Oddział Tomaszów Maz.

Gospodarka odpadami

Usługi komunalne

Zbiórka surowców

Realizujemy kompleksowe usługi gospodarki odpadami dla klientów indywidualnych,
instytucjonalnych i przemysłowych. Zarządzamy strumieniem odpadów komunalnych
i przemysłowych. Organizujemy selektywną zbiórkę odpadów komunalnych,
wielkogabarytowych, elektroodpadów oraz innych.
Jesteśmy aktywnym partnerem
samorządów w inicjatywach
proekologicznych. Prowadzimy
zajęcia z edukacji ekologicznej
w szkołach i przedszkolach
w gminach, które obsługujemy.

Od wielu lat wspólnie z gminami
w województwie łódzkim
i mazowieckim działamy na
rzecz ochrony środowiska.
Jesteśmy operatorem systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Prowadzimy Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK), dodatkowo zajmujemy
się obsługą innych PSZOK-ów
na terenie gmin, z którymi
współpracujemy. Zajmujemy się
także sortowaniem odpadów.

Do świadczenia usług
wykorzystujemy nowoczesny
park maszynowy oraz
stale rozbudowujemy flotę
transportową. Ponadto
wynajmujemy kontenery
i pojemniki na odpady komunalne,
przemysłowe i selektywne.

Kompleksowo obsługujemy
firmy z województwa łódzkiego
i mazowieckiego, dostarczając
specjalistyczne pojemniki oraz
odbierając i zagospodarowując
odpady.

Realizujemy także usługi przy
pomocy specjalistycznego
sprzętu (zamiatarki), a także letnie
utrzymanie czystości ciągów
komunikacyjnych, ulic, placów,
parkingów.
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odbiór odpadów komunalnych,
selektywna zbiórka odpadów,
sortowanie odpadów,
odbiór odpadów niebezpiecznych,

y zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
y letnie utrzymanie ulic i placów,
y kompleksowa obsługa zakładów przemysłowych
w zakresie gospodarki odpadami
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NASZE PODSTAWOWE US ŁUGI:

Grupa ENERIS

Rusocin
Usługi komunalne:
zbiórka odpadów,
usługi oczyszczania miasta

Kłoda
Stanowice

Recykling
i odzysk odpadów

PIła

Bydgoszcz

Gorzów Wlkp.

Unieszkodliwianie
odpadów

Siemiatycze

Międzyrzecz

Recykling
baterii

Warszawa
Zgierz

Odzysk i unieszkodliwianie
odpadów niebezpiecznych

Rawa Maz.

Tomaszów Maz.
Zgorzelec Jaroszów
Strzegom
Świdnica
Kłodzko

Kogeneracja
(w projektowaniu)

Wrocław
Kielce

Paliwa
alternatywne

Krapkowice
Ruda Śląska
Siemianowice Śl.
Jaworzno Chrzanów

Centrum
Usług Wspólnych

Skawina

ponad 800 000
mieszkańców korzysta
z naszych usług*

Członek
klastra energii

ponad 1000
pracowników zatrudniamy
w 20 lokalizacjach*

ponad 50
gmin, z którymi
współpracujemy*

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

WODA

SUROWCE

ENERGIA

ENERIS Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Maz.
ul. Majowa 87/89
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 41 71
e-mail: tomaszow@eneris.pl

www.eneris.pl
* dane za 2020 r.

Zakład w Rawie Mazowieckiej
ul. Wałowska 3
96-200 Rawa Mazowiecka,
tel. +48 46 814 36 74
e-mail: rawa@eneris.pl

