Warszawa, 20 grudnia 2013 r.

Lekaro – nowy system odbioru odpadów na 5 osiedlach
Pragi Południe już od 1 stycznia
Lekaro – które będzie realizować odbiór odpadów komunalnych w nowym systemie z
warszawskich dzielnic Praga Północ i Południe, Wawer, Rembertów i Wesoła – ukończy 20
grudnia akcję czipowania pojemników na odpady na pięciu największych osiedlach
Pragi Południe. Osiedla te będą obsługiwane na nowych zasadach odbioru śmieci już od
1 stycznia 2014 roku, czyli miesiąc przed planowanym terminem.
Akcja Lekaro polegająca na umieszczaniu czipów RFID
w pojemnikach na odpady rozpoczęła się na
osiedlach: SM „Ostrobramska”, SM „Osowska”, SM
„Przyczółek Grochowski”, SM „Grenadierów” oraz SM
„Wilga 2000” w dniu 16 grudnia.
– „Przeprowadzenie tak szybko akcji czipowania
pojemników było możliwe na tych osiedlach, na
których inwentaryzacja punktów odbioru odpadów
została zakończona. Prace na tym terenie zostaną
sfinalizowane jeszcze przed okresem świątecznym. Do
tego czasu dowieziemy również ewentualne brakujące
pojemniki, m.in. na szkło. Mieszkańcy tych pięciu osiedli,
którzy zadeklarowali zamiar segregacji odpadów, już od
nowego roku będą mogli to robić na nowych
zasadach” – mówi Leszek Zagórski, dyrektor Lekaro.
Rozpoczęto już także czipowanie
kolejnych
spółdzielniach
i
mieszkaniowych warszawskiej Pragi.

pojemników w
wspólnotach

Czipy służące do identyfikacji pojemników za pomocą
zaawansowanego
technologicznie
systemu,
są
mocowane do specjalnego gniazda w pojemnikach
plastikowych lub nitowane w przypadku pojemników
metalowych. – „Czip jest umieszczany w miejscu
specjalnie do tego przeznaczonym, ale niewidocznym i
trwale zabezpieczonym przed jego usunięciem. Pozwala on jednoznacznie zidentyfikować
pojemnik” – wyjaśnia dyrektor Lekaro.
Na każdym pojemniku na odpady umieszczana jest również etykieta z kodem kreskowym
oraz numerem ewidencyjnym. Ponadto, dla ułatwienia segregowania odpadów przez
mieszkańców, każdy pojemnik jest opatrzony naklejką z czytelnym opisem pokazującym,
na którą frakcję odpadów jest on przeznaczony.
Lekaro podpisało kontrakty z Urzędem m.st. Warszawy na kompleksową obsługę w
zakresie gospodarki odpadami pięciu warszawskich dzielnic: Praga Północ, Praga
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Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła. Aktualnie firma prowadzi przygotowania do
wdrożenia systemu. Procedura obejmuje m.in.: inwentaryzację punktów odbioru
odpadów (POO), stworzenie bazy danych, określającej jakie pojemniki należy podstawić,
opracowanie harmonogramów wywozu i trasówek, wyposażenie samochodów w wagi
dynamiczne, lokalizację GPS oraz identyfikację pojemników za pomocą czipów,
wdrożenie systemu IT.
– „Jesteśmy na zaawansowanym etapie przygotowań do wdrożenia nowego systemu.
Mamy zabezpieczone wszystkie pojemniki na obsługę pięciu dzielnic Warszawy. Część z
nich to pojemniki już podstawione, pozostałe posiadamy na magazynie. Może się zdarzyć,
że w okresie przejściowym przy punktach odbioru odpadów będą podstawione zarówno
nowe pojemniki Lekaro, jak te nieodebrane jeszcze przez poprzedniego operatora.
Wynika to z faktu, że pojemniki będziemy podstawiać systematycznie przez najbliższe
tygodnie, tak aby wszystkie znalazły się w punktach odbioru odpadów przed 1 lutego” –
tłumaczy Leszek Zagórski, dyrektor Lekaro.
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.
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