Warszawa, 16 grudnia 2013 r.

Kolejna umowa Lekaro na zagospodarowanie odpadów
w nowym systemie
Lekaro – jedna z największych firm zajmujących się zagospodarowaniem odpadów na
terenie aglomeracji warszawskiej – podpisało umowę na obsługę gminy Otwock
w nowym systemie odbioru i zagospodarowania odpadów. Kontrakt zawarto 13 grudnia
w konsorcjum z niemieckimi firmami Remondis-Otwock oraz Błysk-Otwock, w którym
Lekaro występuje w roli lidera.
Jest to już dziewiąta podwarszawska gmina, którą Lekaro obsługiwać będzie na zasadach
nowej ustawy śmieciowej. Wcześniej firma zawarła kontrakty na obsługę: Józefowa,
Wiązowny, Dębe Wielkie, Marek, Konstancina Jeziorne, Góry Kalwarii, Piaseczna i
Piastowa. Lekaro przygotowuje się również do obsługi pięciu warszawskich dzielnic: Praga
Północ, Praga Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła, na obsługę których firma
podpisała niedawno umowy ze stołecznym Ratuszem.
– „Nowy system odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Otwocka jest oparty na
zasadach zbliżonych do warunków przyjętych stolicy. Zakłada on identyfikację
pojemników za pomocą czipów oraz zaawansowany monitoring, a także okresowe
ważenie odpadów” – mówi Leszek Zagórski, dyrektor Lekaro.
Umowa została podpisana na okres 2 lat. Łączna
wartość kontraktu zawartego w konsorcjum wynosi
ponad 11 mln zł. Każdy z członków konsorcjum
będzie realizował jedną trzecią prac w zakresie
odbioru śmieci z terenu Otwocka, a wszystkie
odpady – zgodnie z obecnymi ustaleniami stron –
będą trafiać do zakładu Lekaro o statusie RIPOK w
Woli Duckiej. – „Nasza instalacja jest zlokalizowana
najbliżej
Otwocka,
co
przełożyło
się
na
konkurencyjną cenę zaoferowaną w przetargu” –
wyjaśnia dyrektor Lekaro.
Lekaro, jako lider konsorcjum, będzie także odpowiedzialne za czynności sprawozdawcze
oraz dysponowanie funduszami z tytułu realizowanej umowy. – „Porozumienie o
konsorcjum z Remondis-Otwock i Błysk-Otwock, zostało zawarte wraz ze wstępnymi
ustaleniami w zakresie realizacji kontraktu z gminą Otwock. W najbliższych tygodniach,
oprócz przygotowań do wdrożenia, będziemy ustalać z naszymi partnerami szczegółowy
zakres i podział prac. Jest to jedyny do tej pory kontrakt, który będziemy realizować w
konsorcjum” – dodaje Leszek Zagórski.
Nowy system odbioru i zagospodarowania odpadów w gminie Otwock zostanie wdrożony
już od 1 stycznia 2014 roku. – „Na wdrożenie umowy, obejmujące, podstawienie i
oczipowanie
pojemników,
opracowanie
trasówek
oraz
pozostałe
działania
przygotowawcze mamy ponad dwa tygodnie. Jest to termin krótki, ale jak najbardziej
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realny, ponieważ wszelkie dane niezbędne do podstawienia pojemników posiadają
konsorcjanci, którzy obecnie obsługują większość tego rynku. Dzięki temu indywidualne
kontakty z zarządcami zabudowy wielorodzinnej oraz właścicielami domów
jednorodzinnych nie są konieczne, co znacząco przyspiesza proces wdrożenia” – mówi
dyrektor Lekaro.
Lekaro posiada specjalistyczny zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów zmieszanych (MBP) o statusie RIPOK, zlokalizowany w Woli Duckiej pod
Warszawą. Obecnie jest w stanie przetworzyć do 300 000 Mg (ton) zmieszanych odpadów
komunalnych rocznie. Zakład Lekaro jest jednym z największych w Polsce pod względem
wolumenu zagospodarowywanych odpadów. Wyposażony jest w trzy wysokowydajne
ciągi sortownicze. Wykorzystuje najnowocześniejsze, wysokowydajne technologie
przetwarzania odpadów, dzięki którym efektywnie odzyskuje cenne surowce.
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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