
                                                                         
 

REGULAMIN WYKORZYSTANIA OZNACZEŃ INFORMACYJNYCH NA POJEMNIKI  

DO SEGREGACJI OPAKOWAŃ SZKLANYCH  

 

1. Oznaczenia w postaci cyfrowych naklejek dostępne są nieodpłatnie na stronie : 

http://zpps.pl/?menubok=oszkle&page=oszkle_pliki FOG, w 4 najczęściej 

występujących rozmiarach pojemników do segregacji opakowań szklanych: 

Przykładowe umieszczenie naklejek: 

typu dzwon (rozmiar naklejki: szerokość 35 cm x wysokość 45,8 cm) 

    

kontenerów o prostokątnej podstawie od 1,5 do 3,5 m3    (rozmiar naklejki: 

szerokość 30 cm x  wysokość 39,2 cm) 

  

 

 

 

 

http://zpps.pl/?menubok=oszkle&page=oszkle_pliki


                                                                         
 

pojemników 1100 litrowych (rozmiar naklejki przód: szerokość 57,2 cm x wysokość 

75 cm oraz rozmiar naklejki klapa: szerokość 35,8 cm x  wysokość 47 cm) 

 

 koszy 240 litrowych (rozmiar naklejki przód: szerokość 30 cm x wysokość 39,2 cm 

oraz rozmiar naklejki klapa: szerokość 20  cm x wysokość 25 cm) 

 120 litrowych (rozmiar naklejki przód: szerokość 25 cm x wysokość 32,7 cm oraz 

rozmiar naklejki klapa: szerokość 20  cm x wysokość 25 cm) 

 

 

2. Oznaczeń w postaci naklejek należy używać zgodnie z regulaminem. 

3. Oznaczenia w postaci naklejek mają charakter edukacyjny i służą poprawnej 

segregacji opakowań szklanych. 

4. Oznaczenia w postaci naklejek przeznaczone są dla wszystkich 

właścicieli/podmiotów/instytucji/użytkowników pojemników do segregacji 

opakowań. 

5. Oznaczeń w postaci naklejek nie wolno modyfikować co do ich formy i struktury. 

Dopuszczalne jest naniesienie  logo/herbu  miasta w dolnej części z prawej lub lewej 

strony napisu „100% RECYKLING” według poniższego wzoru. W razie 



                                                                         
szczegółowych/dodatkowych pytań  prosimy o kontakt: kontakt@komucom.pl; 

recykling@zpps.pl. 

 

6. Oznaczenia w postaci naklejek mogą być wykorzystane do umieszczenia  na 

pojemnikach do segregacji opakowań szklanych jak również w szerokorozumianej 

komunikacji dotyczącej edukacji nt. recyklingu. 

7. Działania edukacyjne związane z oznaczeniami w postaci naklejek na pojemniki do 

segregacji opakowań szklanych  prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

od 14.10.2021 bez daty końcowej. 

8. Oznaczenia w postaci naklejek  należy wydrukować na odpowiednim do tego celu 

materiale (na przykład samoprzylepna folia monomeryczna lub polimerowa)  

przeznaczonym do użytku zewnętrznego. Użytkownik wykorzystujący oznaczenia w 

postaci naklejek  potwierdza, że akceptuje zasady opisane w niniejszym regulaminie. 
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