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 Historyczna, Przyrodnicza, Miejska 

 System Informacji Miejskiej, Ksiêga Standardów, Olsztyn 2012



1. Elementy 
Systemu Informacji
Miejskiej

03

BWO 02_1

System Informacji Miejskiej Olsztyna sk³adaæ siê bêdzie z 
szeœciu poziomów (rodzajów) informacji dedykowanej pieszym 
i kierowcom.

Tablice uliczne i na skrzy¿owaniach oraz oznakowanie 
numerów domów s³u¿y zarówno pieszym jak i kierowcom, tablice 
rozprowadzaj¹ce ruch pieszy, informacja o zabytkach i tablice 
mapowe dostosowane s¹ do czytania osoby pieszej, tablice 
rozprowadzaj¹ce ruch ko³owy dedykowane s¹ g³ownie kierowcom ze 
wzglêdu na miejsce umieszczania i odleg³e cele do których kieruj¹. 
Elementy systemu pieszego musz¹ ze sob¹ wspó³pracowaæ tworz¹c 
przemyœlan¹ nawigacjê do konkretnych punktów w mieœcie. Miejsca, 
które powinny byæ oznakowane systemem stanowi¹ za³¹cznik do 
Uchwa³y Rady Miasta. 

Lista obiektów powinna zostaæ zweryfikowana na etapie PFU 
do projektów wykonawczych.

Poziomy SIM Olsztyn 

Poziom P1 
- Tablice uliczne oraz z nazwami rzek i mostów
Poziom P2 
- Tablice numerowe budynków
Poziom P3 
- Tablice o obiektach zabytkowych, pomnikach 
   oraz o patronach ulic
Poziom P4 
- Tablice rozprowadzaj¹ce ruch ko³owy
Poziom P5a 
- Tablice rozprowadzaj¹ce ruch pieszych
Poziom P5b 
- Tablice mapowe
Poziom P5c 
- Tablice scalone rozprowadzaj¹ce ruch pieszych 
z mapowymi 
Poziom P6
- Tablice przystankowe (scalane ze znakiem D15), Tablice na wiatach Il. 10  Przyk³ady ró¿nych poziomów SIM dla strefy nowoczesnej
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Poziom P1 
- Tablice uliczne oraz 
z nazwami rzek i mostów

Poziom P2 
- Tablice numerowe
 budynków

Poziom P3 
- Tablice o obiektach zabytkowych, 
pomnikach   oraz o patronach ulic

Poziom P4 
- Tablice rozprowadzaj¹ce ruch ko³owy

Poziom P5a 
- Tablice rozprowadzaj¹ce ruch pieszych
Poziom P5b 
- Tablice mapowe
Poziom P5c 
- Tablice scalone rozprowadzaj¹ce ruch pieszych 
z mapowymi

Poziom P6
- Tablice przystankowe
 (scalane ze znakiem D15), 
Tablice na wiatach
 przystankowych.    

Il. 11 Ilustracje pokazuj¹ce przyk³adowe noœniki informacji na danym poziomie SIM 

1. Elementy 
Systemu Informacji
Miejskiej
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Oznakowaniu podlegaj¹ wa¿ne dla funkcjonowania organizmu 
miejskiego obiekty u¿ytecznoœci publicznej. W zale¿noœci od poziomu 
informacji nale¿y ka¿dorazowo stworzyæ listê obiektów do 
oznakowania, inaczej bowiem bêdzie prowadzony pieszy ( bardziej 
szczegó³owo) inaczej kierowca. Aby orientacyjnie okreœliæ skalê 
oznakowania niniejsza koncepcja zawiera za³¹cznik " Lista obiektów 
podlegaj¹cych oznakowaniu". Jest to lista orientacyjna, która 
dodatkowo dzieli obiekty w kategoriach tematycznych : kultura, 
natura, rekreacja, rozrywka. Przed zleceniem projektów 
wykonawczych nalezy opracowaæ listê dla ka¿dego poziomu 
informacji na etapie PFU do projektu wykonawczego.    

Obszar miasta podzielony zosta³ na trzy strefy kolorystyczne, tj. 
- strefê „History” – krajobraz urbanistyczny historyczny lub mieszany 
nowoczesny 
z historycznym.
- strefê „Natura” - krajobraz przyrodniczy, otoczenie jezior, Las Miejski, 
osiedla domków jednorodzinnych o wysokich walorach 
krajobrazowych.
- strefê „City” - (pozosta³y obszar miasta) nowoczesne osiedla, nowa 
dzielnica biznesowa, przemys³owa.

W zale¿noœci od strefy kolorystycznej noœniki SIM bêd¹ wykonywane 
w nastêpuj¹cej kombinacji kolorystycznej SIM:
a) strefa History - tarcze znaków br¹zowo-be¿owe, konstrukcje 
wsporcze grafitowe,
b) strefa City - tarcze znaków ciemnozielone-jasnozielone, konstrukcje 
wsporcze szare i ze stali nierdzewnej,
c) strefa Przyrodniczo-Rekreacyjna - tarcze znaków ciemnozielone-
jasnozielone, konstrukcje wsporcze grafitowe i drewniane.

2. Forma 
olsztyñskiego 
Systemu Informacji 
Miejskiej

Obiekty podlegaj¹ce
oznakowaniu

2.1 Za³o¿enia 
kolorystyczne dla 
grafiki i architektury 

Il. 12  Przyk³ady zdjêciowe miejsc w konkretnych strefach: histoycznej, miejskiej nowoczesnej
      i przyrodniczej

Il. 13 Mapa pokazuj¹ca strefy i ich zwi¹zki z meblowaniem i kolorystyk¹ SIM
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2. Forma 
olsztyñskiego 
Systemu Informacji 
Miejskiej

2.1 Za³o¿enia 
kolorystyczne dla 
grafiki i architektury 
systemu miejskiego

Obszar miasta podzielony zosta³ 
na trzy strefy kolorystyczne, tj. 
- strefê „History” – krajobraz 
urbanistyczny historyczny lub 
mieszany nowoczesny 
z historycznym.
- strefê „Natura” - krajobraz 
przyrodniczy, otoczenie jezior, 
Las Miejski, osiedla domków 
jednorodzinnych o wysokich 
walorach krajobrazowych.
- strefê „City” - (pozosta³y obszar 
miasta) nowoczesne osiedla, 
nowa dzielnica biznesowa, 
przemys³owa.

W zale¿noœci od strefy kolorystycznej 
noœniki SIM bêd¹ wykonywane w 
n a s t ê p u j ¹ c e j  k o m b i n a c j i  
kolorystycznej SIM:

a) strefa History - tarcze znaków 
br¹zowo-be¿owe, konstrukcje 
wsporcze grafitowe,
b) strefa City - tarcze znaków 
ciemnozielone-jasnozielone, 
konstrukcje wsporcze szare i ze 
stali nierdzewnej,
c )  s t r e f a  P r z y r o d n i c z o -
Rekreacyjna - tarcze znaków 
ciemnozielone-jasnozielone, 
konstrukcje wsporcze grafitowe
 i drewniane.

Il. 14 klimaty stref jakie tworzy odpowiednie 
     umeblowanie po³¹czone z elementami SIM
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strefa historyczna „History”

strefa 
przyrodniczo
-rekreacyjna
„Natura”

strefa 
miejska
nowoczesna
„City”

2. Forma 
olsztyñskiego 
Systemu Informacji 
Miejskiej

2.1 Za³o¿enia 
kolorystyczne dla 
grafiki i architektury 
systemu miejskiego

Il. 15 Mapa stref i zale¿noœci kolorystycznych
      miêdzy SIM i konstrukcjami 
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Podstawowymi kolorami Systemu Informacji Miejskiej sà:

a) dla tablic:
- ciemnozielony - RAL 6004; CMYK 100 70 90 0
- jasnozielony - CMYK 20 0 90 0
- bràzowy - RAL 8028; CMYK 60 90 100 30
- beýowy - RAL 9001; CMYK 10 10 30 0

b) dla konstrukcji wsporczych:
- szary - RAL 9006
- grafitowy - RAL 7016

Kolorami wyróýniajàcymi obiekty skategoryzowane sà:
c) obiekty z grupy „kultura”
- czerwony z odcieniami -  RAL 3020; CMYK 16 97 83 5
d) obiekty z grupy „rozrywka”
- ýóùty z odcieniami - RAL 1018; CMYK 4 6 100 0
f ) obiekty z grupy „natura”
- zielony z odcieniami - CMYK 20 0 90 0
g) obiekty z grupy „rekreacja”
- niebieski z odcieniami - RAL 5012; CMYK 82 7 0 0   

Podstawowe liternictwo systemu bazuje na czcionce Myriad 
Pro Regular. Jedynie na tablicach opisujàcych zabytki oraz patronów 
ulic, a takýe tablicach mapowych dopuszcza siæ stosowanie czcionki 
Myriad Pro Semicondensed z odmianà bold. 

Krój czcionki Myriad Pro Regular:

BWO 02_2

2. Forma 
olsztyñskiego 
Systemu Informacji 
Miejskiej

2.2  Kolorystyka 
systemu w liczbach

2.3  Liternictwo 
Systemu

Myriad Pro Regular

abcdefghijklùmnoprs
t u w x y z  à ã æ ú ó ý ê
ABCDEFGHIJKLÙMN
O P R S T U W X Y Z  
À Ã Ú Æ Ó Ý Ê
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Il. 16.1 Krój czcionki Myriad Pro

Il. 16 Kolory w kategoriach:  Kultura, Natura, Rekreacja, Rozrywka
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Il. 17 Wizualizacje noœników informacji poziomu P1 dla strefy Miejskiej Nowoczesnej „City”

Tablica 
znakuj¹ca
plac, most,
rzekê

Tablica 
znakuj¹ca
ulicê do umieszczania
na budynku

Tablica znakuj¹ca
ulicê do umieszczania
na skrzy¿owaniach
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Il. 18   Wizualizacje noœników informacji poziomu P1 dla strefy Miejskiej Historycznej „History”

Tablica 
znakuj¹ca
plac, most,
rzekê

Tablica 
znakuj¹ca
ulicê do umieszczania
na budynku

Tablica znakuj¹ca
ulicê do umieszczania
na skrzy¿owaniach
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Il. 19   Wizualizacje noœników informacji poziomu P1 dla strefy Przyrodniczo-Rekreacyjnej „Natura”

Tablica 
znakuj¹ca
plac, most,
rzekê

Tablica 
znakuj¹ca
ulicê do umieszczania
na budynku

Tablica znakuj¹ca
ulicê do umieszczania
na skrzy¿owaniach
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Il. 20  Kolorystyka noœników i tablic SIM w zale¿noœci od strefy

Strefa Miejska Historyczna „History” Strefa Miejska Nowoczesna „City” Strefa Przyrodniczo-Rekreacyjna„Nature”
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Kolorystyka

Tablice poziomu P1 wystæpowaã bædà w dwóch wariantach 
kolorystycznych - jako ciemnozielone-jasnozielone (do stosowania
 w strefach City i Przyrodniczej) oraz bràzowo-beýowej (do stosowania 
w strefie History i na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub 
gminnej ewidencji w strefach innych niý historyczne).
Równieý nowe konstrukcje wsporcze (sùupki) do tych tablic 
wykonywane bædà w dwóch wariantach kolorystycznych - jako szare 
(do stosowania w strefie City) oraz grafitowe (do stosowania w 
strefach History I Przyrodniczej). 

Architektura

Tablice poziomu P1 wystæpowaã bædà w czterech moduùach 
wielkoúciowych, tj. zawsze o tej samej wysokoúci wynoszàcej 370mm i 
o dùugoúciach zaleýnych od dùugoúci nazwy ulicy, tj. 
- moduù 1. = 1150mm
- moduù 2. = 900mm
- moduù 3. = 750mm
- moduù 4. = 650mm

Tablice poziomu P1 zawieszane bædà na:
- elewacjach budynków i ogrodzeniach - tablice elewacyjne - tablice 
jednostronne
- istniejàcych konstrukcjach wsporczych, tj. istniejàcych elementach 
infrastruktury technicznej takich jak np. latarnie oúwietlenia ulicznego 
- tablice dwustronne, posiadajàce awers i rewers,
- nowych konstrukcjach wsporczych (sùupkach) - tablice dwustronne, 
posiadajàce awers i rewers.

Tablice mocowane bædà do istniejàcych konstrukcji wsporczych oraz 
nowych sùupków mimoúrodowo, natomiast tablice sùuýàce do 
oznakowania rond, mostów, placów, skwerów osiowo. 

Forma architektoniczna 
nowych konstrukcji wsporczych (sùupków)
 do tablic ulicznych bædzie zawsze jednakowa, gdzie zasadnicza czæúã 
sùupa wykonywana bædzie z rur kwadratowych, natomiast górna czæúã 
sùupka z rury okràgùej, o mniejszym przekroju. Zwieñczeniem sùupka 
bædzie odlew lub element toczony w ksztaùcie stoýka. 

Wysokoúã caùkowita noúnika wynosi 3,70m, przy czym spód krawædzi 
najniýej poùoýonej tarczy znaku 2,80m. 

Treúã tablicy

Zasadniczà treúã tablicy ulicznej stanowi gùówna czæúã nazwy ulicy 
(np. nazwisko patrona lub caùa nazwa ulicy, z której nie moýna 
wyodræbniã czæúci pomocniczej, jak np. ulica „Zyndrama z 
Maszkowic”). Uzupeùnieniem treúci bædzie czæúã pomocnicza tj. opis 
obiektu jak ulica, plac, skwer, rondo, a w dalszej czæúci imiæ patrona, 
tytuùy, itp. Dodatkowo, w wyodræbnionym kolorystycznie polu 
widnieã bædzie nazwa osiedla, w którym znajdzie siæ tablica uliczna. W 
górnym rogu tablicy znajdowaã siæ bædzie oznaczenie zakresu 
numeracji ze wskazaniem kierunku - za pomocà strzaùy - w którym ten 
zakres wystæpuje. 

Strzaùka wraz z oznaczeniem numerowym punktów 
adresowych stanowi jeden znak graficzny, umieszczany zawsze na 
zewnàtrz tabliczki (w azymucie wyznaczonym tabliczkà) i 
oznaczajàcy, ýe w kierunku wskazanym strzaùkà, po stronie i na 
odcinku ulicy od miejsca umieszczenia tabliczki do kolejnej przecznicy 
znajdujà siæ numery porzàdkowe budynków w zakresie 
przedstawionym na znaku.

Numer porzàdkowy znajdujàcy siæ w najmniejszej odlegùoúci 
od  tabliczki ulicznej jest umieszczany na tarczy znaku zawsze bliýej 
sùowa „ulica”, znajdujàcego siæ w górnym wierszu (wierszu 
pomocniczym). 

Jeúli po stronie i odcinku ulicy od miejsca umieszczenia 
tabliczki do kolejnej przecznicy brak jest numerów porzàdkowych,   
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z treúci znaku znika caùy znak graficzny informujàcy o numeracji.

W przypadku tablic z opisem rzek i mostów zasadniczà 
czæúcià treúci bædzie nazwa mostu lub wiaduktu, natomiast w dolnej 
czæúci tablicy wyróýnionej kolorystycznie widnieã bædzie nazwa rzeki. 
W przypadku wiaduktów pole to pozostanie puste. 

Na wszystkich tablicach wieszanych osiowo na konstrukcji wsporczej 
treúã równieý zapisywana bædzie symetrycznie wzglædem pionowej 
osi tablicy. Na tablicach wieszanych mimoúrodowo oraz na tablicach 
elewacyjnych treúã równana jest do boku.

Z uwagi na wystæpowanie nazw ulic o wyjàtkowo dùugich 
nazwach, w celu unikniæcia potrzeby dodatkowego zwiækszania 
dùugoúci tablicy, przyjæto zasadæ, ýe dla tych nazw stosowany bædzie 
wspóùczynnik zagæszczajàcy litery i odstæpy miædzy nimi. Zestawienie 
tych ulic przedstawiono w czæúci rysunkowej.    

oœ
 m

oc
ow

an
ia

 ta
bl

ic
y

awersrewers

modu³ 1
1150mm x370mm

kolorystyka stref
City
Natura

kolorystyka strefy
History

modu³ 2
900mm x370mm

modu³ 3
750mm x370mm

modu³ 4
650mm x370mm

Il. 21 Modu³y tablic ulicowych
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Il. 22 Trzy rodzaje mocowania tablic ulicowych: na konstrukcji istniej¹cej, na nowej konstrukcji mocowanie boczne, na nowej konstrukcji mocowanie osiowe

na istniej¹cej konstrukcji np.latarnia na nowej konstrukcji mocowanie boczne na nowej konstr. mocowanie osiowe
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Kolorystyka

Tablice poziomu P2 wystæpowaã bædà w dwóch wariantach 
kolorystycznych - jako ciemnozielone-jasnozielone (do stosowania w 
strefach City i Przyrodniczej) oraz bràzowo-beýowej (do stosowania w 
strefie History i na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub 
gminnej ewidencji w strefach innych niý historyczne).

Architektura

Tablice poziomu P2 wystæpowaã bædà w trzech moduùach 
wysokoúciowych, z tym ýe kaýdy z moduùów ma dodatkowo trzy 
róýne wymiary dùugoúci. Powyýsze zróýnicowanie wynika z dwóch 
zmiennych:
- odlegùoúci, z której obserwowana bædzie tablica
- rozbudowania numeracji porzàdkowej (niekiedy na oznaczenie 
numerowe skùada siæ jedna cyfra, a niekiedy - np. przy oznakowywaniu 
wejúã - np. podwórzowych - prowadzàcych do kilku budynków - 
zachodzi potrzeba zastosowania tablic zbiorczych, na których 
widniejà zakresy numeracji, obejmujàcych kilka numerów).

W zwiàzku z powyýszym ustalono nw moduùy. 

- moduù 1 o wymiarach [wys.xszer.] = 290x290; 290x320; 290x409 
[mm]
- moduù 2 o  wymiarach [wys.xszer.] = 406x406; 406x448; 406x567 
[mm]
- moduù 3 o wymiarach [wys.xszer.] = 580x580; 580x640; 580x810 
[mm]

Tablice uliczne wieszane bædà na elewacjach budynków,
 a w przypadku gdyby budynek znajdowaù siæ w gùæbi nieruchomoúci 
na ogrodzeniach, w pobliýu wejúcia na teren posesji.

Treúã tablicy

Zasadniczà treúã tablicy numerowej stanowi numer porzàdkowy 
budynku. W przypadku zbiorczych tablic numerowych zasadniczà 
czæúã treúci stanowiã bædà skrajne numery budynków (z danego 
zakresu) oddzielone myúlnikiem, a w przypadku, gdy zakres numeracji 
dotyczyã bædzie jedynie dwóch numerów, numery te oddzielone 
bædà przecinkiem. Uzupeùnieniem treúci tablicy bædzie nazwa ulicy 
umieszczana nad numerem porzàdkowym oraz nazwa osiedla, która 
znajdowaã siæ bædzie pod numerem porzàdkowym, w polu 
wyróýnionym kolorystycznie. 
Na tablicach numerowych budynków treúã zapisywana bædzie 
symetrycznie wzglædem pionowej osi tablicy.  

Il. 23 Przyk³ady tablic numerowych w strefie nowoczesnej i historycznej
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Il. 24 Przyk³ady tablic numerowych w strefie nowoczesnej i historycznej
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W sektorze oznakowania zabytków, patronów ulic i waýnych obiektów 
jak pomniki, place, miejsca szczególne stosujemy trzy rodzaje 
oznakowania:

kartusze - minimalistyczne, wyglàdajàce jak szklane tabliczki do 
montowania na elewacji budynków
pulpity - obiekty przestrzenne przypominajàce pulpit dyrygenta do 
zastosowania w przestrzeni i wszædzie tam gdzie nie moýna 
ingerowaã w budynek
popiersia artystyczne - wszelkie formy artystycznego wyrazu 
pùaskorzeêby, maski ( front rzeêb peùnych), ryciny- jednak bez 
szerszych opisów tekstowych. Opisy powinny byã wykonane zawsze 
na kartuszu. Wyjàtek stanowià artystyczne tablice pamiàtkowe, 
wykonywane ræcznie, jednak muszà one posiadaã wysoka jakoúã 
artystycznà. Jeúli takiej nie prezentujà opis moýna wykonaã w 
systemie kartuszowym. 

Opis poszczególnych elementów:

Kartusz   

Kolorystyka 
Tablice wystæpowaã bædà w wersji monochromatycznej, tj. tùo biaùe, 
treúã w kolorze ciemnoszarym. Jedynie logotyp „kultura” znajdujàcy 
siæ w górnej czæúci tablicy bædzie kolorowy.

Architektura
Tablice poziomu P3 wykonywane bædà w dwóch, staùych wymiarach 
[wys.xszer.]= 400x200mm (ze zdjæciem lub rycinà) oraz 300x200mm 
(bez zdjæcia/ryciny) .  
Tablice poziomu P3 zawieszane bædà na elewacjach budynków. 

Treúã tablicy.
Na treúã tablicy skùadaã siæ bædzie - patrzàc od góry:
- nazwa obiektu lub nazwa patrona ulicy w jæzyku polskim, 

- nazwa obiektu lub nazwa patrona ulicy przetùumaczona na jæzyk 
angielski, niemiecki oraz rosyjski,
- fotografia lub rycina obiektu, ewentualnie ulicy, - dot. wersji 
400x200mm 
- nazwa obiektu wraz z opisem zawierajàcym krótki rys historyczny 
obiektu, czy opis wydarzeñ z nim zwiàzanych. Zalecana iloúã znaków 
w opisie pojedynczego obiektu powinna wynosiã 250, jednak nie 
wiæcej niý 1000 w przypadku obszerniejszych opisów. 
- nazwy obiektu z opisami przetùumaczone na pozostaùe jæzyki, tj. 
angielski, niemiecki I rosyjski. 

Uwaga: Opis w jæzyku polskim w zaleýnoúci od obszernoúci moýe byã 
zapisany w trzech, dwóch lub jednej kolumnie. Wielkoúã czcionki 
moýe byã odpowiednio modyfikowana (zwiækszana lub zmniejszana), 
tak by wypeùniã pole przewidziane na opis.
W wybranych lokalizacjach przewiduje siæ stosowanie artystycznych 
tablic o zabytkach. Ich forma architektoniczna projektowana bædzie 
indywidulanie.

Pulpit 

Pulpit moýe wystæpowaã w dwóch formach designu - 
"ultraprostej" i "solidnej" wersja ultraprosta jest rekomendowana do 
miejsc majàcych monitoring i wzglædnà ochronæ gdyý jest 
bardziej naraýona na uszkodzenia. Forma solidna posiada stalowa 
pùytæ pod pùyta poliwæglanu, forma ultraprosta ma solidnà spawanà 
kieszeñ na pùytæ poliwæglanowà, która nie ma podparcia.
Tablice wolnostojàce osadzone sà na pùaskiej blasze stalowej gr.6 mm 
o wymiarach 100/60+ pulpit 30/60 cm, na którym zamontowana jest 
pùyta z poliwæglanu z podklejonà na folii mroýonej treúcià, 
zamocowana na dystansie w szeúci skrajnych punktach. 
Tablice wolnostojàce wystæpujà tylko w kolorze grafitowym. Na 
pionowej stalowej pùycie wykonany powinien byã grawerunek 
pokazujàcy w interesujàcy sposób opisywany obiekt w formie ikony 
3D.  Projekt treúci pulpitu powinien byã podobny do kartusza, to samo 
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Il. 25 Umiejscowienie tabliczek informacyjnych, wobec tablic numerowych i instytucjonalnych

 liternictwo, rysunki w 3d lub inne graficzne i kolorowy element 
"kultura". 
Dopuszcza siæ wykonanie innej grafiki i zastosowania pulpitu w inny 
niý przewidziany poniýej sposób np. jako panoramæ miasta z punktu 
widokowego.

Popiersia artystyczne 

Ta kategoria jest miejscem na dziaùania nie poddajàce siæ 
systematyzacji czyli dziaùania artystyczne. Opisujàc jà moýemy okreúliã 
tylko delikatne ramy, które bædà wypeùniaã artyúci wedùug swojej 
wraýliwoúci I umiejætnoúci. 

Ta kategoria oznakowania przewidziana jest dla wszystkich 
elementów oznakowywanych dziú tzw. tablicami pamiàtkowymi, 
które czæsto oprócz maùego elementu rzeêbiarskiego nie stanowià 
wielkiej wartoúci artystycznej a poprzez nieskoordynowanie 
organizacyjne i problem z archiwizacjà czæsto zaúmiecajà elewacje. 

Z tych powodów popiersia i tablice artystyczne majà staã siæ 
I zostaã wciàgniæte "na stan" Systemu Informacji Miejskiej min. po to 
by nie dublowaã oznakowania ( artystycznego i systemowego). 

Tego typu obiekty bêd¹ musia³y kaýdorazowo ( tak jak nazwy 
ulic i pomniki ) uzyskaã Uchwaùæ Rady Miasta i zgodæ Wojewódzkiego 
lub Miejskiego konserwatora Zabytków a wczeúniej pozytywnà opiniæ 
Komisji Estetyki Przestrzeni Publicznej. Komisja bædzie kierowaùa 
pewne inicjatywy obywatelskie czy tematy upamiætniania do 
wykonania w takiej formie. Ograniczeñ plastycznych dla popiersi 
artystycznych nie ma. Stosujemy jednak zasadæ nie powielania 
informacji i komunikatów, dàýymy do tego aby wiækszoúã treúci 
( tekstu) byùa umieszczana na kartuszach uwalniajàc formæ rzeêbiarskà 
od tekstu . 
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Il. 26 Kartusz montowany na budynku - modu³ du¿y
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Il. 27 Kartusz montowany na budynku - modu³ ma³y
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Il. 26  Pulpity prezentuj¹ce obiekty zabytkowe lub rzeŸby na otwartej przestrzeni

wersja
solidna 

wersja
lekka
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Uk³ad na elewacji
- forma rzeŸbiarska 
bez zbêdnych tekstów
- tabliczka kartusz 
z pe³n¹ informacj¹

Przyk³adowe
tablice pami¹tkowe
istniej¹ce w Olsztynie
rzeŸbiarskie tablice 
pami¹tkowe 
zostan¹ wprowadzone
w zasoby SIM
i bêd¹ pe³noprawn¹
informacj¹ turystyczn¹

Przyk³adowe maski rzeŸbiarskie
 ( front pe³nej rzeŸby g³owy)
jako unikatowa, olsztyñska  forma 
przedstawienia patrona ulicy 

Il. 27  Przyk³ady popiersi artystycznych i tablic pami¹tkowych oraz zasady stosowania
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Kolorystyka

Tablice poziomu P4 wystæpowaã bædà w dwóch wariantach 
kolorystycznych - jako ciemnozielone-jasnozielone (do stosowania w 
strefach City i Przyrodniczej) oraz bràzowo-beýowej (do stosowania w 
strefie History).

Tablice poziomu P4  Dodatkowo, w przypadku obiektów 
skategoryzowanych, tùo strzaùy oznaczane bædzie kolorem danej 
kategorii obiektu (np. ýóùtym w przypadku obiektu z grupy 
„Rozrywka”).

Konstrukcje wsporcze (sùupki) do tych tablic wykonywane 
bædà zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003r. w sprawie szczegóùowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnaùów drogowych oraz urzàdzeñ bezpieczeñstwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach w kolorze 
szarym. Tyù tarczy znaku malowany bædzie równieý na kolor szary.

Architektura

Tablice poziomu P4 wystæpowaã bædà w trzech 
szerokoúciach. Szerokoúci tablic w poszczególnych moduùach sà 
wynikiem przyjætej wysokoúci liter duýych i cyfr, natomiast wysokoúã 
tablic jest zaleýna od zapisu nazwy poszczególnych obiektów oraz 
wysokoúci liter duýych i cyfr. Nazwy obiektów mogà byã zapisane w 
jednym wierszu lub dwóch, z tym ýe w przypadku zapisu 
dwuwierszowego, wiersz drugi (niýszy) moýe byã zapisany czcionkà o 
wysokoúci liter jak w wierszu pierwszym lub o mniejszej wysokoúci 
liter. 

Szerokoúci moduùów tablic ulicznych
- moduù 1.  o szer. 2072mm - przy wysokoúci liter duýych i cyfr 162mm - 
przewidziany do stosowania wzdùuý dróg krajowych i wojewódzkich,
- moduù 2.  o szer. 1635,5mm - przy wysokoúci liter duýych i cyfr 

 132mm - przewidziany do stosowania wzdùuý dróg gminnych
 i powiatowych,
- moduù 3.  o szer. 3000mm - przy wysokoúci liter duýych i cyfr 210mm - 
przewidziany do stosowania wzdùuý dróg dwujezdniowych, o 
dopuszczalnej prædkoúci >60km/h,

Treúã tablicy

Treúã kaýdej tarczy znaku stanowiã bædzie: nazwa obiektu 
oraz strzaùa wskazujàca kierunek jazdy do tego obiektu. Na jednej 
konstrukcji wsporczej - w jednej lokalizacji - dopuszcza siæ 
umieszczanie maksymalnie szeúciu wierszy z nazwami obiektów, a w 
przypadku wystæpowania przynajmniej jednej nazwy zapisanej w 
dwóch wierszach siedmiu wierszy. Kolejnoúã umieszczania nazw do 
poszczególnych obiektów wynikaã bædzie ze wskazywanego strzaùà 
kierunku jazdy do nich, i tak, najwyýej umieszczane bædà obiekty, do 
których ruch kierowany bædzie na wprost, nastæpnie obiekty, do 
których ruch kierowany bædzie w lewo, a najniýej obiekty, do których 
ruch kierowany bædzie w prawo. W przypadku wystæpowania w jednej 
lokalizacji kilku obiektów, do których dojazd kierowany jest w tym 
samym kierunku, o kolejnoúci ich umieszczania decyduje odlegùoúã do 
poszczególnych obiektów - obiekty znajdujàce siæ w mniejszej 
odlegùoúci od znaku sytuowane sà nad obiektami poùoýonymi dalej. 

Strzaùy kierunkowe umieszczaã naleýy po lewej stronie 
nazwy obiektu w przypadku kierowania do obiektów na wprost i w 
lewo oraz po prawej stronie nazwy obiektu w przypadku kierowania 
do obiektu w prawo.
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Il. 28 Wizualiacja i rysunki modu³ów informacji dla kierowców
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Il. 29  Wizualizacje kierunkowskazów dla pieszych w trzech strefach: History, City, Natura

Kolorystyka

Tablice poziomu P5a wystæpowaã bædà w dwóch wariantach 
kolorystycznych - jako ciemnozielone-jasnozielone (do umieszczania 
w strefach City i Przyrodniczej) oraz bràzowo-beýowe (do 
umieszczania w strefie History). Dodatkowo, w przypadku obiektów 
skategoryzowanych, tùo strzaùy oznaczane bædzie kolorem danej 
kategorii (np. niebieskim w przypadku obiektu z grupy „Rekreacja”).
Konstrukcje wsporcze tablic P5a wykonywane bædà w trzech 
kombinacjach kolor ystycznych,  kaýda dedykowana do 
poszczególnych ze stref. 

W strefie History dolna i górna czæúã sùupa oraz ùàczniki 
malowane bædà na kolor grafitowy. W strefie City dolna czæúã sùupa 
malowana bædzie na kolor szary, natomiast górna czæúã i ùàczniki 
wykonywane bædà ze stali nierdzewnej. W strefie Przyrodniczej dolna 
czæúã sùupa wykonana bædzie z drewna natomiast górna czæúã sùupa i 
ùàczniki malowane na kolor grafitowy. W strefie przyrodniczej 
rozróýniamy obszary miejskie i leúne w obszarach przyrodniczych 
miejskich konstrukcja powinna byã stalowa. W obszarach leúnych 
zarówno konstrukcja wsporcza jak i kierunkowskaz powinny byã 
drewniane. 

Architektura

Forma architektoniczna tablic poziomu P5a bædzie 
jednakowa dla wszystkich stref kolorystycznych. Poszczególne tablice 
bædà o wymiarach wys. x szer. 141x918 mm.    Na jednej konstrukcji 
wsporczej umoýliwiono wskazywanie azymutu w czterech 
kierunkach, pod kàtem 90 stopni. W kaýdym kierunku moýliwe bædzie 
umieszczenie do piæciu tablic (wskazanie kierunku marszu do piæciu 
obiektów). Wszystkie tablice bædà dwustronne.

Forma architektoniczna konstrukcji wsporczych bædzie 
jednakowa na obszarze caùego miasta. Dolna czæúã sùupa 
wykonywana bædzie z kszta³townika stalowego o przekroju 
kwadratowym, górna czæúã sùupa

z elementów stalowych o przekroju krzyýowym. Elementy mocujàce 
widoczne.

 Wysokoúã caùkowita noúnika wynosi 3,63m, przy czym spód 
krawædzi najniýej poùoýonej tarczy znaku 2,80m (przy zawieszeniu 
maksymalnej iloúci znaków w danym kierunku, tj. piæciu). 

Treúã tablicy

Treúã kaýdej tarczy znaku stanowiã bædzie: nazwa obiektu w jæzyku 
polskim, tùumaczenie nazwy na jæzyk angielski oraz strzaùa wskazujàca 
kierunek dojúcia do tego obiektu, a takýe czas dojúcia do obiektu, 
podawany w minutach. 
O kolejnoúci umieszczania obiektu decyduje czas dojúcia do niego - 
obiekty, do których czas dojúcia jest najkrótszy umieszczane bædà 
najwyýej. 
Dla szlaków turystycznych stosujemy zawsze tabliczkæ biaùà z 
odpowiednimi kolorami, nazwami czy logotypami szlaków.
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Il. 30 Wizualizacje i wymiary tablic rozprowadzaj¹cych ruch pieszych strefa  Nowoczesna
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Il. 31  Wizualizacje i wymiary tablic rozprowadzaj¹cych ruch pieszych strefa Przyrodnicza 

uwaga! 
w strefie przyrodniczej wystêpuj¹ 
zarówno tablice i kierunkowskazy 
drewniane jak i stalowe
w kolorze grafitowym
-drewniane przeznaczone
s¹ dla obszaru lasów
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Il. 32 Wizualizacje i wymiary tablic rozprowadzaj¹cych ruch pieszych strefa Historyczna

 System Informacji Miejskiej, Ksiêga Standardów, Olsztyn 2012



2.4 Rozwiàzania 
plastyczno-
architektoniczne 
oraz konstrukcyjne

2.4.6 
Poziom P5b 
- tablice mapowe

30

BWO 02_2

Il. 33 Przyk³ady tablic mapowych dla stref History oraz City, Natura

Kolorystyka

Tablice poziomu P5b wystæpowaã bædà w dwóch wariantach 
kolorystycznych - jako ciemnozielone-jasnozielone (do umieszczania 
w strefach City i Przyrodniczej) oraz bràzowo-beýowe (do 
umieszczania w strefie History). 
Konstrukcje wsporcze tablic P5b wykonywane bædà w trzech 
kombinacjach kolor ystycznych,  kaýda dedykowana do 
poszczególnych ze stref. W strefie History konstrukcja wsporcza 
malowana bædzie na kolor grafitowy. W strefie City konstrukcja 
wsporcza malowana bædzie na kolor szary. W strefie Przyrodniczej 
konstrukcja wsporcza wykonana bedzie z drewna. lub stalowa 
grafitowa. 

Architektura

Forma architektoniczna tablic poziomu P5b bædzie jednakowa dla 
wszystkich stref kolorystycznych, jednakýe tablice w strefach City
 i History bædà o wymiarach caùkowitych [wys.xszer.] 2500 x 900m, 
natomiast w strefie Przyrodniczej o wymiarach 2400x890mm. Pole 
ekspozycji tablic poziomu P5b wynosiã bædzie w strefach City i History 
[wys.xszer.] 1890x890mm, a w strefie Przyrodniczej 1600x750mm.  
Wszystkie tablice bædà dwustronne. Tablice nie bædà podúwietlane w 
pierwszym etapie wdraýania SIM. Jednak gruboúã konstrukcji 
przewiduje moýliwoúã póêniejszej modyfikacji tablicy i umieszczenia 
w niej êródùa úwiatùa. 

Treúã tablicy, layout

Przewiduje siæ podziaù treúci tablicy na dwa rodzaje: 
tablica mapowa i tablica tematyczna.
W tablicy mapowej obowiàzuje layout czyli zasady graficzne ( opisane 
w ostatnim punkcie tego paragrafu). W tablicy tematycznej zasady sà 
luêniejsze i moýna stosowaã dowolne wypeùnienia graficzne. Gùównà 
zasadà tablic mapowych jest to iý pokazujà miejsce w którym stojà, 

 nazwa-tytuù tablicy powinien zawsze opisywaã miejsce, w którym 
znajduje siæ tablica. Do kierowania do obiektu sùuýà kierunkowskazy. 

Tablica pokazuje "tu jesteú". Znak ten nie musi byã 
umieszczony na úrodku tablicy, jednak powinien zawsze w widoczny 
sposób informowaã o pozycji oglàdajàcego. 

Do wykonania map stosujemy mapæ z Miejskiego Systemu 
Informacji Przestrzennej ( Wydziaù Geodezji). 

Mapa nie ma skali, jednak naleýy na niej kaýdorazowo 
zaznaczyã okràg pokazujàcy ile przejdziemy w 5 min. 

Kolorystyka map róýni siæ w zaleýnoúci od strefy. Standardy 
graficzne przedstawione w niniejszym dokumencie sà doúã 
precyzyjne ale mogà byã poddawane modyfikacjom w trakcie 
realizowania projektów wykonawczych. 

 System Informacji Miejskiej, Ksiêga Standardów, Olsztyn 2012
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Il. 34  Rodzina tablic mapowych i tematycznych dla strefy Historycznej, pokazane s¹ przyk³adowe ilustracje 

tablica mapowa tablica tematyczna tablica tematyczna 

 System Informacji Miejskiej, Ksiêga Standardów, Olsztyn 2012



2.4 Rozwiàzania 
plastyczno-
architektoniczne 
oraz konstrukcyjne

2.4.6 
Poziom P5b 
- tablice mapowe

32

BWO 02_2

Il. 35 Rodzina tablic mapowych i tematycznych dla strefy Nowoczesnej lub Przyrodniczej, pokazane s¹ przyk³adowe ilustracje 

tablica mapowa tablica tematyczna tablica tematyczna tablica mapowa tablica tematyczna tablica tematyczna 

 System Informacji Miejskiej, Ksiêga Standardów, Olsztyn 2012
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Il. 36 Tablice mapowe dla wszystkich stref gabaryty 

 System Informacji Miejskiej, Ksiêga Standardów, Olsztyn 2012
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Il. 37 Tablice mapowe wizualizacje

 System Informacji Miejskiej, Ksiêga Standardów, Olsztyn 2012
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Zasady projektowania tablic mapowych I tematycznych

Przewiduje siæ podziaù treúci tablicy na dwa rodzaje: tablica 
mapowa i tablica tematyczna.

W tablicach mapowych naleýy bezwzglædnie 
przestrzegaã zasad graficznych layoutu. W tablicach 
tematycznych moýna dokonywaã modyfikacji w zaleýnoúci od 
potrzeb. Nie wolno jedynie rezygnowaã z górnego paska z nazwà 
miejsca, w którym stoi tablica ( tablica opisuje zawsze miejsce, w 
którym siæ znajduje, pokazujàc mapæ z pozycji "tu jesteú").  

W treúci tablic tematycznych moýna zastosowaã róýnorodne 
techniki graficzne i róznorodne rodzaje opisów. Jeúli jednak moýliwe 
jest  zachowanie ukùadu mapowego, naleýy go stosowaã . 

W przypadku úcieýek przyrodniczych i opisów zwiazanych 
z naturà lub rekreacj¹ moýna zamiast prostokàta mapowego stosowaã 
jako wykrojnik pod grafikæ firmowy olsztyñski "liúã" komponowany na 
spad. 

Tablice mapowe maja mieã charakter topograficzny
 i informacyjny dlatego muszà byã realizowane zgodnie z prawdà,
 tj. opisywaã miejsca nazwami zgodnymi z obowiàzujàcymi 
lub nazwami historycznymi.

 Nazwy ulic bædà pochodziùy z grafiki eksportowanej z SIP, 
nazwy miejsc bæda dodatkowo nanoszone na kontrastowych 
prostokàtach. 

Nazwy obiektów sùuýàcych kulturze, rekreacji, naturze 
( takich, które posiadaja jakiú ùadunek emocjonalny i znaczenie np. 
historyczne i wystepujà w opisach czy opracowaniach) piszemy 
w "dymkach" prostokàty z trójkàtem charakterystycznym dla dymka 
wypowiedzi. 

 Wystæpujà dwa rodzaje oznakowania na mapie 
w  kategoriach KNRR. W zaleýnoúci od tego czy widzimy duýo mapy 
czy maùo. Jeúli mapa jest przybliýona stosujemy opisy w dymkach, jeúli 
mapa jest oddalona (widaã wiækszà gæstwinæ informacji) stosujemy 
kolorowe kwadraciki z cyferkami, które sa opisane w legendzie. 

W tablicach SIM oprócz tych opisów i grafiki podstawowej 
bæda stosowane klasyczne ikony informacyjne wykonane w 
tzw. standardzie europejskim. Ikony bæda zawsze biaùe, czasem z 
ciemnà podbitkà. Nie bæda wykonywane ikony specjalnie dla SIM 
Olsztyn. Zaleýy nam na integracji SIM z innymi materia³ami 
turystycznymi i adekwatnoúci przekazu. Ikony bædà wystæpowaùy 
równieý w legendzie. 

Ikony w systemie europejskim bædà uýywane TYLKO 
dla elementów nieskategoryzowanych jako kultura, natura, 
r e k r e a c j a ,  r o z r y w k a .  O b i e k t y  z  t y c h  k a t e g o r i i ,  
charakterystyczne dla Olsztyna bæda tworzone w ramach 
innych projektów promocyjnych np. Olsztyn Aktywnie 
w Wydziale Promocji Miasta, tam te¿ jest przechowywana baza 
ikon i elementów wykonawczych olsztyñskiego SIM. 

Ukùad tablicy mapowej skùada siæ z nastæpujàcych elementów:

- górne úwiatùo ( doúã duýy pusty fragment od góry)
- tytuù tablicy opisujàcy miejsce w którym siæ znajdujemy lub wiækszy 
obszar jeúli miejsce nie jest charakterystyczne. 
- tùumaczenie tytuùu na trzy jæzyki: angielski, niemiecki, rosyjski
- mapa wykonana na podstawie mapy Systemu Informacji 
Przestrzennej ( w dyspozycji Wydziaùu Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomoúciami) ze zmienionymi kolorami wg. rysunków. 

Mapa na tablicach bædzie podawana bez skali, stosujàc 
podziaù minutowy tempa poruszania siæ pieszego. Mapa nie bædzie 
mieã skali, lecz nie powinna pokazywac wiæcej niý trasæ na 25 min. 
marszu pieszego. 

Na tablicach mapowych naleýy umieszczaã okràg 
pokazujàcy úrednicæ, którà przejdziemy w czasie 5 min. i dymek z 
napisem "Tu jesteú". Jeúli chcemy pokazaã szersze obszary dla 
pokazania konkretnego tematu i wyjaúnienia konkretnego 
zagadnienia wchodzimy juý w obszar tablic tematycznych, gdzie 
dopuszczona jest modyfikacja mapy. Kolorystyka mapy odpowiada 
strefie Historycznej, Przyrodniczej i City tj. w Historycznej ma 
kolorystykæ bràzowà w City i Przyrodniczej zielonà.

 System Informacji Miejskiej, Ksiêga Standardów, Olsztyn 2012
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- pod mapà znajduje siæ zielony pasek z malym opisem 
przedstawianego obszaru lub tematu
- w dolnej czæúci znajdujà siæ trzy równe kolumny mogà to byã 
kolumny tekstowe, legenda, dodatkowe forografie lub mapa 
orientujàca. 
- mapa orientujàca powinna pokazywaã szerszy obszar i uproaszczone 
graficznie trasy i gùówne ulice, naleýy jà wykonywaã jako osobny plik 
graficzny ( inny niý kadr z SIP) z przetworzeniem i uproszczeniem 
graficznym (schematyzacja), do pùaskich plam kolorystycznych.  

Mapy orientacyjne powinny znajdowaã siæ na wszystkich 
tablicach tematycznych zlokalizowanych z daleka od tablic 
mapowych. Maùe mapy orientacyjne powinny równieý zawieraã znak 
"tu jesteú".
- na szczycie kolumn tekstowych zaraz pod zielonym paskiem 
umieszcza siæ legendæ w kategoriach kultura, natura, rekreacja, 
rozrywka. Gdzie  z prawej strony na najszerszym buttonie jest 
kategoria wùaúciwa dla danej tablicy.  Ten element wystæpuje 
w tablicach tematycznych i tablicach mapowych, które stosujà 
legendæ w kategoryzacji KNRR.
- w treúci kolumn tekstowych powinna znajdowaã siæ legenda, lub 
teksty ciàgùe. W przypadku tablic mapowych legenda powinna 
znajdowaã siæ pod mapà orientujàcà. Jednak legenda na mapach 
pokazujàcych miasto prawdopodobnie bædzie bardzo rozbudowana 
I bedzie zajmowaùa caùe trzy kolumny. Dlatego na tablicach 
mapowych nie powinno siæ umieszcaã innych treúci niý legenda 
w dolnej czæúci ( tekstowej z kolumnami). 

Waýne informacje, telefony alarmowe i kontakt do 
administratora SIM umieszczany powinien byã zawsze pogrubionym 
liternictwem w dolnej czæúci prawej kolumny. Liternictwo w opisie
 i legenda jest  zawsze biaùe. 

Stosowanie charakterystycznych elementów plastycznych: 

W olsztyñskim SIM przewidziane sà okreúlone cechy 
plastyczne grafiki, które naleýy kontynuowaã tak by zachowaã 
spójnoúã caùego systemu. 

-  ikony budynków w 3D i obszary miasta w 3D na podstawie modeli   
    sketchup
- dymki w odpowiednich kolorach dla kategorii kultura, natura,    
     rekreacja, rozrywka
-   przy tematach natury i edukacji zwiàzanej z naturà moýna  
    stosowaã  dowolnà grafikæ np. zdjæcia, rysunki przyrodnicze  
    zakomponowane w olsztyñskim liúciu
-  przy tematach historycznych nale¿y stosowaã rysunki odræczne na  
   podstawie starych pocztówek stylizowane na stare zdjæcia
-  jesli chcemy stosowaã wspóùczesne realistyczne zdjæcia, naleýy je     
    przetworzyã do dwóch, trzech kolorów odpowiadajàcych strefom 
    miejskiej i historycznej. Zdjæcia realistyczne, dokumentacyjne nie 
    powinny byã stosowane w SIM, ze wzglædu na wymagane zgody 
     wystæpujàcych na  nich i sùabe walory estetyczne przypominajàce 
     reklamæ. 
-  na tablicach mo¿na równieý stosowaã schematy i kompozycje ikon 
     czy znaków graficznych

Tablice SIM majà w swoim zaùoýeniu sùuýyã wszystkim 
jednostkom miejskim, tak by daã im moýliwoúã przekazania 
treúci, zachowaã przy tym ùad przestrzenny miasta a dziæki doúã 
duýej dowolnoúci wypeùniania treúcià pozostawiã miejsce na 
indywidualnoúã np. úcieýka edukacyjna robiona przez szkoùæ.

 System Informacji Miejskiej, Ksiêga Standardów, Olsztyn 2012
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Il. 38 Layout tablic mapowych i tematycznych Il. 39  Legenda w kategoriach tematycznych Kultura, Natura, Rekreacja, Rozrywka
            Uproszczona mapa orientuj¹ca w legendzie tablicy

 System Informacji Miejskiej, Ksiêga Standardów, Olsztyn 2012
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Il. 40  Mapa SIM Olsztyn powstaje na podstawie mapy GIS Systemu Informacji Przestrzennej, jest przetworzona kolorystycznie
na potrzeby u¿ycia w przestrzeni miejskiej zachowuj¹c identyczne opisy ulic i kszta³ty

strefa historyczna strefa wspó³czesna i przyrodnicza podstawowa mapa SIP

 System Informacji Miejskiej, Ksiêga Standardów, Olsztyn 2012
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Il. 41 Powiêkszenie mapy SIM ( na podstawie SIP) strefa historyczna

strefa historyczna strefa wspó³czesna i przyrodnicza podstawowa mapa SIP

 System Informacji Miejskiej, Ksiêga Standardów, Olsztyn 2012
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Il. 42  Powiêkszenie mapy SIM ( na podstawie SIP) strefa nowoczesna i przyrodnicza

strefa historyczna strefa wspó³czesna i przyrodnicza podstawowa mapa SIP

 System Informacji Miejskiej, Ksiêga Standardów, Olsztyn 2012
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Il. 43 Rozbicie podstawowej kolorystyki mapy w strefie historycznej i przyrodniczej, nowoczesnej. 
           Kategorie KNRR wystêpuj¹ niezmiennie w obu strefach
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Il. 44 W olsztyñskim SIM jednym z charakterystycznych motywów s¹ ikony budynków w 3D

 System Informacji Miejskiej, Ksiêga Standardów, Olsztyn 2012
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Il. 45 Tablice scalone gabaryty

Rozwiàzania kolorystyczne, architektoniczne oraz zakres 
treúci jest identyczny jak dla tablic rozprowadzajàcych ruch pieszych i 
tablic mapowych. Nie przewiduje siæ umieszczania tablic scalonych w 
strefie Przyrodniczej. Tablice scalone umieszca siæ tylko tam gdzie jest 
maùo miejsca i niemoýliwe jest usytuowania tablicy kierunkowej i 

 System Informacji Miejskiej, Ksiêga Standardów, Olsztyn 2012
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Il. 46  Tablice scalone wizualizacje

 System Informacji Miejskiej, Ksiêga Standardów, Olsztyn 2012
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Szerokie wytyczne wyposaýenia przystanków bædà 
przedstawione w osobnym opracowaniu " Wytyczne 
wyposa¿enia przystanków komunikacji miejskiej w Olsztynie", 
w obræbie systemu prowadzenia po mieúcie SIM opracowane zostaùy 
dwa elementy najbardziej oddziaùowujàce na przestrzeñ miejskà: 
sùupek przystankowy i tabliczka na wiacie.

Oznakowanie przystanków komunikacji miejskiej w 
przestrzeni publicznej skùada siæ z czterech elementów:
- sùupek przystankowy
- tabliczka na wiacie przystankowej
- noúnik rozkùadów na sùupku przystankowym ( treúã rozkùadu 
   ZKM nie wchodzi w opracowanie SIM)
- noúnik rozkùadów na wiacie przystankowej ( nie wchodzi w SIM)

Kolorystyka

Tablice poziomu P6 wystæpowaã bædà w dwóch wariantach 
kolorystycznych - jako ciemnozielone-jasnozielone (do umieszczania 
w strefach City i Przyrodniczej) oraz bràzowo-beýowe (do 
umieszczania w strefie History). 
Konstrukcje wsporcze wolnostojàcych tablic P6 wykonywane bædà w 
dwóch kombinacjach kolorystycznych - grafitowe do stref History
 i Przyrodniczej oraz szare do strefy City. 

Architektura

Tablice sùupków przystankowych mocowane bædà do 
nowoprojektowanych konstrukcji wsporczych znaków drogowych D-
15 (a w przyszùoúci znaków D-17 dla tramwaju). 

Caùkowita wysokoúã wolnostojàcego noúnika informacji 
przystankowej (ùàcznie ze znakiem D15) wynosi 3,338m plus 
zwieñczenie stanowiàce oznaczenie przystanku w wæêle. Zaùoýono, ýe 
rozkùady jazdy umieszczane bædà na konstrukcji wsporczej tablic 
przystankowych.  

Wyróýniamy trzy moduùy noúników na rozkùady na 3, 6, 12 
rozkùadów w formacie A4. Dwa ostatnie modu³y sà dwustronne.  

Tablice przystankowe bædà dwustronne (podobnie jak znak 
D15). Tablice wystæpowaã bædà w kolorystyce jasnozielonej-
ciemnozielonej (w strefach City i Przyrodniczej) oraz bràzowo-
beýowej (w strefie History).

Tablice znajdujàce siæ pod znakiem drogowym mogà byã 
rozbudowywane o kolejne wiersze zawierajàce numery linii 
komunikacyjnych, przy zaùoýeniu, ýe liczba kolumn z numerami linii na 
tarczy znaku nigdy nie bædzie wiæksza od trzech. 

 Maksymalna iloúã numerów linii znajdujàcych siæ na tablicy 
wynosi 12. W przypadku pojawienia siæ przystanków obsùugujàcych 
wiæcej niý 12 linii komunikacyjnych wymagane bædzie ustawienie 
dodatkowego sùupka. Rekomendowane jest przy 9 i wiæcej liniach 
stosowanie dwóch i wiæcej sùupków, które podzielone sà kierunkami,
w których jadà poszczególne autobusy. W takiej sytuacji pod nazwà 
przystanku pojawi siæ moduù pokazujàcy kierunek jazdy.  Tego rodzaju 
roz wiàzanie jest  rekomendowane dla duýych wæz ùów 
komunikacyjnych. 

Treúã sùupka przystankowego

Treúci tablic zawierajà:
a. Na szczycie sùupka oznaczenie przystanku na schemacie wæzùa 
komunikacyjnego. Element ten wskazuje na kolejny przystanek 
wchodzàcy w skùad zespoùu przystankowego w obræbie jednej nazwy 
przystanku. Oznakowany jest kolejnymi cyframi pisanymi na zasadzie 
01, 02, 03...
b.  Znak D 15 lub D 17
c.  Nazwa przystanku
d. Opcjonalnie: tabliczka z informacjà o przystanku docelowym i 
jednym przystanku poúrednim, np. Jaroty przez Ýoùnierskà. Mogà byã 
tam umieszczone takýe uwagi charakterystyczne dla przystanku, np. 
„Na ýàdanie”, bàdê „strefa”. Jest to tabliczka dodatkowa, która moýe 
byã wykorzystywana w zaleýnoúci od lokalizacji i zapotrzebowania dla 
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 danego przystanku. Ten moduù stanowi równieý moduù dla reklamy 
prywatnych linii i moýe byã stosowany z dowolnà treúcià
e. Numery linii autobusowych, które zatrzymujà siæ na danym 
przystanku umieszcza siæ w kolejnoúci - od najmniejszego do 
najwiækszego - na prostokàtach 130/100 mm w nastæpujàcej 
kolejnoúci:

- Numery linii dziennych,
- Numery linii dziennych prywatnych
- Numery linii podmiejskich i ekspresowych prywatnych 
- Numery linii nocnych, 

Moýliwe jest umieszczenie maksymalnie po cztery wiersze, nie wiæcej 
niý trzy numery w jednym. Wiæksza liczba linii wymaga ustawienia 
drugiego sùupka i podziaùu linii wg. porzàdku kierunkowego.
f.  Stopka wùaúcicielska: wàski element o wymiarach 400/40 mm. Na 
stopce umieszczony jest numer przystanku i informacja o jego 
zarzàdcy, moýe byã w formie peùnej nazwy lub strony internetowej.

Treúã tablicy przystankowej: 

Tablica przystankowa wysokoúci 10 cm zawiera peùnà nazwæ 
przystanku i numery obsùugujàcych jà linii. Kolorystyka tablicy jest 
zgodna z kolorystykà obowiàzujàcà w danej strefie. Wielkoúã 
kwadracików z numerami linii jest identyczna jak na sùupkach 
przystankowych co umoýliwia ùatwà i tanià wymianæ (przeklejanie 
numerów). Dùugoúã tablicy jest uzaleýniona od dùugoúci nazwy 
przystanku i iloúci obsùugiwanych linii, naleýy zachowaã odstæp 60 cm 
od koñca nazwy przystanku do pierwszego kwadracika z numerem 
linii. Naleýy kaýdorazowo przemyúleã ilosã miejsca na tablicy tak by 
umoýliwliã rozwój tj. dodaã dwie - cztery linie bez koniecznoúci 
wymiany caùej tabliczki. 

Wspóùpraca z przedsiæbiorcami prywatnymi:

Dla zachowania ùadu przestrzennego w Olsztynie 
wprowadza s iæ  standardowe roz wiàzania  p last yczno -
architektoniczne dla oznakowywania wszystkich przystanków 
komunikacji samochodowej i szynowej dziaùajàcych na terenie gminy. 

Wùaúciciele prywatnych linii nie majà obowiàzku siæ 
oznakowywaã, jeúli jednak chcà zareklamowaã swojà dziaùalnoúã 
muszà to robiã w skoordynowany z miastem sposób. Inna forma niý 
zapisana w Systemie Informacji Miejskiej nie bædzie moýliwa, ze 
wzglædu na to ýe przystanki sà zawsze na terenie gminy i musz¹ 
uzyskaã zgodæ MZDiM a tym samym sùuýb odpowiedzialnych za 
estetykæ. 

Sùupki przystankowe dla komunikacji publicznej sà 
konstrukcyjnie identyczne jak dla komunikacji prywantej, 
opracowane tak by byã rozwiàzaniem czytelnym i tanim.  Firmy 
prywatne mogà albo same budowaã sùupki i zajmowaã je na 
wyùàcznoúã, co rekomendowane jest w miejscach gdzie zaczynajà 
bieg. Albo wykupowaã pojednyczy kwadracik z nazwà swojej linii, oraz 
miejsce na swój rozkùad na sùupkach miejskich. Zarzad Komunikacji 
Miejskiej i Zarzàdca Dróg Miejskich nie bædzie wydawaù zgody na 
reklamowanie siæ podmiotów prywatnych w innej niý zatwierdzona 
w Systemie Informacji Miejskiej formie. Szczegóùowe zasady 
stosowania kolorystyki i wspóùpracy z Zarzàdem Komunikacji Miejskiej 
bædà okreúlone w dokumencie "Wytyczne wyposaýenia przystanków 
komunikacji miejskiej". Niniejszy dokument przedstawia projekt 
plastyczny i architektoniczny.  

Kolorystyka dla linii prywatnych:

Dla linii prywatnych przewidziana jest kolorystyka poúrednia miædzy 
kolorem linii dziennej i nocnej tzn. intensywny zielony (trawa) przy 
strefie city i przyroda i jasnobràzowy przy strefie history. Linie 
podmiejskie lokalne majà kolor niebieski -ultramaryna zgodny z SIM 
dla Powiatu,( równieý z PKS), linie miædzymiastowe ekspresowe majà 
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Il. 46  Tablice scalone wizualizacje

 kolor czerwony. Linie ekspresowe miædzymiastowe jesli bædà 
posiadaùy osobne sùupki przystankowe np. na przystankach 
rozpoczynajàcych bieg bædà caùe czerwone. Linie prywatne jeúli 
nie muszà miec znaku d-15 mogà stosowaã inne logotypy - jako 
biaùe obrazy czy litery. 

Zasady funkcjonowania oznakowania przystanków:

-  sùupek przystankowy wystæpuje  na kaýdym przystanku
- w przypadku kiedy przystanek posiada wiatæ, stosujemy sùupek 
przystankowy oraz tabliczkæ na wiacie. Sùupek przytankowy stoi 
prostopadle do ulicy ok. 1,5- 2 m od wiaty z jej prawej strony. 

Il. 47 S³upek i przystanek linii podmiejskich

Il. 48 Kolorystyka wiaty, s³upka,  informacji wizualnej dla trzech stref 
           z oznaczeniem linii prywatnych, podmiejskich, nocnych
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Il. 49  Elementy sk³adowe oznakowania Komunikacji Miejskiej, na przyk³adzie Strefy Historycznej
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Il. 50  Wizualizacja sytuacji na przystanku ZKM, Strefa Historyczna
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Il. 51  Wizualizacja sytuacji na przystanku ZKM, Strefa Przyrodnicza

Il. 52  Wizualizacja sytuacji na przystanku ZKM, Strefa Nowoczesna
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Il. 53  Modu³y s³upka przystankowego, ró¿ne kombinacje iloœci linii i informacji
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Il. 54 Modu³y s³upka przystankowego, ró¿ne kombinacje iloœci linii i informacji 2
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Il. 55 Trzy rodzaje noœnika na rozk³ady
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Il. 56  Gabaryty i wymiary s³upka przystankowego
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Poziom P1 - tablice uliczne oraz z nazwami rzek i mostów 
Poziom P2 - tablice numerowe budynków

Tablice poziomu P1 i P2 przewidziano jako przetùaczanà 
blachæ stalowà, ocynkowanà lub aluminiowà (zawiniæte wszystkie 
krawædzie) wygiætà dodatkowo w poziomie (tablica stanowi wycinek 
pionowego walca). Rozwiàzanie to poza podniesieniem walorów 
estetycznych tabliczki zapewnia jej takýe odpowiednià sztywnoúã. 
Tabliczka malowana jest proszkowo w kolorze tùa przewidzianym dla 
danej strefy. 

Treúã  l ica tabliczki powstaje poprzez naklejenie 
zadrukowanej cyfrowo folii odblaskowej I-go typu. 

Dla tablic ulicznych przewidziano sùupek uliczny stosowany 
w miejscach, w których nie moýna skorzystaã z istniejàcej konstrukcji 
infrastruktury technicznej, np. latarni ulicznych. Sùupek uliczny naleýy 
wykonaã jako dwuczùonowy, czæúã dolna o przekroju kwadratowym z 
wyokràglonymi krawædziami, a czæúã górna o przekroju okràgùym. 
Sùupek wykonaã ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej 
proszkowo.

Poziom P3 - tablice o obiektach oraz o patronach ulic

Zasadniczà czæúã tablic tworzy pùyta z poliwæglanu litego 
lub szkùa klejonego z naniesionà od spodniej strony treúcià – jako 
wydruk na folii lub nadruk bezpoúredni. Tablice mocowane bædà do 
úciany za pomocà czterech koùków rozporowych i ùàczników 
wykonanych ze stali nierdzewnej. 

Poziom P4 - tablice rozprowadzajàce ruch koùowy

Tablice przewidziano jako wykonane z blachy stalowej 
ocynkowanej z treúcià wykonanà jako nadruk cyfrowy na folii 
odblaskowej I-go typu. Konstrukcje wsporcze tablic naleýy wykonaã 
jako konstrukcje z cechami biernego bezpieczeñstwa speùniajàce 
wymagania okreúlone w normie PN-EN 12767.

Poziom P5a - tablice rozprowadzajàce ruch pieszych

Tabliczki kierujàce ruch pieszy przewidziano jako wykonane
 z pùata blachy aluminiowej malowanej proszkowo z licem oklejonym 
zadrukowanà cyfrowo folià pierwszego typu. 

Sùupek noúny informacji kierujàcej dla pieszych naleýy 
wykonaã jako dwuczùonowy, czæúã dolna o przekroju kwadratowym z 
wyokràglonymi krawædziami, a czæúã górna o przekroju krzyýowym. 
Sùupek wykonaã ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej 
proszkowo. Wyjàtkowo w Strefie City czæúã górnà sùupka oraz uchwyty 
tabliczek przewidziano jako wykonane ze stali nierdzewnej, a w Strefie 
Przyrodniczej przewidziano obùoýenie czæúci dolnej drewnem lub 
materiaùem imitujàcym drewno.

Poziom P5b - tablice mapowe

Tablice mapowe przewidziano jako pylony o konstrukcji 
noúnej z ksztaùtowników stalowych ocynkowanych obùoýonych od 
zewnàtrz panelami z blachy aluminiowej malowanej proszkowo. 

W celu zapewnienia idealnej równoúci powierzchni 
ekspozycji przewidziano jej wykonanie w postaci wydruku na pùycie z 
tworzywa o odpowiedniej gruboúci. Pùyta z ekspozycjà musi byã 
zlicowana z powierzchnià pylonu, a jej mocowanie nie moýe byã 
widoczne (musi jednak zapewniaã moýliwoúã okresowej wymiany 
treúci). W Strefie Przyrodniczej przewidziano tablice o konstrukcji 
noúnej drewnianej.

Poziom P5c - tablice scalone

Tablice scalone powstajà poprzez poùàczenie (konstrukcyjne) 
sùupka z informacjà kierujàcà pieszych z tablicami mapowymi. 

Nie przewiduje siæ stosowania tablic scalonych w Strefie 
Przyrodniczej.
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Poziom P6 - tablice przystankowe

Tablice poziomu P6 (zarówno na potrzeby oznaczeñ nazw 
przystanków i numerów linii, jak i samego znaku drogowego) 
przewidziano jako przetùaczanà blachæ stalowà, ocynkowanà lub 
aluminiowà (zawiniæte wszystkie krawædzie) wygiætà dodatkowo 
w poziomie (tablica stanowi wycinek pionowego walca). Rozwiàzanie 
to poza podniesieniem walorów estetycznych zapewnia jej takýe 
odpowiednià sztywnoúã. 

Treúã lica tablicy z nazwà przystanku i znaku drogowego 
powstaje poprzez naklejenie zadrukowanej cyfrowo folii odblaskowej 
I-go typu. 

Sùupek przystankowy naleýy wykonaã jako jednoczùonowy, o 
przekroju okràgùym. Sùupek wykonaã ze stali ocynkowanej ogniowo i 
malowanej proszkowo na kolor przewidziany dla odpowiedniej strefy 
kolorystycznej.

Wszystkie noúniki SIM powinny byã lokalizowane w terenie 
przy zachowaniu wymaganych skrajni poziomych jezdni oraz úcieýek 
rowerowych, a takýe pionowych skrajni dla pieszych. 

Poziom P1 - tablice uliczne oraz z nazwami rzek i mostów
Tablice te znajdowaã siæ powinny na obszarze caùego miasta (w 
granicach administracyjnych), na kaýdym skrzyýowaniu nazwanych 
ulic. Oszacowano potrzebæ oznakowania okoùo 530 ulic na 1017 
skrzyýowaniach

Poziom P2 - tablice numerowe budynków.
Tablice te docelowe powinny znajdowaã siæ na kaýdym budynku. 
Zaùoýono, ýe z budýetu miasta sfinansowane zostanie oznakowanie 
wszystkich budynków bædàcych wùasnoúcià lub pod zarzàdem Gminy 
Olsztyn. Oznakowaniu podlegaã bædà równieý te budynki, które 
naleýà do jednostek administracyjnych  zaleýnych od (naleýàcych do) 
Gminy Olsztyn. Przyjæto, ýe oznakowanych zostanie okoùo 1930 
budynków.

Poziom P3
 - tablice o obiektach zabytkowych oraz o patronach ulic

Tablice o obiektach zabytkowych umieszczane bædà na 
budynkach podlegajàcych oznakowaniu. Tablice o patronach ulic 
powinny byã umieszczane na przebiegu tych ulic, w miejscach 
zapewniajàcych najlepszà ekspozycjæ tablicy. Zaùoýono, ýe 
wykonanych zostanie okoùo 50 tablic.

Poziom P4 - tablice rozprowadzajàce ruch koùowy
Tablice rozprowadzajàce ruch koùowy powinny byã 

umieszczane na przebiegu tzw. siatki odniesieñ, czyli wyznaczonych 
ciàgów ulic stanowiàcych gùówne arterie miasta, prowadzàcych ruch 
tranzytowy i wzmoýony (np. w godzinach szczytu) ruch lokalny. 
Tablice z poziomu P4 powinny zapewniaã oznakowanie dojazdu do 
samego obiektu - czyli parkingu przy obiekcie. Za kaýdym razem 
naleýy zadbaã o ciàgùoúã oznakowania, tzn. nie powodowaã sytuacji, 
ýe na skrzyýowaniu, na którym naleýy wykonaã manewr skrætu, 
zabraknie kierunkowskazu. Zaùoýono budowæ okoùo 80 tablic 
rozprowadzajàcych ruch koùowy.

Poziom P5a - tablice rozprowadzajàce ruch pieszych
Tablice rozprowadzajàce ruch pieszych powinny byã 

umieszczane w obszarach miasta, w których wystæpuje wzmoýony 
ruch pieszych, a takýe na przebiegach ciàgów komunikacyjnych 
ùàczàcych obiekty generujàce ruch pieszych. Ùàcznie przewiduje siæ 
budowæ okoùo 30 tablic we wszystkich strefach kolorystycznych.

Poziom P5b - tablice mapowe.
Tablice mapowe powinny byã umieszczane w obszarach 

miasta, w których wystæpuje wzmoýony ruch pieszych, szczególnie 
ruch turystyczny, w rejonie obiektów generujàcych ruch pieszych. 

Dodatkowo, wzorem innych miast, zaleca siæ, by tablice 
mapowe sytuowane byùy w centralnych (gùównych) punktach 
kaýdych z osiedli. Ùàcznie przewiduje siæ budowæ okoùo 38 tablic na 
obszarze caùego miasta.
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Poziom P5c - tablice scalone
Tablice scalone naleýy umieszczaã w miejscach, gdzie zasadnym 
byùoby ustawienie zarówno noúników rozprowadzajàcych ruch 
pieszych oraz tablic mapowych. Dziæki scalaniu tych dwóch noúników 
uzyska siæ lepsze gospodarowanie dostæpnym miejscem. 
Przewidziano budowæ 7 sztuk tego typu tablic.
Poziom P6 - tablice przystankowe.
Tablice wolnostojàce ustawiane bædà docelowo na kaýdym 
przystanku komunikacji zbiorowej. Ùàczna iloúã przystanków do 
oznakowania wynosi 330 sztuk. 
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