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Oświadczenie Zarządu Lekaro 

w sprawie protestów mieszkańców Woli Duckiej 
 

 

Zarząd Lekaro odpiera zarzuty protestujących, przedstawiając argumenty jednoznacznie 

wskazujące na brak zasadności pomówień kierowanych w stronę przedsiębiorstwa. 

 

Pierwszą z przytaczanych kwestii jest fakt, iż w prawie regulującym działalność instalacji 

przetwarzania odpadów nie istnieją normy dotyczące odorów. Z kolei pozwolenia na 

działalność instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) stanowią, że w 

normalnych warunkach emisje będące pochodną przetwarzania odpadów nie powinny 

wykraczać poza granice zakładu. RIPOK Lekaro spełnia te wymogi. Istotne jest, że odpady 

przyjęte do zakładu, trafiają do przetworzenia maksymalnie w ciągu 24 godzin od przejazdu 

przez bramę, dzięki czemu nie dochodzi do procesów gnilnych. Aktualnie firma prowadzi 

inwestycję w budowę hali do rozładunku, która zapewni dalszą hermetyzację procesu i 

ograniczy  emisje zapachów w granicach samego zakładu o kolejne 60%. 

 

Przedsiębiorstwa związane z przetwarzaniem odpadów działają w okolicy od ponad 20 lat, 

zapewniając setki miejsc pracy oraz fundusze na rozwój samorządu. Z działalnością tego 

typu związane są incydentalne niedogodności związane z emisją nieprzyjemnych zapachów, 

na co wpływ mogą mieć wysokie temperatury. Należy jednak pamiętać, że okolice zakładu 

Lekaro od lat są przeznaczone do użytku jako tereny przemysłowe. W toku kontroli MWIOŚ, 

zakończonej w dniu 12.08.2016 r. w zakładzie Lekaro, nie potwierdzono występowania 

odorów na terenach mieszkalnych, skąd napływają skargi. 

 

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

naturalne i zrozumienie w relacjach ze społecznością lokalną. Firma konsekwentnie 

inwestuje w najnowocześniejsze rozwiązania i technologie przyjazne dla otoczenia. 

Ponoszone nakłady nie tylko zwiększają efektywność odzysku surowców wtórnych, ale także 

hermetyzację procesów. Dzięki nim zaledwie 15-25% z całego wolumenu odpadów 

przyjętych do RIPOK Lekaro trafia na składowiska, a ich stan przetworzenia zapewnia 

minimalizację odoru także na składowiskach.  

 

Aby ostatecznie rozwiać wszystkie kwestie sporne, firma zleciła przeprowadzenie przez 

specjalistyczny podmiot analizy oflaktometrycznej, tj. pomiarów uciążliwości odorowych z 

instalacji RIPOK w Woli Duckiej. Analiza dotyczyła bezpośredniego sąsiedztwa zakładu i 

wykazała brak czynników odoroczynnych z instalacji RIPOK Lekaro, które wydostawałyby się 

poza teren przedsiębiorstwa. Badanie przeprowadzono we wrześniu 2015 r., tj. jeszcze 

przed rozruchem nowej nowocześniejszej sortowni, której otwarcie przyczyniło się do 

jeszcze większej hermetyzacji procesów i ograniczenia ewentualnych emisji. 

 

W 10-letniej historii działalności na terenie Woli Duckiej w Gminie Wiązowna, Lekaro jest 

istotnym podmiotem dla społeczności lokalnej. Zapewniając zatrudnienie dla 400 osób, firma 

jest jednym z największych pracodawców w gminie Wiązowna i powiecie otwockim. 
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Objęcie protestem zakładu Lekaro wydaje się tym bardziej nieuzasadnione, że działalność 

firmy stanowi istotne źródło dochodów dla budżetu gminy Wiązowna, z korzyścią dla 

mieszkańców. Podatki płynące bezpośrednio (m.in. od środków transportu, nieruchomości) i 

pośrednio (podatek dochodowy) z działalności Lekaro, odpowiadają połowie 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. 

 

P.P.H.U. Lekaro 

Wola Ducka, 23.09.2016 r. 


