
Gospodarka odpadami    Usługi komunalne    Zbiórka surowców

Realizujemy kompleksowe usługi 
gospodarki odpadami dla klientów 
indywidualnych, instytucjonalnych 
i przemysłowych. Zajmujemy się 
zbiórką surowców wtórnych  
oraz odpadów poprodukcyjnych, 
w tym niebezpiecznych. 

Posiadamy profesjonalne 
zaplecze techniczne oraz 
specjalistyczny sprzęt: 
śmieciarki, hakowce, pojazdy 
samozaładowcze wyposażone 
w HDS oraz pojazdy skrzyniowe 
z windą załadowczą.

Chętnie angażujemy się w działania 
związane z edukacją ekologiczną, 
współpracując w tym zakresie 
z samorządami. Mobilna ścieżka 
edukacji ekologicznej, wystawy 
tematyczne, lekcje z zakresu 
ekologii to tylko przykłady działań 
jakie podejmujemy na rzecz 
społeczności lokalnej.

Odbieramy odpady komunalne od 200 000 mieszkańców Kielc oraz 3700 przedsiębiorstw. 
Nasze usługi świadczymy również w innych gminach województwa świętokrzyskiego. 
W sumie obsługujemy ponad 400 podmiotów gospodarczych mieszczących się na ich terenie. 

Zakład w Kielcach

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

 y kompleksowa obsługa zakładów przemysłowych,
 y selektywna zbiórka odpadów,
 y odbiór surowców wtórnych,
 y odbiór i transport odpadów komunalnych i przemysłowych,
 y zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 y wywóz odpadów poremontowych i budowlanych 
w BigBagach i kontenerach,

 y prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie 
przedsiębiorstw,

 y doradztwo w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 
odpadami.

801 00 38 38 ok@eneris.plBiuro Obsługi Klienta:
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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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Usługi komunalne:
zbiórka odpadów, 
usługi oczyszczania miasta

ENERIS Surowce S.A. Zakład w Kielcach 
ul. Zagnańska 232a, 25-563 Kielce

tel. 41 331 40 54
e-mail: kielce@eneris.pl


