ART YKUŁ PROMOCYJNY

Transformacja MBP
w centra recyklingu
Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to wyzwanie dla wszystkich: rządu,
samorządów, firm odbierających i zagospodarowujących odpady oraz dla
mieszkańców. Jednak osoby z branży gospodarki odpadami przewidują – i pewnie
mają rację – że w największym zakresie obowiązek uzyskania określonych poziomów
recyklingu spadnie na instalacje zagospodarowujące odpady, w tym RIPOK-i.
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