
Gospodarka odpadami    Usługi komunalne    Zbiórka surowców

Oddział Wrocław

Od wielu lat wspólnie z gminami 
w województwie dolnośląskim 
działamy na rzecz ochrony 
środowiska. Jesteśmy operatorem 
systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi w ramach 
umów z samorządami oraz 
właścicielami nieruchomości 
niezamieszkałych. Dodatkowo 
zajmujemy się odbiorem odpadów 
niebezpiecznych płynnych 
i stałych oraz odpadów innych 
niż niebezpieczne, a także 
budowlanych i poprodukcyjnych.

Posiadamy zaplecze techniczne 
wyposażone w 50 pojazdów 
specjalistycznych do odbioru 
odpadów i utrzymania czystości: 
śmieciarki, bramowce, hakowce, 
w tym dwa małe HDS, samochody 
dostawcze, zamiatarki drogowe, 
przyczepy kontenerowe, 
mikrociągniki.

Dysponujemy także pojemnikami 
na odpady komunalne od 60 do 
1 100 litrów, kontenerami na 
odpady komunalne/przemysłowe 
od 5 m3 do 36 m3, beczkami 

i mauzerami na odpady 
niebezpieczne.

Jesteśmy aktywnym partnerem 
samorządów w inicjatywach 
proekologicznych. Prowadzimy 
zajęcia z edukacji ekologicznej 
w szkołach i przedszkolach 
w gminach, które obsługujemy.

ENERIS Surowce Oddział 
we Wrocławiu posiada  
4 zakłady w: Strzegomiu, 
Świdnicy, Kłodzku 
i Krapkowicach.

Realizujemy kompleksowe usługi gospodarki odpadami dla klientów indywidualnych, 
instytucjonalnych i przemysłowych. Obsługujemy 5 gmin i ponad 88 000 mieszkańców 
w województwie dolnośląskim, a także podmioty gospodarcze w województwie opolskim. 

N A S Z E  P O D S T A W O W E  U S Ł U G I :

 y odbiór, transport i przekazywanie do unieszkodliwienia 
odpadów komunalnych, budowlanych, poprodukcyjnych, 
niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, a także 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 y magazynowanie odpadów poprodukcyjnych, 
niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne,

 y organizacja i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,

 y odzysk i przygotowanie odpadów do dalszego 
zagospodarowania, 

 y utrzymywanie czystości dróg i placów,
 y kompleksowe doradztwo w zakresie przepisów 

dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 
i innymi wynikającymi z zakresu ochrony środowiska.
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Grupa ENERIS

www.eneris.pl
* dane za 2020  r.

Czysta ziemia, woda i powietrze 
Wiodąca polska fi rma oferującą 
kompleksowe usługi i infrastrukturę 
dla samorządów i biznesu w celu 
maksymalnego odzysku surowcowego 
i energetycznego odpadów.

ponad 1000 
pracowników zatrudniamy 
w 20 lokalizacjach*

ponad 50 
gmin, z którymi 
współpracujemy*

ponad 800 000 
mieszkańców korzysta 
z naszych usług*
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Recykling
i odzysk odpadów

Unieszkodliwianie
odpadów

Recykling 
baterii

Kogeneracja
(w projektowaniu)

Odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów niebezpiecznych

Paliwa
alternatywne

Członek
klastra energii

Centrum
Usług Wspólnych 

Usługi komunalne:
zbiórka odpadów, 
usługi oczyszczania miasta

ENERIS Surowce S.A. Oddział we Wrocławiu 
54-519 Wrocław, ul. Jerzmanowska 8

tel. 77 466 15 14
es_wroclaw@eneris.pl


