Altvater Piła

Gospodarka odpadami

Usługi komunalne

Zbiórka surowców

Świadczymy usługi dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych oraz podmiotów
komercyjnych. Obsługujemy 200 000 mieszkańców z gmin na terenie województw:
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego.
Jesteśmy największym odbiorcą
odpadów komunalnych
w północnej Wielkopolsce,
a także jednym z większych
pracodawców w Pile. Istniejemy
od 1997 r. na zasadzie Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego, w którym
60% udziałów należy do ENERIS
Surowce S.A., a pozostałe 40% do
miasta Piła.

Dysponujemy nowoczesnym
zapleczem technicznym, w tym
wyspecjalizowanym sprzętem,
takim jak: śmieciarki, zamiatarki,

samochody bramowe i hakowe,
dostawcze, pojazdy do
przewozu sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, pojazdy
skrzyniowe z windą załadowczą
oraz pługi i piaskarki.
W 2003 roku uruchomiliśmy jedną
z pierwszych w Wielkopolsce
sortownię odpadów
opakowaniowych. W 2011
roku oddaliśmy do użytku
sortownię zmieszanych odpadów
komunalnych w Kłodzie, której
głównym zadaniem była
produkcja wstępnego paliwa
alternatywnego. Od lipca 2018
roku w wyniku rozbudowy o
część biologiczną oraz uzyskania
Pozwolenia Zintegrowanego
sortownia posiada status Instalacji
Komunalnej.
Altvater Piła zarządza także
składowiskiem o powierzchni
17 ha, które przyjmuje odpady

komunalne, obojętne i inne niż
niebezpieczne.
Jesteśmy partnerem społeczności
lokalnych w rozwijaniu i utrwalaniu
zachowań odpowiedzialnych
ekologicznie. W ramach działań
edukacyjnych prowadzimy
prelekcje dla mieszkańców,
młodzieży i dzieci oraz
organizujemy wycieczki po
naszym zakładzie dla osób
zainteresowanych praktycznymi
aspektami nowoczesnej
gospodarki surowcowej.
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NASZE PODSTAWOWE US ŁUGI:
y odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
y sortowanie i odzysk odpadów opakowaniowych,
i przemysłowych, a także budowlanych i poremontowych, y likwidacja dzikich wysypisk,
wielkogabarytowych i baterii,
y letnie i zimowe utrzymanie dróg.
y przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych,
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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.
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ALTVATER Piła Sp. z o.o.
ul . Łączna 4a, 64-920 Piła,
tel. 67 212 33 58
e-mail: bokaltvaterpila@eneris.pl

Oddział w Rusocinie
ul. Transportowa 2, Rusocin, 83-031 Łęgowo
tel. 602 436 493
e-mail: bokrusocin@eneris.pl

www.eneris.pl
* dane za 2020 r.

