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Rusza kolejna inwestycja Lekaro 

Zakład w Woli Duckiej najnowocześniejszy w regionie 
 

Firma Lekaro – jeden z  największych pracodawców w gminie Wiązowna i powiecie 

otwockim, działający w branży gospodarowania odpadami – rozpoczyna budowę hali 

do rozładunku trafiających do RIPOK Lekaro odpadów. Na przełomie sierpnia i 

września br. firma otrzymała wszelkie niezbędne w tym celu pozwolenia. Realizowana 

inwestycja, której ukończenie planowane jest na koniec tego roku, pozwoli na dalszą 

hermetyzację procesu przetwarzania odpadów. Zapewnić ma to obniżenie emisji 

zapachów w granicach samego zakładu o kolejne 60%.   

 

„Choć zgodnie z analizami powietrze z naszego zakładu nie rozchodzi się na okoliczne 

tereny, to od wielu już lat podejmujemy działania mające na celu ograniczenie ewentualnych 

emisji  przez zakład RIPOK Lekaro. Przeznaczamy na te działania dużą część przychodów, 

ale uważamy że warto podejmować takie projekty i zamierzamy je kontynuować. Dowodem 

na to są wcześniejsze modernizacje czy aktualne rozpoczęcie budowy hali do rozładunku” – 

mówi Leszek Zagórski, dyrektor Lekaro. 

 

Lekaro konsekwentnie inwestuje w najnowocześniejsze technologie przetwarzania odpadów 

komunalnych, co w sposób wymierny przekłada się na najwyższe poziomy recyklingu, które 

nie tylko spełniają, ale wręcz przewyższają wymagania Unii Europejskiej (odzysk aż 25% 

surowców wobec wymaganych 18% w 2016 r.), ochronę środowiska oraz niskie koszty usług 

przedsiębiorstwa w przeliczeniu na mieszkańca obsługiwanych gmin i dzielnic. 

 

Firma zakończyła niedawno kompleksową modernizację jednej z trzech linii sortowniczych 

na terenie RIPOK Lekaro w Woli Duckiej. Prowadzone w związku z nią prace obejmowały 

automatyzację i unowocześnienie procesów sortowania odpadów komunalnych w celu 

zwiększenia poziomu odzysku surowców wtórnych. Efektem inwestycji jest oddana do użytku 

w 2016 roku innowacyjna linia sortownicza. 

 

Podstawą działalności Lekaro jest troska o warunki pracy w zakładzie, a także o środowisko 

naturalne w obszarze przemysłowym, na którym funkcjonuje i zrozumienie w relacjach ze 

społecznością lokalną. Dlatego firma prowadzi nieustające kontrole emisji. Jedną z tych 

inicjatyw było przeprowadzenie przez specjalistyczny podmiot analizy oflakometrycznej, tj. 

pomiarów uciążliwości odorowych z instalacji RIPOK Lekaro w Woli Duckiej. Analiza 

dotyczyła bezpośredniego sąsiedztwa zakładu i wykazała brak czynników odoroczynnych z 

instalacji RIPOK Lekaro, które wydostawałyby się poza teren przedsiębiorstwa.  

 

W 10 letniej historii działalności na terenie Woli Duckiej w gminie Wiązowna, firma Lekaro nie 

tylko była i jest istotnym podmiotem dla społeczności lokalnej. Obecnie, zapewniając 

zatrudnienie ponad 400 osobom, Lekaro jest jednym z największych pracodawców w gminie 

Wiązowna i powiecie otwockim. 
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Działalność Lekaro stanowi jednocześnie istotne źródło dochodów dla budżetu gminy 

Wiązowna, z korzyścią dla mieszkańców. Podatki płynące bezpośrednio (od środków 

transportu, nieruchomości) i pośrednio (podatek dochodowy) z działalności Lekaro wynoszą 

połowę wydatków inwestycyjnych gminie Wiązowna. Dzięki temu powstają takie inwestycje, 

jak nowa szkoła Malcanowie, nowa droga w Woli Karczewskiej czy budowane właśnie 

przedszkole w Woli Duckiej. Firma wielokrotnie udowodniła również swoje zaangażowanie w 

życie lokalnej społeczności, m.in. przez aktywność na polu edukacji i szerzenia wiedzy w 

zakresie sortowania śmieci oraz ochrony środowiska. 

 

 
 

O LEKARO: 

 

Lekaro to polska firma rodzinna, od 25 lat działająca w branży gospodarowania odpadami. Przedsiębiorstwo 

zatrudnia około 400 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 są wybrane dzielnice Warszawy (Praga Północ, Praga 

Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła) oraz gminy: Józefów, Wiązowna, Michałowice, Marki, Konstancin 

Jeziorna, =, Piaseczno, Sulejówek oraz Otwock. 

 

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. 


