamienic o funkcji mieszkaniowej, 
z usługami w parterze

STREFA O
Strefa budynków wolnostojących

1 - Uniwersytet im.A. Mickiewicza
2 - Zamek Cesarski
3 - ALFY
4 - Galeria MM
5 - Kościół pw. św. Marcina
6 - Filharmonia Poznańska
7 - Akademia Muzyczna

STREFA K
Strefa komunikacyjna

K 1 - pas drogowy szeroki
K 2 - pas drogowy wąski

STREFA Z
Otwarta przestrzeń (zieleń + place)

STREFY REKLAMOWE



USTALENIA ‘REKLAMOWE’ 
DLA POSZCZEGÓLNYCH STREF

NA PRZYKŁADZIE ULICY ŚW.MARCIN



Treść ustaleń 
( znak ‘X’ oznacza obow iązyw anie ustalenia na danym terenie,
Znak ‘-‘ oznacza, że ustalenie nie dotyczy danego terenu)

PZM O K1 K2 Z

Architektura budynków i ich zespoły mają pierwszeństwo przed 
formami reklamowymi. Muszą one być porządkowane podziałom 
fasad, ich kolorystyce, detalom architektonicznym.

X X X X X

1.

1.1 SZYLDY POPRZECZNE (SEMAFORY)
O powierzchni nie większej niż 0,7m2 mierzonej po obrysie 
zewnętrznym. 

Na wysokości od 2,5m do 4,0m nad poziomem terenu i w odległości 
od siebie nie mniejszej niż 2,0m, na tej samej wysokości w obrębie 
budynku.
 
Wysunięte na odległość nie większą niż 0,7 m od ściany budynku, 
na której jest usytuowany.
O grubości nie większej niż 10 cm.

Montaż szyldów nie może naruszać, przesłaniać lub niszczyć 
historycznych elementów wystroju elewacji takich jak: gzymsy, 
profilowane listwy, obramienia okienne, boniowania i inne detale 
wystroju kamiennego i sztukatorskiego

X

1.2. SZYLDY RÓWNOLEGLE DUŻE 
(w tym LITERY PRZESTRZENNE/BLOKOWE)

Umieszczane w poziomie parteru w przestrzeni nad witryną, oknem, 
drzwiami do wysokości gzymsu nadparterowego (w przypadkju braku 
gzymsu do wysokości linii stropu między parterem a pierwszym 
piętrem).

Grubość szyldu wystająca poza lico fasady do 10 cm. 
O łącznej powierzchni zajmowanego pola nie większej niż 2% 
powierzchni elewacji, na której jest umieszczony.

Montaż szyldów nie może naruszać, przesłaniać lub niszczyć 
historycznych elementów wystroju elewacji takich jak: gzymsy, 
profilowane listwy, obramienia okienne, boniowania i inne detale 
wystroju kamiennego i sztukatorskiego

X

SZYLDY



1.3. SZYLDY RÓWNOLEGLE MAŁE
(wizytówki firm)

Przy wejściu do budynku między parapetem okna parteru, a górną 
krawędzią drzwi (tzw. wizytówki firm).

W formie tablic, zawierające nie więcej niż:
- logo
- nazwę firmy
- imię, nazwisko
- adres
- nr telefonu/faxu
- email
- strona www
- godziny otwarcia

Jednorodne dla całego budynku w zakresie materiału i wielkości.

O powierzchni pojedynczego szyldu nie większej niż 0,2m2.

X X

2.

2.1. BANERY
Wykonane z materiałów odpornych na działanie czynników 
atmosferycznych, o wymiarach nie większych niż 2 m szerokości i 5 
m wysokości, zlokalizowane wyłącznie na elewacjach budynków, 
powyżej 1. piętra. 
Nie mogą stanowić więcej niż 2,5% elewacji. 
Banery informujące o wydarzeniach o charakterze nie komercyjnym 
(wystawy, koncerty itp.).
Baner należy usunąć co najmniej 3 tygodnie po zakończonym 
wydarzeniu.

X

Wykonane z materiałów odpornych na działanie czynników 
atmosferycznych, o wymiarach nie większych niż 1,5 m szerokości i 
3 m wysokości, zlokalizowane wyłącznie na elewacjach budynków, 
powyżej 1. piętra. 
Nie mogą stanowić więcej niż 2,5% elewacji. 
Banery informujące o wydarzeniach o charakterze nie komercyjnym 
(wystawy, koncerty itp.).
Baner należy usunąć co najmniej 3 tygodnie po zakończonym 
wydarzeniu.

X

TABLICE REKLAMOWE 

Treść ustaleń 
( znak ‘X’ oznacza obow iązyw anie ustalenia na danym terenie,
Znak ‘-‘ oznacza, że ustalenie nie dotyczy danego terenu)

PZM O K1 K2 Z



Treść ustaleń 
( znak ‘X’ oznacza obow iązyw anie ustalenia na danym terenie,
Znak ‘-‘ oznacza, że ustalenie nie dotyczy danego terenu)

PZM O K1 K2 Z

2.2. WOLNOSTOJĄCE NOŚNIKI REKLAMOWE (STOJAKI, 
POTYKACZE)
Stojaki zawierające menu lokali gastronomicznych, wykonane z 
materiałów wysokiej jakości.Do wysokości 1,m. X X X X X

Stojaki informujące wyłącznie o działaniach prowadzonych przez 
instytucje kultury - zawierających repertuar oper, teatrów, sal 
koncertowych i kin oraz innych wydarzeniach o charakterze 
niekomercyjnym, wykonane z materiałów wysokiej jakośći. Do 
wysokości 2 m.

X X X X X

2.3. OKLEJANIE WITRYN/OKIEN
Przeszklenia okien i witryn powinny być przezroczyste, dopuszcza 
się działania reklamowe polegające na oklejaniu nie więcej niż 20% 
pojedynczego przeszklenia.

X X

W czasie trwania działań artystycznych prowadzonych przez 
instytucje kultury w ramach zorganizowanych imprez artystycznych, 
dopuszcza się zaklejanie okien lub witryn w lokalach, w których te 
działania są prowadzone

X X

2.4. FLAGI/MASZTY
Flagi/maszty o wymiarach nie przekraczających 0,8 m szerokości i 
1,5 m długości. 
Montowane w miejscach do tego wyznaczonych, na wysokości nie 
wyższej niż 3,5m liczonej od poziomu nawierzchni. 
Wykonane z materiałów wysokiej jakości, odpornych na działanie 
czynników atmosferycznych

X X X

3.

Montaż urządzeń reklamowych nie może naruszać, przesłaniać lub 
niszczyć historycznych elementów wystroju elewacji takich jak: 
gzymsy, profilowane listwy, obramienia okienne, boniowania i inne 
detale wystroju kamiennego i sztukatorskiego

X X X X X

3.1 ‘CITYLIGHTY’
Lokalizacja zgodnie z załącznikiem nr X. Urządzenia o wymiarach 
powierzchni ekspozycyjnej nie większej niż 1,2 m szerokości x 1,8 
m wysokości. Jako obiekty budowlane, trwale przytwierdzone do 
podłoża (fundament nie widoczny).  W kolorze RAL 7043.

X X X

Dopuszcza się lokalizację citylightów stanowiących wyposażenie 
przystanków transportu publicznego X X X X X

URZĄDZENIA REKLAMOWE



Treść ustaleń 
( znak ‘X’ oznacza obow iązyw anie ustalenia na danym terenie,
Znak ‘-‘ oznacza, że ustalenie nie dotyczy danego terenu)

PZM O K1 K2 Z

3.2 SŁUPY REKLAMOWE
Lokalizacja słupów reklamowych zgodnie z  załącznikiem nr X. 
O wysokośći nie wyższej niż 4 m, o średnicy słupa nie 
przekraczającej 1,2 m. 
O proporcji podstawy do wysokości jak 1:5.
Jako obiektu budowlanego składającego się z trzech wyodrębnionych 
części

X X X X X

3.2. NEONY
Na dachach budynków o  wymiarach nie większych niż 1 m 
wysokości i 3 m długości lub nie przekraczający długości 
budynku, na którym się znajduje.
Montowane na budynkach w miejscu lokalizacji siedziby lub miejsc 
wykonywania działalności przez jednostki orga

X

W oknach / witrynach o powierzchni nie większej niż 20% 
powierzchni pojedynczego szklenia X

4.

4.1. REKLAMY NA BUDYNKACH REMONTOWANYCH
Dopuszcza się działania reklamowe na nie więcej niż 1/3 całkowitej 
powierzchni siatki, tkaniny lub innego materiału osłaniającego 
rusztowanie służące do prowadzenia robót budowlanych na całej 
elewacji budynku, pod warunkiem, że na pozostałej powierzchni  

X X

4.2 OGRÓDKI GASTRONOMICZNE
Logo firmowe lokalu i sponsora, prowadzonej działalności lub 
informacji o danym lokalu (lub preferowanych wyrobów) może być 
usytuowane wyłącznie na lambrekinach markiz oraz lambrekinach 
otaczających czasze parasoli ogródków gastronomicznych

X X

INNE DZIAŁANIA REKLAMOWE



1. Czy opracowujemy urzędowymi siłami, czy zlecamy całość/część na zewnątrz?

2. Co z małą architekturą i ogrodzeniami?

3. Co z audytem docelowym w związku z egzekucją?  

4. Co z ewentualnymi odszkodowaniami?

WNIOSKI/ WYZWANIA/ PROBLEMY


