ENERIS Proeco

Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych oraz medycznych
Unieszkodliwiamy odpady niebezpieczne, inne niż niebezpieczne i medyczne
wraz z odzyskiem energii powstającej w procesie ich przetwarzania. Służy ona
do produkcji ciepła i pary technologicznej dla podmiotów przemysłowych.

odpadów dostarczanych przez
klientów, przemysłowych,
instytucjonalnych
i indywidualnych z całego
kraju, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie
ustawy o odpadach oraz Prawa
Ochrony Środowiska.
ENERIS Proeco Sp. z o.o. pod tą
nazwą funkcjonuje od 10 września
2019 r. Wcześniej jako Biuro
Konstrukcyjne MD-PROJEKT
Sp. z o.o. i MD-Proeco Sp. z o.o.
w Bydgoszczy, rozpoczęła
działalność 9 grudnia 1992 roku.
Jesteśmy firmą, która od
wielu lat prowadzi działalność
w zakresie kompleksowej
obsługi zagospodarowania

W listopadzie 2017 r. MD-Proeco
weszła w skład Grupy ENERIS,
która stała się większościowym
udziałowcem spółki.
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Pracownicy firmy są odpowiednio
przeszkoleni i posiadają wszelkie
kompetencje, świadectwa
oraz kwalifikacje niezbędne do
realizacji zadań wynikających
z obowiązującego Pozwolenia
Zintegrowanego.
W 2020 roku Instalacja przeszła
modernizację, co pozwoliło
unowocześnić procesy spalania
i wpłynęło na możliwości
przerobowe instalacji.

ENERIS Proeco zajmuje się
unieszkodliwianiem odpadów
niebezpiecznych, innych niż
niebezpieczne, medycznych
oraz sprzedawaniem
ciepła wytwarzanego z ich
unieszkodliwiania.

y pojemniki na odpady spełniające wymagania sanitarne,
y umowy regulujące wzajemne relacje i zobowiązania
handlowe,
y terminowa, rzetelna i profesjonalna obsługa,
y dostosowanie się do potrzeb klienta

20210216-SUR-BYD-PL-RS

NASZE PODSTAWOWE US ŁUGI:
y transport spełniający wymogi ADR,
y odpowiedzialność za powierzone odpady od momentu
odbioru, aż po unieszkodliwienie,
y pełna dokumentacja zgodnie z obowiązującymi
wymogami prawa,

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*

ponad 1000
pracowników zatrudniamy
w 20 lokalizacjach*

Członek
klastra energii

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.
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ENERIS Proeco Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz,
tel. +48 52 374 75 90
e-mail: proeco@eneris.pl

www.eneris.pl
* dane za 2020 r.

