
Informacje z Ratusza z dnia 16.09.2016 

1. Jesienna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
2. Wyłożenie  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
osiedla Lębork - Wschód 
3. XVII Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Szkół w Tenisie 
4. Muzeum zaprasza seniorów na weekend z kulturą 
5. Termin opłaty III raty za zezwolenia alkoholowe 
6. Indywidualne Biegi Przełajowe o Puchar „GRAND-PRIX” Lęborka 
sezonu 2016/2017  
7. Koncert Chóru Gospel 
8.Rajd w Europejski Dzień bez Samochodu 
 
1. Jesienna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

Już wkrótce mieszkańcy Lęborka będą mogli bezpiecznie i bezpłatnie pozbyć się tzw. 
elektrośmieci. 
Jesienny odbiór odbędzie się w dwie soboty września, tj. 17 i 24 września, jednak 
jego potrzebę należy telefonicznie zgłosić w firmie pod numerem tel. 59 8622068 i 
umówić się na osobisty odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
bezpośrednio z mieszkania/domu. W 2016 r. odbiór elektrośmieci od mieszkańców 
Lęborka prowadzi firma Remondis Sp. z o.o. Oddział w Lęborku. 
Elektrośmieci w ciągu roku można także oddać samodzielnie  w siedzibie firmy 
Remondis w Lęborku, przy ul. Kossaka 91-95 lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Czarnówku. 
W przypadku kupna nowego sprzętu, stary sprzęt tego samego typu można oddać 
sprzedawcy. 
W przypadku małych elektrośmieci (których żaden z wymiarów nie przekracza 25 
cm) każdy sklep o powierzchni sprzedaży co najmniej 400m2 poświęconej sprzedaży 
sprzętu dla gospodarstw domowych, jest obowiązany przyjąć je bez konieczności 
zakupu nowego sprzętu. 
Drobne elektroodpady można także wyrzucić do pojemników, w które wyposażone są 
niektóre sklepy wielkopowierzchniowe. 
 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to m.in.: 
- urządzenia gospodarstwa domowego (mikrofalówki, chłodziarki, odkurzacze, 
żelazka, suszarki, tostery, wagi, zegary itp.) 
- sprzęt audiowizualny, teleinformatyczny (odbiorniki RTV, kamery wideo, komputery, 
drukarki, kalkulatory, telefony itp.) 
- narzędzia elektryczne i elektroniczne (piły, wiertarki, maszyny do szycia, kosiarki 
itp.) 
- zabawki (kolejki elektryczne, konsole, tory wyścigowe itp.). 
 
2. Wyłożenie  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania osiedla 
Lębork - Wschód 

Burmistrz Miasta informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Lębork – 
Wschód w zakresie obejmującym oznaczone tam tereny elementarne 4.MN.13, 
4.UG.07, KD.D.10. Wraz z projektem wyłożona będzie prognoza oddziaływania 



na środowisko i opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdaosku 
i Paostwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku. 
W/w opracowania i dokumenty dostępne będą w dniach od 23 września 2016 
do 24 października 2016 w Urzędzie Miejskim w Lęborku, pok. nr 116, w godz. 
9.00-15.00, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletyn 
Informacji Publicznej www.bip.um.lebork.pl w pozycji Obwieszczenia.    
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 12 
października 2016 w Urzędzie Miejskim, pok. 101 o godz. 15.30.  
Uwagi do ustaleo przyjętych w projekcie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania można składad na piśmie do Burmistrza Miasta z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 7 
listopada 2016r.  
Pisma należy kierowad na adres Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 
84-300 Lębork lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym na adres architektura@um.lebork.pl lub za pomocą skrzynki 
podawczej epuap.gov.pl  

 
3. XVII Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Szkół w Tenisie 
Turniej odbędzie się 17 września 2016 r. – początek gier o godzinie 9.15 na kortach 
przy ul. 9 Maja. Zgłoszenia w dniu turnieju 9.00 – 9:15 u organizatora. 

Organizatorami są: Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku i Szkoła Tenisa „SMECZ”. 
(w zał. regulamin) 
 
4. Muzeum zaprasza seniorów na weekend z kulturą 
W ramach ogólnopolskiej Kampanii „60+Kultura” skierowanej do osób powyżej 
sześćdziesiątego roku życia. Muzeum w Lęborku zachęca seniorów 
do bezpłatnego odwiedzenia lęborskiego muzeum w dniach 24 i 25 września 
(sobota i niedziela) w godz. 11.00 - 16.00. 
Udostępnione zostaną wszystkie wystawy stałe i czasowe, a także film w animacji 3D 
"Lębork - średniowieczne obwarowania miasta".  
 

5. Termin opłaty III raty za zezwolenia alkoholowe 
Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Lęborku przypomina 
przedsiębiorcom prowadzącym na terenie miasta Lęborka sprzedaż lub podawanie 
napojów alkoholowych, że z dniem 30 września 2016r. upływa termin wniesienia  
opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 
roku. 
 

 

6. Indywidualne Biegi Przełajowe o Puchar „GRAND-PRIX” Lęborka sezonu 
2016-2017  
W tym miesiącu rozpoczną się cykliczne Indywidualne Biegi Przełajowe o Puchar 
„Grand-Prix Lęborka sezonu 2016-2017. Pierwszy z 5 biegów zaplanowano na 

http://www.bip.um.lebork.pl/
mailto:architektura@um.lebork.pl


sobotę, 24 września 2016 o godz. 11.00 w lasku przy stadionie miejskim. Kolejne 
biegi - 22 października 2016r. i 12 listopada. 
Biegi nr 4 i nr 5 odbędą się wiosną 2017 r.- pierwszy w marcu lub kwietniu 2017r. , 
zaś  bieg nr 5 - 29 kwietnia 2017r. 
Organizatorem imprezy jest Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. (w zał. regulamin) 
 

7. Koncert Chóru Gospel 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na koncert Chóru Gospel pod 
kierownictwem Tadeusza Formeli. Występ grupy działającej przy Młodzieżowym 
Domu Kultury odbędzie się w niedzielę, 25 września 2016 roku, o godzinie 20 w Sali 
LCK przy ulicy Gdańskiej 12. 
Chór działa od dziewięciu lat. Swoim śpiewem wielokrotnie uświetniał imprezy na 
terenie powiatu lęborskiego. 20-osobowa grupa wystąpi z towarzyszeniem muzyków. 
Na instrumentach klawiszowych zagra założyciel i kierownik chóru – Tadeusz 
Formela. Wstęp na koncert jest bezpłatny. 
 

8. Rajd w Europejski Dzień bez Samochodu 
LOT „Ziemia  Lęborska-Łeba” zaprasza wszystkich chętnych na rajd pieszy i 
rowerowy w ramach Europejskiego Dnia Bez Samochodu, który odbędzie się 22 
września. Rozpoczęcie o godz. 9.00 na Placu Pokoju. 
Trasa rajdu: Lębork - Jezioro Lubowidzkie – Lębork. 
Zaplanowany jest postój z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek na terenie przystani 
kajakowej w Mostach. 
Komandor rajdu:Tadeusz Krawczyk, przewodnik turystyczny. 
Zgłoszenia pod nr tel. 601 825 206 lub e-mailem: lotzl@wp.pl   

 

Wydział Współpracy i Rozwoju  
Urząd Miejski w Lęborku 
Kontakt: tel. 59 8637-786 
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