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1. Wiosenna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  
W 2017 roku odbiór elektrośmieci od Mieszkańców Miasta Lęborka będzie prowadzić 
firma Remondis Sp. z o.o. Oddział w Lęborku.  
Wiosenny odbiór odbędzie się w dwie soboty marca, tj. 18 i 25 marca, jednakże jego 
potrzebę należy zgłosić telefonicznie w firmie pod numerem tel. 59 8622 068 i 
umówić się na osobisty odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
bezpośrednio z mieszkania czy domu. 
Elektrośmieci w ciągu roku można oddać także 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 ze sprzętem gospodarstwa domowego o powierzchni sprzedaży co 
najmniej 400 m2 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. Budżet Obywatelski na 2018 rok 
Od 1 marca do 31 października 2017 r. trwają konsultacje Budżetu Obywatelskiego w 
Lęborku na 2018 rok. Składanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań 
przeznaczonych do realizacji w 2018 r. trwa od 1 do 31 marca 2017 r.  
Uprawnionymi do zgłoszenia projektu jako wnioskodawca oraz do udzielenia 
poparcia zgłoszonemu projektowi są mieszkańcy Gminy Miasta Lębork, którzy w dniu 
dokonywania danej czynności konsultacyjnej mają ukończone 16 lat. 
Formularze zgłoszenia projektu są dostępne w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego 
w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 oraz na stronach internetowych: bip.um.lebork.pl 
w zakładce „budżet obywatelski” i obywatelskilebork.pl w zakładce „Jak zgłosić 
projekt”. 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami 
można złożyć w następujących formach: 
a) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku, 
b) listownie na adres Urząd Miejski w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 
c) elektronicznie poprzez stronę internetową: www.projekt.obywatelskilebork.pl  

http://www.projekt.obywatelskilebork.pl/


3. Dotacje na modernizację pieców na terenie Lęborka 
Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie modernizacji źródeł energii cieplnej na 
terenie Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” edycja 
2017. Wnioski należy składać do 28 kwietnia 2017r. w Urzędzie Miejskim w 
Lęborku. 
W ramach konkursu dofinansowane będą zadania dotyczące modernizacji źródeł 
ciepła poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich 
kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi 
odnawialne źródła energii (pompy ciepła) bądź podłączeniem do sieci ciepłowniczej. 
 
O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty 
mieszkaniowe, będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Lębork. 
Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji 
źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork, w ramach konkursu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017) określa Zarządzenie Nr 
18/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 21.02.2017 r. 
Komplet druków można pobrać ze strony internetowej www.ekolebork.pl - zakładka 
Dofinansowania – Czyste powietrze Pomorza – Edycja 2017 lub osobiście w 
Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 
od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00 w p. B 112. Szczegółowe informacje tel. 59 8637 
708. 
Z dofinansowania pozyskanego przez Miasto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do tej pory skorzystało już 65 osób. W 
ciągu poprzednich trzech edycji konkursu na modernizacje pieców pozyskano łącznie 
ok. 147 tys. zł oraz dodatkowo przekazano ok. 17 tys. zł wkładu własnego z budżetu 
miasta. Poziom dofinansowania wahał się od ok. 23 % w 2014 roku do ok. 29 % 
kosztów kwalifikowanych wymiany pieców w roku 2016. Edycja 2017 będzie czwartą, 
w której udział bierze samorząd Lęborka. 
W obecnej edycji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku proponuje dofinansowanie w wysokości do 35 %, przy wymaganym 
wkładzie własnym gminy 5 %, zatem dofinansowanie w 2017 roku może wynieść do 
40 % kosztów kwalifikowanych. 
 
4. Trwa budowa bloków przy Konopackiej i Czecha  
Trwa budowa kolejnych mieszkań komunalnych. Budynek z 22 mieszkaniami 
powstaje przy ul. Czecha, 8 mieszkań komunalnych znajdzie się we wznoszonym 
budynku przy ul. Konopackiej.  
Obie inwestycje otrzymały dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. W 
przypadku budynku przy Czecha było to 30%, przy Konopackiej 40%. 
Czterokondygnacyjny budynek przy ul. Czecha będzie miał 22 mieszkań jedno- i 
dwupokojowych. W ramach inwestycji powstanie także parking na 22 pojazdy, droga 
wewnętrzna, chodniki i mały plac zabaw. Łączny koszt inwestycji to 2 mln 656 tys. zł. 
Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Budowlane Józef Narloch z Bytowa. Termin 
oddania mieszkań do użytku zaplanowano na październik 2017. 
Do połowy sierpnia 2017 ma być ukończony budynek przy ul. Konopackiej. To 
wspólna inwestycja miasta i Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 
W dwuklatkowym bloku 8 mieszkań będzie miało status komunalnych, 8 
komercyjnych. W tym drugim przypadku inwestorem jest LTBS. Obok budynku 

http://www.ekolebork.pl/aktualnosci/mozna-juz-skladac-wnioski-o-dofinansowanie-zadan-dotyczacych-modernizacji-zrodel-energii-cieplnej-na-terenie-gminy-miasto-lebork-w-ramach-konkursu-czyste-powietrze-pomorza-edycja-2017/


powstanie parking na 16 pojazdów, chodnik i mały plac zabaw. Wartość 
dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego - 614 tys. zł (40%). Inwestycję 
realizuje Przedsiębiorstwo Budowlane Józef Narloch z Bytowa. 
 
5. III Zimowy Rajd po Lęborku  
Walory nocnego zwiedzania Lęborka będą mogli docenić uczestnicy III Zimowego 
Rajdu po Lęborku w najbliższą sobotę, 4 marca. 
TRASA rajdu „Lębork nocą” Trasa Paula Nipkowa (6 km)   
Lębork Pl. Pokoju – ul. Kossaka – Baszta Rycerska – Al. Wolności – I Armii W.P. – 
Al. Niepodległości - PL. Pokoju - Zamek Krzyżacki – Park Chrobrego (ognisko) – 
powrót na Pl. Pokoju.  
Prowadzący trasę: Przewodnik Ireneusz Krawiec.                                                                                   
ZGŁOSZENIA (w terminie do dnia 1-03-2017r.) przyjmuje Tadeusz Krawczyk, tel. 
500-180-012, firma@kartony.lebork.pl 
PROGRAM RAJDU 
17.30 zbiórka uczestników na Placu Pokoju w Lęborku 
17.40 start na trasę rajdu 
19.30 ognisko w Parku Chrobrego przy Kamiennych Kręgach 
20.00 zakończenie rajdu i powrót z parku na PL. Pokoju.  
 
Organizatorami są: RO PTTK w Słupsku, Koło Przewodników PTTK w Lęborku, Koło 
Turystyki Kwalifikowanej PTTK KAHEL KLUB II, Nadleśnictwo Lębork, Pomorski 
Ośrodek Ruch Drogowego w Gdańsku,  LOT Ziemia Lęborska – Łeba, Centrum 
Sportu i Rekreacji w Lęborku. 
Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak. 
 
ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY: 
Komendant Rajdu: Tadeusz Krawczyk 
Sekretarz Rajdu: Ewa Boniecka 
Prowadzący trasę pieszą: Ireneusz Krawiec  
Kwatermistrzostwo: Jan Kiśluk  
Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej i wymagającą od uczestników posiadania 
odpowiedniego, sprawnego sprzętu i wyposażenia. 
 
6. Warsztaty „Porcelana na zimno” 
Biblioteka zaprasza 7 marca o godz. 16.00 na kolejne zajęcia warsztatowe na 
Twórczym Poddaszu. Po warsztatach lepienia gliny uczestnicy zajęć poznają nową, 
topową masę plastyczną, zwaną porcelaną na zimno. Uczestnicy zaczną od podstaw 
- robienia masy, z której następnie będzie można tworzyć figurki, biżuterię lub 
wielkanocne ozdoby. Należy ze sobą zabrać miskę średniej wielkości do wyrabiania 
masy, a osoby które planują wykrawanie ozdób powinny przynieść wałek.  
Zapisy trwają do 6 marca, koszt 10 zł. 
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