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Warszawa dn, 08 kwietnia 2014r,

Dobrowolne Porozumienie PlGE
szanowni państwo,
Z głębokim zadowoleniem pragniemy poinformowac, iz W dniu 07 kwietnia 2014r, pomiędzy Polską
lzbą Gospodarczą,,Ekorozwój" a Marszałkiem Województwa l\4azowieckiego Zawańe zostało
porozumienie, o którym mowa W ań. 25 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r. Celem porozumienia jest Utworzenie i utrzymanie
Systemu zbierania, tranSpońu, odzysku lub unieszkodliWiania odpadóW opakowaniowych
powstałych z opakowań Wielomateriałowych (kod odpadu: 15 01 05), W ramach stworzonego
SystemU, poprzez udzielanie wsparcia finansowego Dobrowolne Porozumienie PlGE będzie
Stymulowaó do zbierania opakowań Wielomateriałowych firmy zajmujące się profesjonalnym
zbieraniem oraz sońowanie odpadóW,

cCR REPACK Polska
Wykonawcą odpowiedzialnym

Na mocy umowy zawańej pomiędzy Polską lzbą Gospodarczą,,Ekorozwój" a

organizacja odzysku

S,A, CcR Została generalnym

za prowadzenie Wszelkich działań operacyjnych Zmierzających do zabezpieczenia realizacji ceIóW
określonychw porozumieniu zawartym z Marszałkiem Województwa MaZoWieckiego,

CCR nalezy do międzynarodowego holdingu Reverse Logistics Group Z siedzibą

W l\4onachium,

Grupa od 23 |al działa W branży gospodarki odpadami, od 1998 roku jest notowana na niemieckiej
giełdzie papieróW Wańościowych, DziśRLG to 15 oddziałóW Własnych; działalnoścoperacyjna
W ponad 50 krajach na 4 kontynentach, W Polsce CCR działa od 2006 i obecnie
W dziedzinie gospodarki odpadami Wspiera aktywnie 3000 przedsiębiorstw na terenie całego kraju,
Polska lzba Gospodarcza ,,Ekorozwój" Utworzona została w październiku 1997r, (KRS 0000174999)
praktycznie jedyną lzbą Gospodarczą W Polsce, która aktywnie działa na rzecz
ochrony środowiSka naturalnego. Do podstawowych celóW izby należy propagoWanie oraz
wspieranie inicjatyw gospodarczych w zakresie ekorozwoju W tym m,in:

i jest
o
o
o

kształtowanie
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Upowszechnianie zasad etyki zawodowej W działalnościgospodarczej

W kontekście ekorozwojU

promowanie polskich rozwiązań proekologicznych na terenie kraju
organizowanie szkoleń W Zakresie ekologii,

iza granicą

Prezydentem oraz Prezesem Zarządu PIGE jest Pan Krzysztof Zaręba, który w latach 1984-1988 i
2001-2005 pełnił funkcję GłóWnego lnspektora ochrony Srodowiska ijednocześnie Wiceministra.
W ostatnim czasie pełniłfunkcję sekretarza stanu W ministerstwie środowiska i pełnomocnika
Rządu ds, Promocji Alternatywnych Źródeł Energii,
W

Gorąco zachęcamy Państwa do przystąpienia do porozUmienia PlGE-
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CCR REPACK PO§KA
or8anizacia odrysku s.A.
Al. t{l.podlc8tości 124 lok. 18, 02-577

S,A,
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NlP 7oto123825, Regon 141140967
Tel, O22-21382OO, tax 022-2138201

CCR REPACK Polska organizacja odzysku
Al, Niepodległości124 |ok 18.02-577 warczawa
,:i,: +48
22 21382a3. ż +48222138201 .l :biuro@ccr,pl .
Wpisaną do rejestru przedsiębiorcóW prowadzonego przez sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xll Wydział Gospodarczy Klajowego Rejestru Sądowego KRs 0000293907
Regon 141140967, NlP 7010123825
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