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Wszystkie marki SUEZ 

łączą się pod jedną 

nazwą

Od 25 lat SUEZ opracowuje opłacalne i przejrzyste rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami, przyczyniając się

do poprawy stanu środowiska. Codziennie 2600 dumnych członków SUEZ świadczy usługi dla ponad 1,6 miliona osób

oraz 5000 firm i instytucji w Polsce

Wejście w życie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach

SUEZ projektuje i buduje zakłady do obróbki

termicznej w Gdańsku i Kielcach, dzięki

czemu operatorzy mogą skutecznie usuwać

osady z oczyszczania ścieków i odzyskiwać

energię

SUEZ rozwija swoje zakłady w Radomiu

i Chorzowie, aby przetwarzać odpady

kaloryczne na paliwa alternatywne dla

przemysłu cementowego. Dziś SUEZ

odzyskuje ponad 130 000 ton odpadów

rocznie w postaci RDF

SUEZ wygrywa pierwszy w Polsce kontrakt w partnerstwie

publiczno-prywatnym na gospodarowanie odpadami, projektuje,

finansuje, buduje i eksploatuje obiekt Instalacji Termicznego

Przekształcania Odpadów Komunalnych dla miasta Poznania o

wydajności 210 000 ton rocznie. Zakład rozpoczyna działalność pod

koniec 2016 r., dostarczając rocznie 34 MW ciepła i 15 MW energii

elektrycznej. SUEZ będzie eksploatował zakład przez 25 lat

SUEZ wygrywa kontrakt PPP na

budowę i 30 letnią eksploatację

oczyszczalni ścieków w Mławie

Polska staje się 

członkiem Unii 

Europejskiej

SUEZ wprowadza 

swoje produkty 

cyfrowe, aby 

zapewnić lepszą 

obsługę Klienta:

infoSUEZ, 

sklepSUEZ,

miastoSUEZ, 

mójSUEZ

SUEZ wprowadza pierwszy,

niezawodny system zbiórki

odpadów z identyfikacją

pojemników i ważeniem na

pojeździe. System działa w

na warszawskim Ursynowie

i Wilanowie i obejmuje 200

000 mieszkańców.

SITA, dział SUEZ odpowiedzialny za gospodarkę

odpadami, rozpoczyna świadczenie usług zbiórki

i oczyszczania ulic w największych polskich

gminach, w tym w Warszawie, Krakowie,

Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. SUEZ buduje

również składowiska odpadów zgodne z

wymogami UE dla bezpiecznego usuwania

odpadów.

historia działalności 

SUEZ w Polsce





nasze rozwiązania dla miast i gmin



nasze rozwiązania dla miast i gmin



nasze rozwiązania dla przemysłu



Remediacja nasze rozwiązania dla przemysłu

ton zanieczyszczonych 

gruntów w 2016-2018



SUEZ, krajowy lider w zakresie inteligentnych narzędzi



przyczyny wzrostu cen za odpady



przyczyny wzrostu cen za odpady



przyczyny wzrostu cen za odpady



przyczyny wzrostu cen za odpady

https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2019/07/SZARA_STREFA_wwww.pdf



