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Warszawa, 18 grudnia 2013 r. 

Nareszcie porządek 
Lekaro podsumowuje nowy system gospodarki odpadami w 8 podwarszawskich 

gminach, które firma obsługuje od lipca 2013 roku 

„Doświadczenia Lekaro z pierwszych pięciu miesięcy obsługi ośmiu podwarszawskich 

gmin w nowym systemie gospodarki opadami potwierdziły, że obowiązująca od 1 lipca 

ustawa śmieciowa ma sens. Wreszcie w Polsce mają szansę zapanować europejskie 

standardy dotyczące segregacji śmieci i poziomu odzysku surowców wtórnych” – 

podsumowuje Leszek Zagórski, dyrektor Lekaro. 

Lekaro zwyciężyło w przetargach i odbiera oraz zagospodarowuje odpady z ośmiu 

ościennych gmin. Są to Józefów, Wiązowna, Dębe Wielkie, Marki, Konstancin Jeziorna, 

Góra Kalwaria, Piaseczno i Piastów. 

Dobrze przygotowany system 

We wszystkich ośmiu samorządach obsługiwanych do tej pory przez Lekaro w nowym 

systemie, jego wdrożenie przebiegło w sposób efektywny. Na samym wstępie 

przeprowadzono akcję edukacyjną: każdy z mieszkańców otrzymał przewodnik pt. „ABC 

Recyklingu”, by zapoznać się z nowymi zasadami segregacji oraz odbioru śmieci. 

Przekazano także wydrukowany harmonogram opróżniania pojemników dla każdego 

gospodarstwa domowego, jak również uruchomiono „infolinię odpadową”, za 

pośrednictwem której mieszkańcy mogli wyjaśnić wszelkie wątpliwości. – „Sukces Lekaro 

we wdrożeniu nowego systemu w podwarszawskich gminach pokazał, że pierwotne 

obawy dotyczące nowej ustawy śmieciowej były bezzasadne. Mimo krótkiego czasu na 

wdrożenie – tj. w ciągu dwóch miesięcy od zawarcia kontraktów, na wszystkich tych 

terenach system ruszył w określonym ustawą terminie, tj. od 1 lipca br. Sami mieszkańcy już 

w ciągu dwóch pierwszych tygodni od wdrożenia przyzwyczaili się do nowych zasad 

segregacji i odbioru odpadów” – mówi Leszek Zagórski. 

Korzyści skali i efektywna kontrola 

W systemie gospodarki odpadami obowiązującym do 1 lipca 

2013 roku wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz 

właściciele domów jednorodzinnych samodzielnie wybierali 

firmę odbierającą odpady. Zgodnie z nową ustawą 

śmieciową to gmina staje się właścicielem odpadu i zawiera 

umowy z wykonawcami, którzy spełniają kryteria 

jakościowe– „Jest to bez wątpienia zaleta nowego systemu. 

Gmina ma zapewniony kompleksowy odbiór śmieci, 

gwarantujący kontrolę nad poziomem odzysku surowców 

wtórnych, za który ponosi przecież odpowiedzialność. Co 

więcej, efekty skali, płynące m.in. z ograniczenia kosztów 

transportu, wpływają znacząco na obniżenie ceny za odbiór 

odpadów” – tłumaczy Leszek Zagórski. – „Przy takim systemie oraz właściwie 

skonstruowanych wymogach jakościowych w przetargach, cena jest najlepszym kryterium 

wyboru wykonawcy” – dodaje dyrektor Lekaro. 



 

Więcej informacji: Hello PR, Katarzyna Kielar, katarzyna.kielar@hellopr.pl, +48 608 616 990 

Mieszkańcy chcą segregować śmieci 

Segregacja u źródła, czyli przez mieszkańców, to istotny czynnik wpływający na 

efektywność odzysku surowców wtórnych i zmniejszanie ilości odpadów 

nieprzetwarzalnych. W ośmiu podwarszawskich gminach, które Lekaro obsługuje od lipca 

br. w nowym systemie gospodarki odpadami, aż 90% mieszkańców zadeklarowało 

segregację śmieci. – „Pierwotne wątpliwości krytyków ustawy śmieciowej zupełnie nie 

potwierdziły się w przypadku ośmiu samorządów, z których odbieramy odpady w nowym 

systemie. Mieszkańcy wywiązują się ze swoich deklaracji o segregacji śmieci. To sprawiło, 

że od początku wdrożenia wzrosły nam poziomy odbieranych odpadów segregowanych” 

– podkreśla Leszek Zagórski. 

Wszystkie z ośmiu gmin, które obsługuje Lekaro, zorganizowały Punkty Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK), zgodnie z wymogami nowej ustawy. Mieszkańcy z tych 

terenów mogą przywozić odpady surowcowe, zielone, wielkogabarytowe i 

poremontowe. Jak podkreśla dyrektor Lekaro: „Mieszkańcy tych gmin chętnie korzystają z 

punktów zbiórki selektywnej, dostarczając tam odpady niestandardowe lub rzadziej 

wytwarzane, jak tzw. gabaryty czy sprzęt RTV. Szczególnie w pierwszych miesiącach 

przywozili tam bardzo dużo odpadów. To pokazuje, że nowy system zachęcił ludność do 

robienia porządków i zgodnego z prawem zagospodarowania odpadów”. 

Dzięki segregacji u źródła wzrosły poziomy recyklingu 

Zgodnie z normami UE, Polska powinna osiągnąć do 2020 roku 50-procentowy poziom 

recyklingu odpadów komunalnych. – „Nowy system gospodarki odpadami stwarza 

perspektywę wyboru wykonawców wypełniających kryteria jakościowe, którzy te poziomy 

odzysku są w stanie zagwarantować, przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnych cen” –  

komentuje Leszek Zagórski. 

Aktualnie Lekaro odnotowuje już i tak wysokie poziomy 

odzysku surowców wtórnych, co oznacza, że na 

wysypisko trafia zaledwie 20% odpadów, które nie mogą 

zostać wykorzystane materiałowo lub energetycznie, . – 

„Zawsze mieliśmy bardzo dobre wyniki w zakresie 

segregacji odpadów w naszym RIPOKu oraz odzysku 

surowców wtórnych, jednak dzięki sortowaniu u źródła 

przez mieszkańców mamy szansę jeszcze poprawić te 

wyniki. Od lipca do listopada br. realizowaliśmy 

równolegle kontrakty w ramach nowego i starego 

systemu. Natomiast zwiększona dynamika odzysku 

pozwala sądzić, że nowa ustawa śmieciowa przyniosła 

już satysfakcjonujący efekt. Warto podkreślić, że żadna, 

nawet najbardziej zaawansowana i rozbudowana sortownia odpadów nie będzie tak 

efektywna, jak segregacja u źródła przez mieszkańców.” – wyjaśnia dyrektor Lekaro.  

W okresie od lipca do listopada 2013 roku odzysk surowców w zakładzie Lekaro, takich jak 

papier i tektura, tworzywa sztuczne, drewno, szkło, metal oraz gazety, przeznaczonych do 

sprzedaży recyklerom, wyniósł ponad 8 300 ton. Firma odnotowała wzrost o 19% w 

porównaniu do 5 poprzednich miesięcy (luty-czerwiec) oraz o 59% wobec analogicznego 

okresu roku 2012. W wyniku odzysku materiałowego zrealizowanego przez Lekaro w tym 
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okresie zaoszczędzono 104 mln litrów wody oraz ponad 70 tysięcy drzew, które przy braku 

recyklingu zostałyby zużyte do produkcji nowych surowców1. 

Nowy system w Warszawie 

Mieszkańcy w sumie ośmiu warszawskich dzielnic (Praga Północ i Południe, Rembertów, 

Wawer, Wesoła, Śródmieście, Ursynów, Wilanów) mogą już odetchnąć z ulgą, bo od 

lutego 2014 roku będą już mogli wywiązywać się z deklaracji o segregacji odpadów. 

Zdaniem dyrektora Lekaro, które zawarło umowy na obsługę 5 stołecznych dzielnic 

(Praga Północ i Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła: „Warszawa przygotowała 

imponujący, zaawansowany system, który zostanie wdrożony przez dużych i 

doświadczonych operatorów, posiadających rozbudowaną infrastrukturę oraz logistykę, 

przez co mogli zaoferować najlepsze ceny, przy spełnieniu kryteriów jakościowych. 

Prawdopodobnie jako jedyne duże miasto w Polsce, stolica ma tak rozbudowane i 

efektywne narzędzia kontroli nad tym, co dzieje się z odpadami wywożonymi od 

mieszkańców Warszawy”. Dzięki dostarczanym przez wykonawców inteligentnym 

narzędziom znakowania, ważenia i monitorowania odbioru i transportu, cała trasa śmieci 

komunalnych od punktu ich odbioru aż do zakładów utylizacji będzie kontrolowana. 

– „Przygotowania do rozpoczęcia obsługi w nowym systemie pięciu warszawskich dzielnic: 

Praga Północ i Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła realizujemy bardzo efektywnie. Z 

pewnością zdążymy na czas, tj. do 31 stycznia 2014 roku. Oczekujemy jeszcze na zawarcie 

umowy także na obsługę dzielnicy Mokotów, zgodnie z rozstrzygnięciem przetargu 

ogłoszonym 9 września br.” – podsumowuje 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. 
                                                 
1 Tona makulatury pozwala oszczędzić 17 drzew, powtórne wykorzystanie tony papieru to 

oszczędność 26 tys. litrów wody http://www.ekologia.pl/wiedza/zanieczyszczenia/recykling-odzysk-

surowcow-wtornych,11033.html  
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