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1. Zmiana planu zagospodarowania dla obszaru w obrębie ulic Al. 
Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa      
2. Kolorowe podwórka - akcja Biblioteki Miejskiej 
3. Wystawa na Placu Pokoju 
4. Warsztaty w bibliotece 
5. Noc w Muzeum – 16 maja 
 
 

1. Zmiana planu zagospodarowania dla obszaru w obrębie ulic Al. 
Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa      
Gmina Miasto Lębork przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic Al. Niepodległości, 
Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w Lęborku w zakresie obejmującym 
teren elementarny 10.MC.04 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Burmistrz Miasta Lęborka zawiadamia: 
1. o podjęciu przez Radę Miejską w Lęborku Uchwały Nr V-44/2015 z dnia 26 lutego 
2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany zatwierdzonego Uchwałą 
Nr V-39/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 marca 2007 roku (Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego Nr 127 z dnia 9 sierpnia 2007 roku, poz. 2271) miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic Al. Niepodległości, 
Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w mieście Lęborku w zakresie 
obejmującym oznaczony tam teren elementarny 10.MC.04; 
2. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego i strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. 
Wnioski należy składać na piśmie do zmiany miejscowego planu a do strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania  ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 
(pok.116), e-mail architektura@um.lebork.pl, w terminie do dnia 1 czerwca 2015 
roku. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Przedłożone wnioski 
podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Lęborka. 
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (pok.116). 
 

2. Kolorowe podwórka - akcja Biblioteki Miejskiej 
Na cykliczną imprezę pn. Kolorowe Podwórka zaprasza najmłodsze dzieci Miejska 
Biblioteka Publiczna. Działania odbędą się w ramach akcji Mamo, Tato zabierz mnie 
do biblioteki w dniach 5 i 7 maja w godz. 10.00-14.00 na Placu Pokoju w Lęborku. 

W programie: zabawy, tańce, tory przeszkód, gry terenowe i zręcznościowe oraz inne 
niespodzianki dla najmłodszych, a wszystko to w bajkowej atmosferze. Organizatorzy 
zapraszają dzieci z rodzicami. 
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3. Wystawa na Placu Pokoju 
Lębork będzie kolejnym miastem, w którym prezentowana jest wystawa „Czysta 
woda i ochrona brzegów morskich. Jak fundusze unijne zmieniły nasz region?” 
Ekspozycję przez trzy tygodnie będzie można oglądać na Placu Pokoju w centrum 
miasta. Przygotowana ona została przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wystawa rozstawiona 
zostanie w poniedziałek 4 maja br. ok. godz. 10 i będzie eksponowana do 25 maja 
2015.  
Więcej informacji o tematyce wystawy na stronie internetowej WFOŚiGW : 
http://www.wfosigw.gda.pl/news,1367,Wystawa_Czysta_woda_i_ochrona_brzegow_
morskich._Jak_fundusze_unijne_zmienily_nasz_region_w_Chojnicac 
  

4. Warsztaty w bibliotece 
Miejska Biblioteka zaprasza 5 maja br. o godz. 16.00 na warsztaty zdobienia notesu 
aplikacjami z filcu. Koszt 10 zł. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy przyjmowane są 
do 4 maja. 
 
5. Noc w Muzeum – 16 maja 
Europejska Noc Muzeów to wyjątkowy czas, kiedy wrota muzeów stoją otworem - 
jedyny raz w roku nocą - przed zwiedzającymi.  
W tym roku Muzeum w Lęborku zaplanowało moc atrakcji, które umilą zwiedzającym 
czas. Będzie barwnie, śpiewnie i tanecznie.  
Obchody Nocy Muzeów w Lęborku odbędą się pod hasłem: „Teatr średniowieczny. 
Rybałci, minstrele i żonglerzy”. Całość rozpocznie przemarsz barwnego korowodu, 
który wyruszy o godzinie 17.30 i przejdzie ulicą Staromiejską. Będzie można wejść 
do Muzeum oraz baszt, ale także pod scenę koło Kościoła Św. Jakuba Apostoła. 
Zaplanowano występy artystyczne, nawiązujące do tematyki średniowiecznego 
teatru, w wykonaniu uczniów lęborskich szkół, Miejskiego Domu Kultury i  
Państwowego Ogniska Artystycznego. Jak co roku odbędą się ciekawe konkursy – 
dla najmłodszych i dla tych nieco starszych. 
Muzeum zaprasza 16 maja br. do udziału w barwnym korowodzie oraz dalszej 
zabawy, która potrwa od godz. 18.00 do 22.00.  
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