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O Ś W I A D C Z E N I E  M I E S Z K A Ń C Ó W  

 

 

 
My mieszkańcy Woli Duckiej, ustosunkowując się do oświadczenia zarządu Lekaro w sprawie protestów 

mieszkańców Woli Duckiej z dnia 2016-09-23 oświadczamy co następuje. 

 

Nawiązując do kolejno przytaczanych kwestii: 

 

1. Mimo, iż nie istnieją precyzyjne normy dot. uciążliwości odorowych to nie zmienia to faktu, iż 

praktycznie każdego dnia uciążliwości odorowe wykraczają poza granice instalacji, co ma potwierdzenie w 

postaci wielu skarg okolicznych mieszkańców do instytucji związanych z ochroną środowiska. Wyżej 

wymienione uciążliwości nie maja charakteru przejściowego, lecz są naszym nieodzownym towarzyszem o 

każdej porze dnia i roku, nawet podczas miesięcy zimowych. 

 

2. Twierdzenie, iż odpady trafiające do zakładu są przetwarzanie w ciągu 24h także jest wątpliwe, gdyż 

gołym okiem widać, że hałdy śmieci  zalegają dłużej, co potwierdza wynik kontroli przeprowadzonej w 

ostatnich miesiącach przez MWIOŚ w Warszawie 

(pismo nr OS-IN.7024.58.2016.WP z dnia 2016.10.04) 

 

3. Pomimo, iż firma twierdzi iż ciągle prowadzi inwestycje mające ograniczyć emisję zapachów, to z roku na 

rok uciążliwości odorowe są dla nas coraz bardziej odczuwalne, oraz obejmują coraz większy obszar. 

Ponadto na terenie firmy Lekaro dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń w postaci pożarów, które też 

świadczą o nie właściwym gospodarowaniu odpadami. 

 

4. Okolice zakładu Lekaro nie są od lat przeznaczone do użytku jako tereny przemysłowo-usługowe, lecz są 

sukcesywnie przekształcane (również obecnie) pod działalność tej firmy, a większość okolicznych działek 

ma przeznaczenie pod zabudowę mieszkalno-usługową (działki te znacznie straciły na wartości) 

 

5. Mając na uwadze rzekome korzyści płynące z działalności firmy Lekaro na rzecz Woli Duckiej, to prawda 

jest taka, że firma ta nie jest istotnym pracodawcą dla mieszkańców Woli Duckiej (dwie zatrudnione osoby) 

ani nie angażuje się w żaden sposób w życie lokalnej społeczności. 

 

6. Twierdzenie, iż firma Lekaro ma ogromny wpływa na fundusze na rozwój samorządu ma się nijak do do 

naszej rzeczywistości, gdyż od początku istnienia firmy w naszej miejscowości nie były realizowane 

praktycznie żadne inwestycje. 

 

7. Przypisywanie sobie zasług w realizacji inwestycji gminnych typu 

- szkoła w Malcanowie, 

- droga w Woli Karczewskiej, 

- czy przedszkole w Woli Duckiej, które w rzeczywistości nie jest budowane i nie wiadomo czy 

kiedykolwiek powstanie jest dużym nadużyciem. 

 

Reasumując. 

My mieszkańcy Woli Duckiej mając na uwadze przede wszystkim zdrowie i godne życie nasze i naszych 

rodzin, żądamy zaprzestania działalności firmy Lekaro na naszym terenie. 


