
Działamy w 30 gminach 
na terenie województw: 
lubuskiego, wielkopolskiego 
i zachodniopomorskiego. 

Świadczymy usługi letniego 
i zimowego utrzymania ulic 
miast. Posiadamy zaplecze 
techniczne wyposażone 
w sprzęt specjalistyczny: 

śmieciarki, zamiatarki, pługo-
piaskarki, hakowce, bramowce, 
pojazdy samozaładowcze 
wyposażone w HDS oraz pojazdy 
skrzyniowe z windą załadowczą.

Angażujemy się w działania 
związane z edukacją 
ekologiczną, współpracując 
w tym zakresie z samorządami, 
czego przykładem jest akcja 

#NakręconyGorzów polegająca 
na renowacji starych rowerów, 
a także ścieżka edukacji 
ekologicznej oraz współpraca 
z lokalnymi partnerami 
(Stowarzyszenie Gorzów To MY, 
PTTK Ziemi Gorzowskiej, 
szkoły i placówki kulturalne). 
Wspieramy również lokalne 
kluby sportowe.

Gospodarka odpadami    Usługi komunalne    Zbiórka surowców

Realizujemy kompleksowe usługi gospodarki odpadami dla klientów indywidualnych, 
komercyjnych, instytucjonalnych i przemysłowych. Obsługujemy zarówno 
mieszkańców w ramach kontraktów z gminami oraz ponad 1000 podmiotów 
gospodarczych, realizując usługi odbioru odpadów komunalnych, surowców 
wtórnych oraz odpadów poprodukcyjnych, w tym niebezpiecznych.

Oddział Gorzów Wlkp.

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

 y odbiór odpadów komunalnych i budowlanych,
 y odbiór odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych,
 y letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów – zamiatanie 

i odśnieżanie,

 y sprzątanie hal, magazynów i pustostanów,
 y likwidacja dzikich wysypisk,
 y odbiór padłych zwierząt,
 y skup surowców wtórnych.
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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*

WODA

SUROWCE

ENERGIA

Jaroszów
Strzegom

Zgierz

Międzyrzecz

Kłodzko

Świdnica

Rusocin

Warszawa

Krapkowice

Kielce

Tomaszów Maz.

Ruda Śląska

Wrocław

Bydgoszcz
Gorzów Wlkp.

Siemianowice Śl.

Stanowice

Jaworzno

Kłoda PIła

Chrzanów

Rawa Maz.

Skawina

Zgorzelec

Siemiatycze

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 w Gorzowie Wielkopolskim 
ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. +48 95 733 56 00 wew. 108
e-mail: gorzow@eneris.pl

mailto:gorzow@grupa-eneris.pl

