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Lekaro po raz kolejny nagrodzona za efektywną segregację śmieci 

Lekaro – jedna z największych firm zajmujących się zagospodarowaniem odpadów na 

terenie aglomeracji warszawskiej – otrzymała prestiżową nagrodę w Ogólnopolskim 

Konkursie Odzysku Odpadów Opakowaniowych. To kolejna nagroda dla Lekaro związana 

z efektywnością segregacji śmieci. Firma ma już na swoim koncie wyróżnienie za budowę 

systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w 2011 oraz nagrodę w II edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Zbiórki Szkła Opakowaniowego organizowanego pod 

patronatem Ministerstwa Środowiska w 2009 roku. 

Konkurs Odzysku Odpadów Opakowaniowych organizowany jest przez Rekopol 

Organizację Odzysku SA. Dane brane pod uwagę w konkursie obejmowały porównanie 

wyników ilościowych uzyskanych przez firmy w pierwszym półroczu 2012 i 2013 roku. 

 

Lekaro, z siedzibą w Woli Duckiej pod Warszawą, to rodzinna firma, która od ponad 20 lat 

świadczy usługi odbioru odpadów na terenie stołecznej aglomeracji. Pod względem 

wolumenu gospodarowanymi odpadami jest stołecznym wiceliderem. 

Firma konsekwentnie rozwija działalność i inwestuje w rozwój technologiczny. W samym 

2013 roku na ten cel Lekaro przeznaczyła ponad 20 mln złotych. Systematycznie 

wdrażane innowacje technologiczne oraz rozwój infrastruktury pozwalają firmie z 

sukcesem obsługiwać w nowym systemie zagospodarowania odpadów m.in. 

8 ościennych gmin oraz wygrywać kolejne przetargi dotyczące tych usług w regionie. 

„Ta nagroda to dowód uznania dla naszej firmy za efektywne sortowanie odpadów. 

Zawsze mięliśmy znakomite wyniki w tym zakresie, ale dzięki nowemu systemowi, w którym 

od 1 lipca 2013 obsługujemy już kompleksowo 8 gmin, działamy jeszcze skuteczniej. 

Ostatnie cztery miesiące pokazują, jak ważna jest segregacja u źródła. To w dużej mierze 

dzięki ekoedukacji mieszkańców oraz upowszechnieniu odbioru odpadów 

segregowanych procent odzysku wyraźnie rośnie” – mówi Leszek Zagórski, dyrektor Lekaro. 
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Lekaro od 1 lipca działa w nowym systemie 

wywozu i segregacji śmieci w gminach: Józefów, 

Wiązowna, Dębe Wielkie, Marki, Konstancin 

Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno i Piastów. 

Jednocześnie firma cały czas świadczy usługi 

komunalne w systemie pomostowym w m.st. 

Warszawie, w którym dotychczas nie 

wprowadzono w życie kompleksowego odbioru. 

„Odzysk surowców wtórnych jest kluczowym kryterium efektywnościowym Regionalnej 

Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Jest on źródłem 

dodatkowych przychodów firmy, co przekłada się na niższe ceny zagospodarowania 

odpadów w naszej instalacji. Dzięki temu możemy oferować konkurencyjne ceny odbioru 

odpadów” – dodaje Leszek Zagórski. 

Lekaro posiada nowoczesny zakład MBP wyposażony aż w 3 wysoko wydajne ciągi 

sortownicze odpadów komunalnych oraz instalacje do odpadów wielkogabarytowych i 

budowlanych. Pozwala to na znaczący odzysk surowców wtórnych, takich jak szkło, 

papier, plastik, gazeta, metal czy opakowania. Firma jest tym samym jednym z głównych 

dostawców surowców wtórnych dla największych recyklerów, w tym Krynicki Recycling 

czy Mondi Świecie. 

O Lekaro: 

Lekaro to polska firma rodzinna, od ponad 20 lat działająca w branży gospodarowania odpadami. 

Przedsiębiorstwo zatrudnia około 250 osób i jest jednym z wiodących pracodawców w powiecie 

otwockim. 

Lekaro świadczy kompleksowe usługi usuwania nieczystości płynnych i stałych tj. odpadów 

komunalnych, segregowanych, wielkogabarytowych i budowlanych. Jest jedną z największych w 

Polsce prywatnych firm odbierających odpady i należy do krajowej czołówki zakładów 

zagospodarowania odpadów pod względem skali działalności.  

Na terenie stołecznej aglomeracji usługami firmy objęte jest miasto Warszawa oraz gminy: Józefów, 

Wiązowna, Dębe Wielkie, Marki, Konstancin Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno, Piastów oraz 

Otwock. Obecnie Lekaro jest drugim pod względem wolumenu odbieranych odpadów 

operatorem gospodarki odpadami w Warszawie. Osiąga też pozycję lidera cenowego, dzięki 

efektowi skali działalności. 

Lekaro odpowiedzialnie podchodzi do zagadnień związanych z ochroną środowiska. Posiada 

specjalistyczny zakład MBP o statusie RIPOK w Woli Duckiej o przepustowości 300 000 ton odpadów 

na rok. Dzięki nowoczesnym i wysokowydajnym technologiom odzysku materiałowego i 

energetycznego, tylko mała część odpadów trafia na składowiska. Pozostała część, w postaci 

wyselekcjonowanych surowców wtórnych jest przekazywana dalej recyklerom lub wykorzystywana 

do produkcji paliwa alternatywnego. Skala działalności oraz wysoki poziom odzysku surowców 

wtórnych zapewniają firmie pozycję jednego z największych dostawców surowców wtórnych na 

rynek polski. 

Firma systematycznie rozbudowuje flotę samochodów, inwestując m.in. w nowoczesne, bezpylne, 

przyjazne środowisku samochody , które zapewniają cichy, nieinwazyjny odbiór odpadów od 

klientów. Pojazdy wyposażone są w wagi dynamiczne oraz system GPS do monitorowania 

transportu odpadów. 

 


