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Nowe zasady
segregacji odpadów

Wszystkim Mieszkańcom
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością Świąt Wielkanocnych,
wielkiej, świątecznej radości płynącej ze Zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa, a także niezapomnianych chwil spędzonych
przy wspólnym stole z najbliższą rodziną
życzą:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku

Burmistrz Miasta Lęborka

Jarosław Litwin

Witold Namyślak

Komunikacja miejska
w okresie świątecznym

W okresie Świąt Wielkanocnych autobusy
komunikacji miejskiej kursować będą następująco:

20.04.2019r. (sobota) – wszystkie linie zgodnie z rozkładem
jazdy w sobotę
21.04.2019r. (Wielkanoc), 22.04.2019r. (Poniedziałek Wielkanocny):
• linia nr 2 Nowa Wieś Lęborska – Cmentarz
według rozkładu w święta, od godz. 9:58 (Cmentarz
kierunek Nowa Wieś Lęborska) do godz. 18:50 (Pl. Piastowski zjazd).
• linia nr 20 Plac Piastowski – Cmentarz
według rozkładu w święta, godz. 9:43 (Plac Piastowski
kierunek Cmentarz) do godz. 9:58.
• linia nr 4 Sportowa - Lubowidz
według rozkładu w święta, od godz. 09:30 (Sportowa
kierunek Lubowidz) do godz. 19:30 (Sportowa).
• linia nr 5 Plac Piastowski – Sportowa
według rozkładu w święta, godz. 09:15 (Plac Piastowski
kierunek Sportowa) do godz. 09:30.
19:30 Sportowa do 19:45 Plac Piastowski.
Z uwagi na przerwę świąteczną w szkołach, w dniach 18-23
kwietnia nie będą realizowane kursy „szkolne” linii nr 5 oraz
autobus linii nr 3 realizujący kurs „szkolny” przez Chocielewko.
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Uroczystości patriotyczne
i Lęborska Majówka 2019
2 maja (czwartek)
•

10.00 – Święto Flagi - uroczystość
przed Starostwem Powiatowym
w Lęborku przy ul. Czołgistów 5
3 maja (piatek)
• 12.00 - Uroczysta Msza św. w kościele pw. NMP Królowej Polski
• 13.00 – Przemarsz al. Wolności pod
Obelisk Niepodległości
• 13.20 - Oficjalne uroczystości pod
Obeliskiem Niepodległości na
Skwerze Orła Białego z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
• 14.00 - FESTYN REKREACYJNY w Parku przy Starostwie
• Powiatowym w Lęborku

PROGRAM SPORTOWY MAJÓWKI
1 maja (środa)
•
•

•

12:00 – XVII Otwarty Rajd Turystyczny Cyklistów „Jesteśmy w Unii”
Start przed Starostwem Powiatowym przy ul. Czołgistów 5
3 maja (piątek)

•

12:00 – Sztafeta Majowa - Park
im. Mieczysława Michalskiego przy
ul. 1 Maja

•

14:00 - Majowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci i Młodzieży - rocznik
2010/2011
„Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 8
przy ul. Mireckiego 10

•

4 maja (sobota)

•
•
•

11:00 - Indywidualne Biegi Przełajowe o Puchar Konstytucji 3 Maja
Start i meta – lasek przy Stadionie
Miejskim przy ul. Kusocińskiego 56
16:00 – Otwarte Mistrzostwa Lęborka w Tenisie Stołowym
Miejska Hala Sportowa przy ul. Piotra Skargi 52

Lęborska Majówka – czas relaksu i zabawy
T
radycyjnie 3 maja w parku za Starostwem Powiatowym
w Lęborku odbędzie się festyn plenerowy „Lęborska Majówka 2019” na który serdecznie wszystkich zapraszamy.
Festyn rozpocznie się o godz. 14.00 występem grupy Baster
w programie „Słoneczne przeboje”. Po nim zaprezentuje się
Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska, a równolegle - w tym samym
czasie - na boisku szkolnym SP nr 8 rozgrywany będzie Majowy Turniej Piłki Nożnej dla chłopców z rocznika 2010 i 2011.
Na scenie wystąpią ponadto: grupa taneczna ze Studia Tańca Flic, wokalistki z LCK Fregata oraz Kaszubski Zespół Regionalny Levino.
Około godz.16.30 z dużą dawką humoru wystąpi Kabaret
Weźrzesz. To jedna z najprężniej rozwijających się grup kabaretowych młodego pokolenia. Prezentuje skecze bardzo różnorodne, okraszone inteligentnym żartem i mocnymi pointami.
Kabaret Weźrzesz tworzą: Jarosław Pająk - lider, założyciel, Katarzyna Pająk - aktorka, nadworny grafik kabaretu.
Ok. godz. 18.00 rozpocznie się XI już edycja Turnieju Drwali, a tuż po jego zakończeniu, ok. godz.18.30 wystąpi gwiazda
wieczoru – AN DREO e KARINA z zespołem śpiewający covery ponadczasowych przebojów włoskiego duetu Al Bano &
Romina Power. Zespół zdobył główną nagrodę na Europejskim
Festiwalu Coverów.
Tradycyjnie podczas festynu będą także atrakcje dla najmłodszych: skocznie, zjeżdżalnie, zamki dmuchane, konkursy i zabawy oraz punkty gastronomiczne i handlowe.

AN DREO e KARINA

Kabaret
Weźrzesz
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Budżet Obywatelski 2019
Od 1 do 31 marca 2019r. mieszkańcy
miasta mogli składać propozycje projektów i zadań przeznaczonych do realizacji
w 2020 roku.
Do Urzędu Miejskiego w Lęborku wpłynęło 30 wniosków
w następujących kategoriach:
• projekt – zadanie nieinwestycyjne (do 10.000 zł) – 13 projektów
• mały projekt – zadanie inwestycyjne (do 40.000 zł) –
4 projekty
• duży projekt – zadanie inwestycyjne (do 200.000 zł) –
13 projektów
Wszystkie projekty są dostępne na stronie www.lebork.pl lub
www.lebork.budzet-obywatelski.org
Harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok:
• do 10 maja 2019 r. - weryfikacja zgłoszonych projektów i ich
poprawianie, składanie i rozpatrywanie odwołań od decyzji
• do 25 maja 2019 r. – losowanie kolejności projektów na
listach
• do 31 maja 2019 r. – publikacja listy projektów poddanych
pod głosowanie
Mieszkańcy będą mogli głosować na projekty w terminie od 10 do 24 czerwca 2019 r. Wyniki zostaną ogłoszone
do 30 czerwca br.

Cyklo Lębork po raz drugi

W

niedzielę 28 kwietnia br. już po
raz drugi odbędzie się wyścig kolarski CYKLO Lębork organizowany przez
Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe
w ramach cyklu Energa Cyklo CUP.
Trasa wyścigu: Lębork – Nowa Wieś
Lęborska –Kębłowo Nowowiejskie – Wilkowo – Garczegorze – przecięcie DW
214 – Pogorszewo – Janowice – Rozgórze – Krępa Kaszubska – wjazd na DW
214 – Lędzichowo – Łebień – Garczegorze – Wilkowo – Kębłowo – Nowa Wieś
Lęb. – Lębork.

Start i meta znajdują się w samym centrum Lęborka, na Placu Pokoju. Dystans
mini wynosi 44 km, dystans mega 91 km.
Wyścig rozpocznie się o godz. 12.00,
zakończenie przewidywane jest na godz.
16.00.
Informacje i regulamin dla całej serii na
rok 2018 będzie wkrótce dostępny pod
adresem http://cyklo.info.pl

aktualności
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Występ
Krzysztofa Daukszewicza
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na występ
Krzysztofa Daukszewicza. Popularny satyryk zaprezentuje w Lęborku swój najnowszy program pod tytułem „Jedz
kawiorek”. Występ odbędzie się w czwartek, 9 maja 2019
roku, o godz. 18.00.
Bilety w cenie 40 zł dostępne są w kasie kina przy ul.
Gdańskiej 12 oraz za pośrednictwem strony www.lck-fregata.pl.
Od lat bawi monologami pod wspólnym tytułem „Panie Hrabio” czy barwnymi opowieściami o „Menelikach”.
W programie „Jedz kawiorek” pojawią się także najnowsze piosenki, a artyście towarzyszy pianista Mieczysław
Grochowski.

Noc Muzeów 2019 pod hasłem: „Granice
wolności. Działania dla Niepodległej”
W

związku z kontynuacją obchodów święta Odzyskania
Niepodległości Muzeum organizuje tegoroczną Noc Muzeów pod hasłem: Granice wolności. Działania dla Niepodległej”.
Noc Muzeów zaplanowano na 18 maja 2019 roku w godzinach
18.00 – 22.00.
W ramach imprezy wystąpi Grupa Rekonstrukcji Historycznej
GRYF z Koszalina, która zapewni wiele atrakcji, między innymi
będzie można zwiedzić obozowisko partyzanckie, uczestniczyć
w warsztatach musztry dla dzieci i młodzieży czy wziąć udział
w widowisku mikropokazów pirotechnicznych. W organizację
włączą się inne miejskie instytucje i organizacje, m.in. członkowie NOT, Sanktuarium św. Jakuba, Młodzieżowy Dom Kultury,
które zapewnią dodatkowe atrakcje przewidziane w tym dniu.

Projekt Muzeum „Mały Polak – Niepodległy Polak”

W

końcowej fazie realizacji jest
projekt „Mały Polak – Niepodległy Polak” organizowany przez lęborskie
Muzeum w związku ze 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Głównym jego zamysłem było kształtowanie w dzieciach postaw obywatelskich
oraz podniesienie świadomości historycznej.
W ramach projektu zorganizowano ponad 80 spotkań w lęborskich przedszkolach, podczas których blisko 250 dzieci
zajmowało się z tematyką patriotyczną i historią narodową. Dzieci aktywnie
poznawały zagadnienia dotyczące polskości i symboli narodowych. Efektem

projektu są prace wykonane przez lęborskie przedszkolaki, które można oglądać
na specjalnie wydzielonej przestrzeni ekspozycyjnej na wystawie czasowej „Cernutur in agendo virutes. Działania na rzecz
polskości na Ziemi Lęborskiej”. Zakończenie projektu zaplanowane jest na przełom
kwietnia i maja - powstanie film projektowy, przedstawiający przebieg spotkań
oraz podsumowujący wymiar edukacyjny
przeprowadzonych działań.

Zajęcia z robienia flagi –
Przedszkole nr 1
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Biblioteka zaprasza
»» 17 kwietnia, godz.11.00 podczas spotkań z pasją będą wykonywane wielkanocne wianki
»» 27 kwietnia, godz. 10.00 - warsztaty fotografii
»» 7 maja, godz.16.00 - na Twórczym Poddaszu
powstaną lawendowe laleczki.
»» 7-8 maja - Kolorowe podwórka - zabawy dla
dzieci na placu Pokoju
»» 10 maja - finał konkursu recytatorskiego dla
przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki” (do 26 kwietnia przyjmowane sa zgłoszenia
z przedszkoli).

Wystawa czasowa
w Galerii „Strome
Schody”
W Galerii Strome Schody w Muzeum w Lęborku
trwa wystawa czasowa „Cernutur in agendo virutes.
Działania na rzecz polskości na Ziemi Lęborskiej”.
Ekspozycja porusza tematy związane z sytuacją panującą w powiecie lęborskim w momencie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Wystawa jest
dostępna dla zwiedzających do końca maja w godzinach pracy muzeum, tj. od wtorku do piątku
w godz.10.00-16.00, w weekendy w godz. 11.00-16.00.

Jacek Pałkiewicz i dogoterapia
na Dzień Książki
W poświątecznym tygodniu przypada ważne dla bibliotek
święto - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.
Lęborska Biblioteka zaprasza 25 kwietnia na szereg
atrakcji.
Największą z nich będzie spotkanie
z JACKIEM PAŁKIEWICZEM.
Ten podróżnik i pisarz, niekwestionowany król sztuki przetrwania będzie gościł
w bibliotece o godz. 18.00. Ze względu
na ograniczoną liczbę miejsc na spotkanie
będą obowiązywały wejściówki.
W ramach Dni Książki odbędą się także:

- W dziale dla dorosłych pojawią się
EKSPERCI NATUR HOUSE. Będzie można zasięgnąć porady dietetyka, dokonać
analizy składu ciała, otrzymać przepisy na
ciekawe dania i wypożyczyć książki promujące zdrowy styl życia.
- W godz. 9.00-13.00 - Gościem biblioteki będzie psychoterapeutka ANNA
WROCŁAWSKA. Autorka wielu wier23 kwietnia
szyków i opowiadań terapeutycznych,
- Godz. 11.00-18.00 - Otwarcie corocz- w swojej pracy biblioterapię łączy z donego KIERMASZU KSIĄŻEK, który będzie goterapią. W ramach akcji Cała Polska
trwał do końca tygodnia. Obok pozycji Czyta Dzieciom przedszkolakom zaprewycofanych ze zbiorów lub podarowa- zentuje swoje książeczki, a słuchaczom
nych przez czytelników, będzie można towarzyszyć będzie DOG DUSZAN.
kupić także książki wydane przez lęborską Bibliotekę.
24 kwietnia – godz. 11.00 - Podczas
Spotkań z pasją zostanie zaprezentowana
stworzona przez pracowników biblioteki

gra na urządzenia mobilne pod nazwą
WAGARY W LIBRARY. Zabawa nawiązuje do bardziej i mniej znanych wątków
w literaturze światowej dot. spędzania
czasu „poza szkołą”.
25 kwietnia o godz. 16.00 - Otwarty
TURNIEJ SCRABBLE czyli coś dla miłośników słów.
27 kwietnia
- Godz. 11.00 - Warsztaty FABRYKI
WYOBRAŹNI MŁODYCH adresowane
do młodzieży w wieku 10+. Pomogą one
uczestnikom rozwijać wyobraźnię, kreatywnie interpretować rzeczywistość
i świat. Zajęcia prowadzone są w formie
zabaw, gier i zadań.
- Godz. 12.00 - Otwarte spotkanie DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI 10+. Dedykowane wszystkim, którzy lubią czytać
i chcieliby wspólnie z rówieśnikami w nieco nietypowy i twórczy sposób poznawać
literaturę.

aktualności
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Inwazja dinozaurów na bibliotekę
Miejską w Lęborku. Celem Konkursu było
kształtowanie postaw ekologicznych oraz
promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystywania odpadów. Zadaniem
uczestników było wykonanie z materiałów naturalnych i surowców wtórnych
modelu dinozaura i przygotowanie związanej z nim ciekawostki.
Zainteresowanie konkursem przerosło oczekiwania organizatorów i ekodinozaury „zalały bibliotekę”. Przyniesiono
ponad 150 modeli z 18 placówek, od kilinozaury i ekologia to dwa wiodące kucentymetrowych, po sięgające nawet
elementy konkursu Eko-DINO, zor- 2 metrów. Uwagę zwracało pomysłowe
ganizowanego dla dzieci w różnym wie- wykorzystanie surowców wtórnych przy
ku z powiatu lęborskiego przez Bibliotekę konstruowaniu modeli.

D

Podsumowanie konkursu odbyło
się pod koniec marca. Nagrodzono 39
uczestników w kilku kategoriach wiekowych. Fundatorami nagród był Urząd
Miejski w Lęborku oraz właściciele Rodzinnego Parku Rozrywki Łeba Park.
Modele dinozaurów można oglądać
na terenie całej biblioteki do końca maja.
Wystawa jest częściowo wirtualna, wystarczy sczytać kody QR przypisane
do nagrodzonych prac i odkrywać ciekawostki, oglądać filmy i zdjęcia prehistorycznych stworów, wirtualnie - przy
pomocy aplikacji na telefon ActionTrack.

Poezja wpisana w pejzaż

N

akładem Miejskiej Biblioteki Publicznej ukazał się tomik wierszy „Wpisani w pejzaż” Małgorzaty Borzeszkowskiej
- mieszkającej w Lęborku poetki, jurorki
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
im. Mieczysława Stryjewskiego, laureatki
wielu konkursów poetyckich. Jej pierwszy
tomik „U bramy”, również wydany przez
lęborską bibliotekę, otrzymał II nagrodę
na Targach Książki Pomorskiej i Kaszubskiej Costerina w 2009 r.
We wstępie do nowych wierszy

Małgorzaty Borzeszkowskiej prof. Kazimierz Nowosielski pisze: „Uważny
czytelnik odkryje w nich nie tylko niepowtarzalny świat kobiecej wrażliwości (nadzwyczaj czułej, czujnej i nieco
ironicznej czasami), ale też doświadczy
spotkania z pięknem poetyckiego języka.”
Oficjalna prezentacja tomiku odbędzie się
9 maja. Autorka i biblioteka zapraszają. Tomik można nabyć w bibliotece, koszt 20 zł.

Terenowe gry mobilne dostępne dla wszystkich
gra „O, Kościuszko, piękny wzorze”. Realizacja pomysłu możliwa była dzięki współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Lęborku, która udostępniła oprogramowanie i zajęła się stroną
techniczną.
Premiera gry odbyła się 22 marca 2019 r. W Dniu Patrona
Szkoły ponad 200 uczniów „Czwórki” wyruszyło w trasę i rozpoczęło rywalizację. Uczestnicy rozwiązywali różnej trudności
zadania i wcielali się w rolę Podróżnika w Czasie i Przestrzeni,
który podczas swej wędrówki bierze udział w wydarzeniach
dotyczących Tadeusza Kościuszki i insurekcji kościuszkowskiej.
Gra została udostępniona lęborczanom i turystom. Jest to już
trzecia ogólnodostępna mobilna gra miejska w Lęborku. „(Nie)
Kryminalne zagadki Lęborka” i „Rodacy” stworzone przez bibliotekę miejską łączą świat wirtualny z rzeczywistym i pozwalają
zień Patrona Szkoły poza szkołą? Da się. Można zrobić poznać nieznane historie, miejsca i tajemnice naszego miasta.
grę terenową. Mało nowocześnie? Można robić ją w werW bibliotece można także zagrać w gry nawiązujące do teksji mobilnej, wykorzystując aplikację Action Track na smartfo- stów literackich, takich jak „Mały książę” czy Wiedźmina A. Sapny i tablety.
kowskiego, a nawet wagarujących bohaterów książek. Więcej
Pomysł zrodził się w Szkole Podstawowej nr 4 w Lęborku na stronie internetowej biblioteki.
i tak powstała, w ramach obchodów Roku dla Niepodległej,

D
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Lębork w projekcie
„Szlaki Dziedzictwa Bałtyckiego”
O

d 2017 roku Miasto Lębork oraz
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska-Łeba” biorą udział
w międzynarodowym projekcie pn.
„Szlaki Dziedzictwa Bałtyckiego. Rozwój
infrastruktury turystyki na obszarze Południowego Bałtyku”, współfinansowanym ze środków Europejskiej Współpracy
Terytorialnej, w ramach Programu Południowy Bałtyk.
Jego celem jest zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie ośmiu szlaków dziedzictwa, tj. gotowych do wykorzystania
propozycji planowania wakacji 1-, 2- i 3
– tygodniowych w regionie.

Ten turystyczny szlak ma prowadzić po
nieoczywistych miejscach, związanych
z wierzeniami ludzi na obszarze Południowego Bałtyku.
Najistotniejszą w dziejach Europy religią było chrześcijaństwo, które stało się
fundamentem i podstawą naszej dzisiejszej kultury europejskiej. Jednakże do dziś
istnieją na tych terenach ślady dawnych
kultur i cywilizacji. Szlak ma pokazać unikalne miejsca i poprowadzić turystę drogą, która będzie odkrywała przed nim
niezwykły obraz dawnej Europy. Szlak
obejmuje więc nie tylko obiekty sakralne,
ale także dawne osady, kamienne kręgi,
miejsca związane z magią, a także cmenW ramach projektu Miasto Lębork oraz tarze i pomniki.
LOT „Ziemia Lęborska – Łeba” opracoGłówne założenia projektu oraz prowują szlak turystyczny „Wierzenia i re- jektowany szlak turystyczny zostały zaligie w obszarze Południowego Bałtyku”. prezentowane podczas Regionalnego

Sejmiku Krajoznawczego, który odbył się
31 marca br. w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku. Konferencja została
zorganizowana pod patronatem Burmistrza Miasta Lęborka i Starosty Lęborskiego, przez Komisję Krajoznawczej PTTK
w Słupsku, Muzeum w Lęborku, Koło
Przewodników PTTK w Lęborku oraz
Koło Turystyki Kwalifikowanej PTTK „Kahel Klub” w Lęborku. Wzięło w niej udział
ponad 70 osób związanych z turystyką na
terenie Pomorza.
Koncepcja projektowanego szlaku wywołała szeroką dyskusję wśród uczestników spotkania. Rozmawiano między
innymi o sposobie wyboru atrakcji, które
znalazły się na trasie, jak i ogólnej koncepcji udostępniania szlaków turystom.

Lęborscy
Seniorzy
Sprawy Seniorów na konferencji
G

minna Rada Seniorów zaprasza mieszkańców na kon- samorządu terytorialnego województwa pomorskiego”,
ferencję która odbędzie się 25 kwietnia (czwartek). przeprowadzone między innymi w naszym mieście w III
Poruszone na niej będą sprawy związane z codziennością kwartale 2018 r. przez Zakład Realizacji Badań Społeczstarszych ludzi.
nych na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki SpołeczDyskusja podczas konferencji ma dać odpowiedź na py- nej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
tanie: czy starość w Lęborku – to radość, czy może wprost w Gdańsku.
przeciwnie?
Celem głównym badania była diagnoza sytuacji osób
Impulsem do rozmawiania o sprawach lęborskich starszych w wymiarach: psychospołecznym, zdrowotnym,
seniorów stały się badania socjologiczne ph „Sytuacja materialnym i rodzinnym, zamieszkałych na terenie womieszkańców w wieku 60+ w wybranych jednostkach jewództwa pomorskiego.
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Warto poznać te badania, bo dotyczą one prawie około
7 tysięcy mieszkańców miasta – tyle bowiem jest w Lęborku osób po 60 roku życia.

organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów
albo zrzeszające seniorów. Wspiera nas Urząd Miasta
i radni.

Na konferencji poruszone będą nie tylko sprawy związane z samym procesem starzenia się człowieka czy ze
zmianami demograficznymi w naszym kraju.
Interesują nas seniorzy lęborscy i odpowiedź na pytania:

Mamy nadzieję, że to pierwsze spotkanie poświęcone
sprawom seniorów zapoczątkuje cykl spotkań i rozmów,
które zwrócą uwagę na potrzeby starszych osób. Chcemy,
by rezultatem tego było stworzenie dokumentu o charakterze sprawczym, mającym bezpośredni wpływ na politykę społeczną w naszym mieście.

»» gdzie mogą szukać pracy, żeby dorobić do emerytury?
»» komu w Lęborku potrzebni są seniorzy wolontariusze?
»» czy wiedzą, dokąd pójść po pomoc, w razie czego?
»» ile jest organizacji pozarządowych, które wspierają
seniorów?
»» gdzie są te organizacje?
»» gdzie jest bezpłatna gimnastyka, kursy, zajęcia plastyczne?
»» po co w Lęborku powołana została Rada Seniorów?
»» co należy zrobić, żeby starszym osobom żyło się w Lęborku lepiej? Co poprawić na ulicach, w urzędach itd…

Konferencja odbędzie się 25 kwietnia w Zespole
Szkół Mechaniczno –Informatycznych przy ul. Marcinkowskiego, w tzw. sali kinowej.
Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00 – od dobrego ciasta. Od godz. 11.00 do 14.00 – przewidziane
są wystąpienia zaproszonych gości i dyskusja.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
W imieniu Członków Gminnej Rady Seniorów
Przewodnicząca Rady

Rada Seniorów zaprosiła do udziału w konferencji Uniwersytet Gdański, Powiatowy Urząd Pracy, Policję, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wszystkie lęborskie

Ewa Kłosowska

Inwestycje
zmieniają Lębork
Atrakcyjny teren rekreacyjny przy
ul. Malczewskiego - to możliwe!
Program Rewitalizacji obszaru „Lębork Nowy Świat”
nabiera rozpędu.
Na program ten składa się projekt
inwestycyjno-infrastrukturalny pn.
„Odnowiony Lębork” oraz obejmujący
działania społeczne projekt „Ożywiony
Lębork”. Łączna wartość Zintegrowanego Programu Rewitalizacji obszaru „Lębork Nowy Świat” to 21 mln 436 tys. zł,
w tym 14 mln 49 tys. zł dofinansowania
unijnego.

W ramach programu, na rozległym
podwórku za kamienicami przy ulicy
Malczewskiego 31-33 oraz na zapleczu
Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej ruszyła budowa terenu rekreacyjno-sportowego. Inwestycję w ramach
formuły „zaprojektuj i wybuduj” zrealizuje za 1 mln 107 tys. zł firma Usługi Leśne-Budowlane Krystian Wenta z Popowa.

Projekt zakłada budowę na wolnym terenie atrakcyjnej strefy do wypoczynku
i rekreacji z ławkami, drzewami, krzewami, trawnikami i chodnikami. Powstanie
też plac zabaw oraz - od strony szkoły
- boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią do gier zespołowych. Ta część
inwestycji rozpoczęła się jako pierwsza.
Utwardzone zostaną także miejsca parkingowe.
To nie jedyna inwestycja tego rodzaju
w ramach programu rewitalizacji „Lębork
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Nowy Świat” - podobne tereny powstaną w rejonie Placu Kopernika czy na zapleczu remizy straży pożarnej. Trwają też
prace na skwerze przy „Orliku” na Pl. Piastowskim, gdzie powstaje m.in. rolkowisko.
Wyłoniono też wykonawcę terenu rekreacyjnego nad rzeką Łebą przy ul. Kazimierza Wielkiego. Do końca sierpnia 2019
r. teren ten zagospodaruje firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa INSTAL-BUD
Jerzy Labudda z Luzina. Koszt inwestycji,
która w swoim zakresie ma budowę placu
zabaw, ścieżek, ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci to 266.295 zł.
Podejmowane w ramach rewitalizacji
działania inwestycyjne mają doprowadzić do zmiany wyglądu i poprawy estetyki tych terenów, podniesienia komfortu remont elewacji, klatek schodowych czy
życia, stworzenia warunków wypoczyn- podwórek w budynkach komunalnych.
ku i rekreacji oraz podniesienia bezpieWażnym elementem działań będzie
czeństwa. Temu też m.in. będzie służyć zaangażowanie lokalnej społeczności

Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w rejonie ulicy
Malczewskiego
w proces rewitalizacji, doprowadzenie do
identyfikacji z zamieszkiwaną dzielnicą –
tak, aby mieszkańcy poczuli się gospodarzami swoich dzielnic, ulic i podwórek.

Rewitalizacja budynków komunalnych
ZMIENIA MIASTO
W ramach realizowanego programu rewitalizacji obszaru „Lębork Nowy Świat” Miasto
wyremontuje 28 budynków komunalnych.
Zakres prac budowlanych w każdym z budynków dotyczy
części wspólnych, użytkowanych przez wszystkich mieszkańców i jest ściśle związany z ich stanem technicznym. Obejmuje
on, z zależności od potrzeb, remont elewacji, klatek schodowych i dachów, ocieplenie ścian i fundamentów czy wymianę
drzwi zewnętrznych.
Remont pierwszych 19 budynków za kwotę 2 mln 380 tys. zł
realizuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „ROM-BUD” z Lęborka. Remonty mają trwać do 30 czerwca 2020
roku. Pierwszy efekt rewitalizacyjnych remontów możemy już
zobaczyć w budynku przy ulicy Kossaka 46. Trwają prace w kamienicach przy Kossaka 72, 100 i 100 of. Malczewskiego 10,
11, 12 oraz Stryjewskiego 2 i 5. Na ekipy remontowe w ramach
umowy na 19 budynków czekają mieszkańcy budynków przy
ul. Malczewskiego 22, 23, 23 of, 24, 24 of., 31, 33 oraz ul. Stryjewskiego 45, 49 i 52.
Trwa remont dwóch budynków komunalnych nr 93-96 przy
ulicy Gdańskiej. Zakres prac obejmuje wykonanie ocieplenia,
remont dachu, wymianę okien, rur spustowych, rynien oraz
zewnętrznych drzwi wejściowych. Remont wykonuje firma EL-TEAM Tomasz Kosiński z Wrześcia. Koszt prac to 575.310 zł.
Wyłoniono też wykonawcę remontu dla budynków przy
ulicach: Westerplatte 5, Malczewskiego 32, Gdańska 109
of. i Kossaka 4. W trybie „Projektuj i buduj” do 30 czerwca
2020 roku remonty o wartości 449.404 zł wykona Zakład

Ogólnobudowlany KON-AN Ireneusz Olszewski z Lubowidza.
W przypadku budynków Kossaka 87, Gdańska 1 i Łokietka 1
przygotowywana jest dokumentacja projektowa.
Partnerem projektu rewitalizacyjnego jest też 8 Wspólnot
Mieszkaniowych -Mostnika 12, 13/13A, 15, 16, Stryjewskiego
13, 58, 64 i Łokietka 14. Na remont elewacji, klatek schodowych, ocieplenie otrzymają one dofinansowanie w wysokości
461 tys. zł.

Wyremontowany budynek
przy ul. Kossaka

inwestycje
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Przy kinie Fregata powstaje
„Zakątek kultury”
„Zakątek kultury” to pomysł na zagospodarowanie terenu
przyległego do kina „Fregata” w ramach programu
Rewitalizacji obszaru „Lębork Nowy Świat”.

W drugim etapie, jeszcze w tym roku,
wyremontowana zostanie ulica Gdańska
od skrzyżowania z ul. Jana Styki w górę.
Wtedy też ruszą prace przy aranżacji
Inwestycja pozwoli rozszerzyć dzia- odcinku 180 metrów kanalizacji deszczo- wolnego terenu za kinem na działalność
łalność Lęborskiego Centrum Kultury wej z 12 studniami.
kulturalną. Pojawią się tam min. tarasy
o nowe funkcje, m.in. zajęcia warsztatoInwestycję do końca sierpnia 2019 roku z drewna kompozytowego i nawierzchnia
we, taneczne czy streetart. Teren wokół wykona Przedsiębiorstwo Wielobranżo- z żywicy epoksydowej. Na zapleczu kina
obiektu już niebawem mocno się zmieni. we Przemysław Kozłowski z Gdańska. pojawi się też zieleń, 13 drzew i elementy
Wybudowana zostanie m.in. droga, po- Koszt robót to ponad 730 tys. zł.
małej architektury.
wstaną nowe parkingi, gruntownie wyremontowana zostanie ulica Gdańska
przed kinem.
Kilka tygodni temu rozpoczął się I etap
inwestycji. Zakłada on połączenie ulicy
Gdańskiej z ulicą Przyzamcze, poprzez
wybudowanie łącznika dla ruchu samochodowego i pieszego. Przy okazji powstaną nowe miejsca parkingowe. Dziś
parkowanie w okolicy kina na nieutwardzonym terenie jest mocno utrudnione,
szczególnie w okresie opadów deszczu.
Projekt oprócz budowy asfaltowej jezdni, chodnika i utwardzonych miejsc parkingowych zakłada posadzenie 42 drzew
Rozpoczęły się prace
oraz postawienie ławek, koszy i bardzo
w „Zakątku Kultury”
potrzebnych w tym miejscu 4 latarni.
Roboty drogowe poprzedzi budowa na

Rolkowisko coraz bliżej

N

a placu Piastowskim można już zobaczyć efekty kilkumiesięcznych prac
przy budowie rolkowiska i terenu rekreacyjnego. Inwestycję wartą 798.885 zł,
w ramach dużego programu rewitalizacyjnego „Lębork Nowy Świat” wykonuje firma Chud-bud Arkadiusza Chmiela
z Czarnówka. Zakończenie prac przewidziano na koniec maja br.
Powstaje rolkowisko dla rowerzystów,
fanów deskorolek i rolkarzy. Asfaltowa
droga o szerokości 1,5-2 m i powierzchni
ok. 1400m2 oplata boisko i posiada dodatkową pętlę na terenie obok „Orlika”.
Powstały tam także nowe chodniki, montowane będą ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery.
Funkcjonującą obok sali gimnastycznej
siłownię zewnętrzną przesunięto o kilkanaście metrów. Projekt przewiduje nasadzenia drzew, krzewów, trawy i kwiatów.
Bezpiecznemu korzystaniu z terenu

rekreacyjnego sprzyjać będzie nowe
przejście dla pieszych na Alei Wolności,
na wysokości sali sportowej. Z przejścia
korzystać będą też pasażerowie komunikacji miejskiej - w pobliżu znajdują się

Budowa rolkowiska
jest już zaawansowana

przystanki autobusowe. Na skwerze stanie 13 nowych lamp parkowych. Warta
73.800 zł oświetleniowa inwestycja sfinansowana zostanie ze środków miasta.

Węzeł przesiadkowy ul. Bohaterów Monte Cassino

Budują Lęborski Węzeł Przesiadkowy
Od ubiegłego roku trwają intensywne prace przy budowie
Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Transportowa
inwestycja odmieni okolice dworca PKP i pobliskich ulic
oraz poprawi komfort pasażerów komunikacji kolejowej
i autobusowej.
W ramach wielomilionowej inwestycji
zagospodarowany zostanie rozległy teren
przydworcowy. Przy dworcu PKP powstanie pętla autobusowa z 9 zadaszonymi
stanowiskami dla lokalnych przewoźników wraz z parkingiem dla autobusów
i co równie ważne, parking dla 124 pojazdów osobowych (obecnie niezagospodarowana część przy ul. Dworcowej) oraz 29
miejsc postojowych u zbiegu ulic Dworcowej i Sienkiewicza i 11 przy Bohaterów
Monte Cassino. Nowością będą miejsca
postojowe typu kiss & ride o ograniczonym czasie postoju 3-5 minut dla wysiadających lub wsiadających pasażerów.
Wybudowane zostaną ścieżki rowerowe
i zadaszony parking dla rowerów oraz postój taxi.
Na całej długości wyremontowana
wraz z chodnikami zostanie ulica Dworcowa i Warszawska. Ta druga na skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką zyska tzw.
bezpieczne wyniesione skrzyżowanie,
co zwiększy bezpieczeństwo uczniów
„Rolniczaka”. Wybudowana już kanalizacja deszczowa na ul. Boh. Monte Cassino pozwoli na remont nawierzchni tej
ulicy i chodników do skrzyżowania z ulicą

Grunwaldzką. Część obecnych skrzyżowań zastąpią bezpieczne ronda: Dworcowa - Warszawska, Wojska Polskiego
- Warszawska, Dworcowa – Sienkiewicza (wybudowane w grudniu ub. r.). Wyremontowana i udrożniona aż do Wojska
Polskiego zostanie ulica Dworcowa (równolegle do torów kolejowych). Z ulicą
Wojska Polskiego łączyć ona się będzie
skrzyżowaniem o ruchu okrężnym. Takie rozwiązanie wyprowadzi część ruchu
z ul. Warszawskiej i Boh. Monte Cassino,
a dworzec PKP uzyska nowe, alternatywne połączenie.

Ważnym elementem jest budowa
długo wyczekiwanego tunelu pod torami łączącego dworzec PKP z ulicą Żeromskiego. Zaawansowana jest budowa
(przedłużenie o 25 metrów) tunelu pod
torami, do ulicy Żeromskiego. W ramach
tego zadania powstaną zadaszone schody, odwodnienie, winda, stojaki na rowery. Prace mają zakończyć się do końca
czerwca 2019 roku. Koszt inwestycji - 6
mln 567 tys. zł.
Budowa tunelu znacznie poprawi dostępność dworca PKP dla mieszkańców
południowej części miasta oraz ułatwi
dojście do centrum handlowego, komendy policji i innych instytucji. Na początku
tego roku przy budowanym tunelu oddany został parking na 50 pojazdów wzdłuż
ul. Żeromskiego.
Zmiany obejmą Park im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Stawek w parku

Budowa tunelu jest już mocno
zaawansowana
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przebudowany zostanie na przepływowy zbiornik retencyjny, podniesiony zostanie teren parku.
Na całym obszarze Węzła Przesiadkowego zamontowane zostanie nowe
oświetlenie – 130 nowoczesnych lamp
ledowych.
Realizowana jest także umowa o wartości 5 mln 464 tys. zł brutto na dostawę
5 nowoczesnych autobusów marki Solaris
dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku. Pierwsze dwa pojazdy dotarły na
początku tego roku, trzeci autobus ma
wyruszyć na ulice miasta jeszcze przed
świętami.
Łączna wartość całego projektu „Lęborski Węzeł Przesiadkowy” wynosi 37 mln
500 tys. zł. Na ponad połowę kosztów
inwestycji miasto pozyskało dotację od
Marszałka Województwa Pomorskiego
w wysokości 21 mln 255 tys. zł.

Trwają prace na ul. Bohaterów
Monte Cassino i w pobliskim parku

Nowe lampy na Kolejarzy

Z

początkiem roku w ciągu pieszym
wzdłuż torów kolejowych, na przedłużeniu ulicy Kolejarzy, stanęło 8 nowych lamp ledowych. O postawienie lamp
na tym 250 metrowym odcinku zabiegali
mieszkańcy. Droga dla pieszych wzdłuż
ogrodzenia ogródków działkowych to

najkrótsza droga mieszkańców tej części
miasta do szkoły, na dworzec kolejowy
czy przystanek autobusowy.
Koszt postawienia 8 lamp ze słupami
wyniósł 52.890 zł. W cenie tej postawiono także jedną lampę ledową przy siłowni
zewnętrznej i planowanym placu zabaw

przy ulicy Komuny Paryskiej. Inwestycję
na 2 miesiące przed terminem wykonała
firma Usługi Elektryczne Sławomir Łącki
z Borowego Młyna.

Nowy parking przy szpitalu
i ul. Ks. Gracza

N

a ulicy Węgrzynowicza przy szpitalu
oddano do użytku nowe miejsca parkingowe. Po wyburzeniu budynku, na terenie szpitala wygospodarowano miejsce
na 7 stanowisk postojowych, w tym jedno
dla osób niepełnosprawnych. W ramach
inwestycji wybudowano także chodnik
i postawiono ogrodzenie. Łączny koszt
prac wyniósł 27 tys. zł.
Trwa rozbudowa parkingu na pętli
w okolicy ul. Ks. Gracza. W ramach inwestycji wyremontowany i powiększony
o 10 miejsc postojowych zostanie istniejący już parking. W ramach zadania
wybudowana zostanie droga dojazdowa
z betonowej kostki i miejsca postojowe
z ażurowych płyt, a od strony placu zabaw i kościoła powstanie chodnik.

W planach jest także rozbudowa kolejnego parkingu, tym razem przy kościele
pw. Miłosierdzia Bożego od strony ulicy

Modrzewiowej. Miejsce na nowy parking
wygospodarowano dzięki przeniesieniu
trafostacji.

Budowa parkingu przy
ulicy Ks. Gracza

Trwa realizacja Projektu pn. „Skarby Lęborka – ukazanie
dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie
i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum”
Wartość projektu wynosi ponad 13 mln złotych, w tym
7 mln 361 tys. zł dofinansowania (60% kosztów kwalifikowanych) z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Lęborka
przez udostępnienie obiektów zabytkowych na potrzeby turystyczne i poprawę estetyki przestrzeni publicznej oraz
stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku.
W ramach tego projektu realizowanych
jest kilka inwestycji.

Z Wieży Ciśnień obejrzymy
panoramę miasta
Prace przy przebudowie Wieży Ciśnień
w Parku Chrobrego są w końcowej fazie.
Na zewnątrz widać już efekty przebudowy górującego nad miastem obiektu. Do
wykonania pozostały głównie roboty wewnątrz obiektu. Dzięki tej inwestycji po
ok. 60 latach przerwy Wieża znowu będzie służyła mieszkańcom jako miejsce
spotkań, relaksu i obcowania z kulturą.
Zakres przebudowy tego charakterystycznego, wybudowanego w 1912 roku
na wzgórzu w Parku Chrobrego obiektu, obejmuje: wymianę stropów, dachu,
stolarki okiennej i drzwiowej, budowę
platformy widokowej wraz z windą i efektowną lustrzaną klatką schodową, prace

instalacyjne oraz remont elewacji. Wykonawcą jest firma Usługi Budowlane Andrzej Rulis z Jelonko w gm. Sierakowice.
Koszt inwestycji to 8.799.420 zł. Autorem projektu przebudowy jest dr inż. arch.
Stefan Niewitecki.
Budynek będzie zagospodarowany
i zarządzany przez lęborskie Muzeum.
Na kilku poziomach eksponowane będą
znaleziska archeologiczne. Muzeum posiada bardzo bogate i cenne zbiory pochodzące z wykopalisk prowadzonych
m.in. w rejonie Czarnówka. W siedzibie
placówki przy ul. Młynarskiej brakowało

miejsca na poszerzenie ekspozycji, teraz
zbiory znajdą odpowiednie warunki do
ciekawej i atrakcyjnej w formie prezentacji. W Wieży Ciśnień w nawiązaniu do
wieloletniej funkcji tego obiektu prezentowana będzie również wystawa poświęcona systemowi wodociągowemu miasta.
Z wybudowanej w ramach inwestycji
platformy widokowej lęborczanie i turyści podziwiać będą mogli widok na miasto
i okolice. Oddanie do użytku planowane
jest jeszcze tego lata.
Niebawem rozpocznie się budowa ulicy Pięknej stanowiącej drogę dojazdową
do Wieży Ciśnień. Powstanie też nieduży
parking gł dla autokarów wycieczkowych
i pojazdów uprzywilejowanych dla osób
niepełnosprawnych. Droga ma być wybudowana do końca lipca br.
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Wieże zabytkowych lęborskich kościołów będą
służyć mieszkańcom i turystom
z prezentacją dziejów kościoła oraz makiety miasta lub zdjęć z zaznaczonymi
miejscami widocznymi z wieży. Na najwyższym poziomie wieży utworzony
zostanie punkt widokowy. Koszt prac
wyniesie 1 mln 478 tys. zł.

Ruszą prace na wieży najstarszego lęborskiego kościoła

Remont wieży kościoła NMP Królowej Polski
Od września ub.r. trwa remont i przebudowa wieży kościoła pw. NMP Królowej Polski, a wkrótce rozpoczną się prace
w wieży Sanktuarium św. Jakuba Apostoła. Zadania realizowane są w trybie
„zaprojektuj i wybuduj”. Projekt realizuje Gmina Miasto Lębork, a partnerami
w projekcie są obie parafie. Obie inwestycje zakończyć mają się we wrześniu
2019 roku.
Zakończył się I etap prac remontowych - na zewnątrz kościoła NMP Królowej Polski.
Zakres robót objął remont elewacji
(uzupełnienie i wymiana brakujących
i zniszczonych elementów ceglanych),
uzupełnienie spoinowania, opierzenia
i dachówek. Odtworzono zniszczone
żaluzje dzwonnicy, wymieniono okapy
klinkierowe, uzupełniono elementy klinkierowe w attykach i gzymsach. Wykonano także instalację odgromową oraz
poddano renowacji witraży w wieży. Remont wykonuje firma Polska Inżynieria
Artur Klejna z Lęborka.
W II etapie zakres prac obejmuje przebudowę schodów wewnętrznych i poziomów w wieży, renowację i przebudowę

podstawy dzwonów, przebudowę mechanizmu zegarów, renowację organów
z wykonaniem obudowy przeziernej
w celu ich ekspozycji, otynkowanie i wymalowanie wnętrza wieży, remont zaplecza sanitarnego i salki przykościelnej
- powstanie szatnia dla zwiedzających,
wykonana zostanie instalacja elektryczna, alarmowa, ppoż, odgromowa, antywłamaniowa i monitoring.
W wieży kościelnej, na kilku poziomach,
utworzone zostaną sale wystawowe

Niebawem ruszą prace na wieży Sanktuarium św. Jakuba Ap. Gotowa jest dokumentacja projektowa i niezbędne
pozwolenia.
Na wieży tego najcenniejszego lęborskiego zabytku również powstanie punkt
widokowy, a wewnątrz - sala wystawiennicza.
Wybudowana zostanie nowa drewniana klatka schodowa, renowacji poddane będą: kościelny dzwon, zegar i drzwi
wejściowe do wieży, naprawione zostaną spiralne schody na pierwszy poziom,
wymieniona stolarka okienna. Powstanie nowa instalacja elektryczna, alarmowa i przeciwpożarowa. Wykonawcą jest
firma Usługi Ogólnobudowlane Andrzej
Rulis z gm. Sierakowice. Koszt prac wyniesie ok. 900 tys. zł.
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Ulice w centrum odzyskują blask

S

prawnie, także dzięki dobrej pogodzie,
przebiegają prace przy kompleksowym remoncie ulic w centrum miasta. Po
przebudowie ulicy Franciszkańskiej, Chodukiewicza, Gdańskiej, odcinka Armii Krajowej i częściowo Młynarskiej drogowcy
przenieśli front robót na skrzyżowanie ulicy Młynarskiej z Długosza. Prace drogowe wykorzystuje też tradycyjnie Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, robiąc przegląd i wymianę swojej
infrastruktury.
W ramach inwestycji w obszarze granic średniowiecznego miasta pełne ręce
roboty mają archeolodzy. Prace ziemne prowadzone są pod nadzorem służb
konserwatorskich. Na skrzyżowaniu ul.
Gdańskiej z Derdowskiego, zgodnie
z przewidywaniami, odnaleziono fundamenty Baszty Gdańskiej.

Remont siedmiu ulic w ścisłym centrum
miasta to niejako zwieńczenie wieloletnich działań rewitalizacyjno-inwestycyjnych w historycznym centrum Lęborka.
Stylem, użytymi materiałami ulice nawiązywać będą do wyremontowanych już
wcześniej ulic w śródmieściu. Remont
ulic uzupełni montaż ozdobnych latarń,
ławek, koszy na śmieci oraz elementy

Ulica Gdańska
mocno się zmieniła

małej architektury. Zasadzonych zostanie 41 nowych drzew, powstaną nowe
trawniki. Prace mają zakończyć się do połowy tego roku.
Koszt zadania pn. „Przebudowa ulic Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej,
Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza,
Przyzamcze w Lęborku wraz z budową
i przebudową infrastruktury technicznej”
realizowanego przez Przedsiębiorstwo

Budowlane „Wójcik” z Lęborka wyniesie
3 mln 978 tys. zł.
W ramach projektu „Skarby Lęborka…” wyremontowany został już most
nad Kanałem Młyńskim z ulicą Waryńskiego, odnowiono fragment murów przy
ul. Przymurnej oraz wybudowano skwer
pomiędzy Przymurną a rzeką Łebą.

Trwają prace modernizujące sieć
ciepłowniczą
M

iejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przygotowuje się do III
etapu prac w ramach projektu pn. „Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej
na lata 2017-2021”, dofinansowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
W ramach III etapu realizowane będą
następujące zadania:
- przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. I Maja – Armii
Krajowej - wymieniana będzie sieć o długości 312 mb na sieć preizolowaną oraz
zamontowanych zostanie 7 indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy
ul. Armii Krajowej i I Maja.
- wymiana głównej magistrali cieplnej

Budowa sieci ciepłowniczej
przy ulicy Legionów Polskich

inwestycje

na odcinku Legionów Polskich – Słowackiego, w kierunku ul. I Maja (ok. 200mb
sieci).
Prace związane z przebudową rozpoczną się na przełomie czerwca-lipca i potrwają do końca września br.
Mieszkańcy zostaną poinformowani
z wyprzedzeniem o dokładnych terminach robót i ewentualnych utrudnieniach
związanych z przebudową.

Lęborscy ciepłownicy zakończyli budowę sieci (ok. 230 mb) i przyłączy do budynków przy Al. Wolności i ul. Kossaka.
W budynkach zostaną zainstalowane także węzły cieplne.
Przy Placu Piastowskim wykonano odcinek sieci ciepłowniczej 2xDN50 o długości ok. 70mb. W czerwcu br. planuje
się wykonanie dalszej jego części. W ramach budowy tej sieci powstaną także
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przyłącza do budynków Klubu Osiedlowego „BAZA” przy ul. Łokietka 5 oraz nowego budynku mieszkalnego przy ul. Pl.
Piastowski.
MPEC Sp. z o.o. rozpoczęło także
budowę przyłącza do nowo powstałego budynku przy ul. Legionów Polskich,
w którym zamontowany zostanie również
węzeł cieplny.

W Czarnówku rusza nowa inwestycja
Energii Sp. z o.o., wykonawcą części II będzie Firma Usługi Budowlane Jan Krefta.
Nadzór inwestorski pełniła będzie firma
Zakład Budownictwa Ogólnego DARSEN
Dariusz Sańko.
Całkowita wartość realizacji projektu wyniesie: 8 822 453,05 zł.
Kwota kosztów kwalifikowanych to
7 047 726,06 zł.
Kwota dofinansowania ze środków EFRR:
5 990 567,15 zł – poziom dofinansowania
wyniesie 85%.

Z

akład Zagospodarowania Odpadów
Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o.
w Czarnówku jest w trakcie nowej inwestycji pt. „Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko”. Jej celem jest redukcja
składowania odpadów, zwiększenie

recyklingu i poprawa jakości przetwarzania. 5 marca 2019 r. został przekazany plac budowy.
Wykonawców wyłonił przetarg na części budowlane - część I zrealizuje Konsorcjum firm Fostech Sp. z o.o. oraz Instytut

Wkład własny ZZO „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku – 1 057 158,91 zł.
Zakończenie inwestycji zaplanowano
w grudniu 2019 r.

Inwestycje lęborskich wodociągów
Wymiana starej sieci w remontowanych ulicach
W ostatnich miesiącach Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wymienia sieć wodociągową w ulicach, na których przeprowadzane są
remonty. Etapami wymieniany jest wodociąg w ramach inwestycji „Przebudowa
ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową
i przebudową infrastruktury technicznej”.
Również w ramach projektu „Lęborski Węzeł Przesiadkowy” wymieniany
jest wodociąg wraz z infrastrukturą w ul.
Dworcowej.

Wymiana sieci wodociągowej
na ulicy Dworcowej
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Prace w oczyszczalni ścieków
Zakończono pierwszy etap inwestycji polegającej na wymianie rozdzielnic
elektrycznych na piaskowniku oczyszczalni ścieków. Dzięki zaangażowaniu
elektryków MPWiK udało się własnymi siłami wykonać, zamontować i uruchomić główną rozdzielnicę elektryczną,
zasilającą i kontrolującą pracę urządzeń
piaskownika (mieszadeł, siłowników zastawek, zgarniacza piaskownika, separatora piasku, siłowników zaworów itd.)
i zbiorników przyległych. Nowe aparaty
znajdujące się w szafie elektrycznej ze
stali nierdzewnej zamontowano w miesce poprzedniej, już skorodowanej rozdzielnicy.

Audyt w laboratorium
MPWiK
W Laboratorium MPWiK został przeprowadzony audyt w nadzorze Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). W wyniku
pozytywnej weryfikacji PCA został wydany nowy zakres akredytacji. Laboratorium
wniosło kilka istotnych zmian do zakresu,
z którymi można zapoznać się na stronie
internetowej Spółki.
Na terenie Stacji Uzdatniania Wody
zakończono prace konserwacyjne, które
co roku prowadzone są w okresie zimowym. Odmalowano powłoki zewnętrzne
wszystkich filtrów ciśnieniowych, zakonserwowano i zabezpieczono armaturę na
ciągach dosyłowych.

Prace na ulicy Młynarskiej

Kamera kontroluje sieć
kanalizacyjną, czyszczenie komory piaskownika
w oczyszczalni
MPWiK dysponuje kamerą do inspekcji
kanalizacji sanitarnej, której stan techniczny sprawdzany jest w okresie zimowym.
Taki monitoring pozwala sprawdzić: przebieg trasy, odchylenia od prawidłowego położenia, spadki kanałów, zawalenia
i pęknięcia rur, deformacje i uszkodzenia
kanału przez przerastanie korzeni, stopień zanieczyszczenia kanału, połączenia rur, infiltrację wód gruntowych oraz
pomiar długości kanału. Działania takie
gwarantują prawidłowe funkcjonowanie
kanałów, dają możliwość planowania ich
dalszej eksploatacji oraz zminimalizowanie kosztów usuwania awarii.
W ostatnim okresie w Oczyszczalni
Ścieków przeprowadzono czyszczenie
komory piaskownika oraz konserwację
i naprawę urządzeń pomocniczych. Z powodu dużej ilości zanieczyszczeń włóknistych (ścierki, chusteczki nawilżane itp.)
dopływających do oczyszczalni, nastąpiło
zatkanie odpływu z piaskownika.
W konsekwencji na dnie zbiornika zaległa gruba warstwa mas organiczno-piaskowej i unieruchomiony został zgarniacz
piasku. Przy użyciu wozu specjalistycznego firmy ASSMANN będącego na wyposażeniu MPWiK usunięto około 60 m3
osadów. Wymienione zostały również
elementy robocze zgarniacza piasku oraz
silnik napędowy.

MPWiK przypomina, czego
nie wolno wrzucać do kanalizacji:
• środków higieny osobistej takich jak
np.: waciki, podpaski, tampony, chusteczki nawilżone, wata, pieluchy, ręczniki papierowe, patyczki do uszu,
• rajstop, szmat, bandaży, materiałów
opatrunkowych, które łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ
ścieków,
• kości, odpadów kuchennych, skórek
i obierek z warzyw i owoców, tłuszczów
i olejów,
• lekarstw, igieł, farb oraz chemikaliów
innych niż powszechnie używane środki
czystości, substancje chemiczne w nich
zawarte są szkodliwe dla pożytecznych
mikroorganizmów oczyszczających ścieki
w biologicznej części oczyszczalni,
• materiałów budowlanych np.: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach,
gips, kleje, lakiery, żywice, itp.
• części stałych nierozpuszczalnych
w wodzie np.: rękawice gumowe, włosy,
torebki foliowe, korki, butelki, zabawki itp.
Dla wspólnego dobra korzystajmy z kanalizacji w sposób właściwy.
Obejrzyj wystawę fotograficzną
„Woda dla wszystkich”
Z okazji Światowego Dnia Wody
w marcu MPWiK zorganizował konkurs
fotograficzny pt. „Woda dla wszystkich”,
którego efektem jest wystawa prac można ją oglądać codziennie w siedzibie
MPWiK-u.

ekologia

NOWE ZASADY SEGREGACJI
ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z dniem 1 czerwca 2019 r. w Lęborku zacznie
obowiązywać nowy, zmieniony system gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Nowy system będzie polegał na „wydzieleniu” z pojemnika/worka żółtego
odpadów z papieru i tektury, które będziemy zbierać w pojemniku/worku niebieskim. Z kolei z pojemnika czarnego/
szarego z odpadami pozostałymi po segregacji „wydzielać” będziemy odpady
biodegradowalne (kuchenne). Te będą
zbierane w pojemniku brązowym.
Pozostałe odpady selektywnie zbierane będą bez zmian. Miejsca Gromadzenia Odpadów (MGO) będą musiały
zostać doposażone w dodatkowe pojemniki/worki – w przypadku zadeklarowania selektywnego sposobu zbierania
odpadów.

Odpady z papieru i tektury w zabudowie jednorodzinnej będą zbierane,
podobnie jak inne segregowane odpady – w systemie workowym. W zabudowie wielorodzinnej i w nieruchomościach
niezamieszkałych gmina udostępni pojemniki, chyba że właściciel którejś z nieruchomości zgłosi zapotrzebowanie
i chęć korzystania z systemu workowego.
Odpady biodegradowalne będą zbierane w systemie pojemnikowym – worek
mógłby zostać rozerwany przez psy, koty
czy inne zwierzęta, a odpady zaśmieciłyby teren nieruchomości.
W pojemniki brązowe na odpady bio
każdy właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wyposażyć swoje MGO

Od 1-06-2019

samodzielnie. Dopuszczalne będzie zbieranie odpadów ulegających biodegradacji
(kuchennych) również w workach, które
można będzie zakupić od odbierającego odpady komunalne. Jednakże w przypadku rozerwania worka przez zwierzę
właściciel nieruchomości będzie musiał
samodzielnie uprzątnąć zabrudzony teren.
Kolorystyka pojemników/worków do
zbierania odpadów komunalnych będzie
musiała zostać dostosowana do wymogów z Rozporządzenia Ministra Środowiska w terminie do 30.06.2020 roku
(do tego czasu odpady można gromadzić
w pojemnikach o odmiennych kolorach,
pod warunkiem właściwego opisania pojemnika i rodzaju zbieranych w nim odpadów).

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
(POJEMNIK / WOREK ŻÓŁTY)

PAPIER
(POJEMNIK / WOREK NIEBIESKI)

WRZUCAMY:
»» plastikowe butelki po napojach (bez nakrętek
i zgniecione)
»» plastikowe opakowania po produktach spożywczych
»» plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie
»» opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku,
sokach, napojach)
»» opakowania po środkach czystości (np. proszkach
do prania), kosmetykach (np. szamponach)
»» puszki po napojach i konserwach
»» folię aluminiową
»» złom żelazny i metale kolorowe
»» metalowe kapsle, zakrętki od słoików

WRZUCAMY:
»» opakowania z papieru, karton, tekturę (także
falistą)
»» gazety i czasopisma
»» katalogi, ulotki, prospekty
»» papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
»» książki i zeszyty
»» torebki i worki papierowe
»» papier pakowy

NIE WRZUCAMY:
»» butelek i pojemników z zawartością
»» opakowań po lekach i zużytych artykułów higienicznych
»» opakowań po olejach silnikowych
»» części samochodowych
»» zużytych baterii i akumulatorów
»» puszek i pojemników po farbach
»» zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
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NIE WRZUCAMY:
»» papieru mocno zabrudzonego lub zatłuszczonego
»» papieru lakierowanego i powleczonego folią
»» kartonów po mleku i napojach
»» pieluch jednorazowych i podpasek
»» ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych
»» papierowych worków po nawozach, cemencie
i innych materiałach budowlanych
»» tapet
»» zatłuszczonych, jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
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BIO
(KUCHENNE) (POJEMNIK BRĄZOWY)

SZKŁO
(POJEMNIK / WOREK ZIELONY)

WRZUCAMY:
»» odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
»» resztki jedzenia
»» skorupki jajek
»» torebki po herbacie
»» zabrudzone ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne

WRZUCAMY:
»» opróżnione szklane butelki po napojach (w tym
butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
»» puste słoiki po żywności
»» szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie
są wykonane z trwale połączonych ze sobą kilku
surowców)

NIE WRZUCAMY:
»» surowego mięsa
»» kości zwierząt
»» leków
»» odchodów zwierząt i materiałów nimi zanieczyszczonych (w tym żwirku dla kotów i ściółki dla
gryzoni)
»» zużytych artykułów higienicznych (pieluch jednorazowych, podpasek)
»» innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

NIE WRZUCAMY:
»» butelek i słoików z zawartością
»» ceramiki, doniczek, porcelany, kryształów
»» naczyń kuchennych, szkła żaroodpornego
»» szkła okularowego
»» szkła żaroodpornego
»» żarówek i świetlówek, reflektorów
»» opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych
»» luster
»» szyb okiennych, samochodowych
»» monitorów i lamp telewizyjnych
»» termometrów i strzykawek
»» zniczy z zawartością wosku

ODPADY ZIELONE
(POJEMNIK / WOREK BRĄZOWY)
WRZUCAMY:
»» skoszoną trawa, liście, kwiaty
»» gałęzie drzew i krzewów
»» trociny i korę drzew

NIE WRZUCAMY:
»» drewna impregnowanego
»» płyt wiórowych i MDF
»» ziemi i kamieni
»» popiołu

ODPADY RESZTKOWE
(POJEMNIK CZARNY LUB SZARY)
WRZUCAMY:
»» odpady komunalne pozostałe po segregacji
»» papier zatłuszczony i mocno zabrudzony
»» zatłuszczone jednorazowe opakowania z papieru
i naczynia jednorazowe
»» kości zwierząt i surowe mięso
»» artykuły higieniczne (pieluchy jednorazowe, podpaski)
»» zimny popiół
»» odchody zwierząt i materiały nimi zanieczyszczone
(w tym żwirek dla kotów i ściółkę dla gryzoni)
»» ceramikę, doniczki, porcelanę, fajans, kryształy
»» szkło żaroodporne, duraleks i naczynia kuchenne
»» lustra, szkło okularowe
»» ubrania, małe zabawki
»» znicze z zawartością wosku
»» styropian pochodzący z gospodarstw domowych
(np. stanowiący opakowania sprzętu RTV i AGD oraz
jednorazowe naczynia styropianowe

NIE WRZUCAMY:
»» odpadów podlegających segregacji
»» odpadów budowlanych i rozbiórkowych
»» odpadów wielkogabarytowych
»» odpadów niebezpiecznych
»» zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(w tym sprzętu RTV i AGD)
»» części samochodowych, w tym opon
»» opakowań po olejach silnikowych i smarach
»» puszek po farbach
»» baterii i akumulatorów
»» leków i zużytych artykułów medycznych
»» igieł i strzykawek

informacje

Odpady nietypowe i niebezpieczne – CO Z NIMI ZROBIĆ?
Przeterminowane lub niewykorzystane leki – wyrzucić do
specjalnych pojemników ustawionych w aptekach, a zużyte
igły i strzykawki oraz termometry rtęciowe – przekazać farmaceucie w aptece – odpady te zostaną umieszczone w specjalnych pojemnikach ustawionych na zapleczu apteki. Można
te odpady dostarczyć również do PSZOK.
Odpady wielkogabarytowe i opony – w terminach zbiórki
ustawiamy w Miejscach Gromadzenia Odpadów, a poza terminami zbiórki należy dostarczyć je do PSZOK.

21

Odpady budowlane i remontowe – czysty gruz należy dostarczyć do PSZOK; inne zmieszane odpady poremontowe
należy odpłatnie dostarczyć do Zakładu Zagospodarowania
Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym RTV i AGD)
– można oddać w sklepie kupując sprzęt nowy lub dostarczyć do PSZOK; drobne sprzęty można wyrzucić również
w miejscach zbiórki prowadzonych przez sklepy wielkopowierzchniowe.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK)

O

d 1 lutego br. działa w Lęborku przy
ul. Żeromskiego 6b Punkt Selektywnego Zberania Odpadów Komunalnych. Obiekt czynny jest w poniedziałki,
czwartki i piątki w godzinach 9.00 – 17.00
oraz w soboty w godzinach 9.00 – 15.00.
Z PSZOK-u mogą korzystać nieodpłatnie zarówno mieszkańcy Lęborka, jak
i właściciele nieruchomości niezamieszkałych. Mieszkańcy mogą przywieźć tu
wszystkie odpady selektywnie zebrane,
takie jak m.in.: papier, metale, tworzywa
sztuczne, szkło opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny – kompletny, pochodzący

z gospodarstw domowych, odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (z limitem do 4 opon
z nieruchomości/ gosp. domowego), czysty gruz betonowy, ceglany, ceramiczny
(z limitem do 300 kg z nieruchomości/
gosp. dom.) oraz inne odpady niebezpieczne, powstające w gospodarstwach
domowych. Dostarczyć można też zużytą
odzież, tekstylia oraz popioły z palenisk
domowych. Właściciele nieruchomości
niezamieszkałych do PSZOK będą mogli
dostarczać papier i tekturę, opakowania
z metalu, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe oraz odpady zielone.

Właściciele, którzy zalegają z opłatą
za gospodarowanie odpadami powyżej
trzech miesięcy nie będą obsługiwani
w PSZOK.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów PSZOK w Czarnówku, czynny od
poniedziałku do soboty, będzie nadal
dostępny dla Właścicieli nieruchomości
z terenu Lęborka, na dotychczasowych
zasadach.
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi szczegółowo opisane są na stronie internetowej
www.ekolebork.pl

Przekształcenie użytkowania
wieczystego w prawo własności
Poniżej przekazujemy podstawowe informacje dla
użytkowników wieczystych, którzy podlegają przepisom
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło
się w prawo własności tych gruntów. Aktem prawnym regulującym kwestie tego
przekształcenia jest ustawa z dnia 20 lipca

2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów.
Przez grunty zabudowane na
cele mieszkaniowe należy rozumieć

nieruchomości zabudowane wyłącznie
budynkami:
1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi,
w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne lub
3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz
z budynkami gospodarczymi, garażami,
innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi
prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
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informacje

wnoszona co do zasady przez okres 20
lat, licząc od dnia przekształcenia. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca
każdego roku.
Opłatę należną za rok 2019 wnosi się
w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.
Na wniosek złożony nie później niż 14
dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć opłatę
na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Za budynek jednorodzinny, zgodnie
z treścią art.3 pkt 2a prawa budowlanego, uznaje się budynek wolno stojący
albo budynek w zabudowie bliźniaczej,
szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,
w którym dopuszcza się wydzielenie nie
więcej niż dwóch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni
całkowitej budynku.
Zatem nie wszystkie nieruchomości
podlegają przepisom w/w ustawy.
W odniesieniu do innych nieruchomości użytkowanie wieczyste nie przekształciło się w prawo własności i nadal
będzie na użytkowniku wieczystym ciążył obowiązek ponoszenia opłat rocznych
z tego tytułu, płatnych do 31 marca każdego roku.
Jednocześnie prawodawca przewidział
w odniesieniu do gruntów, na których
położone są również inne obiekty budowlane, które nie zostały wymienione
w ustawie, iż do przekształcenia tej części
nieruchomości, która spełnia kryterium
„zabudowanej na cele mieszkaniowe”,
dojdzie, po jej wydzieleniu geodezyjnym,
z dniem założenia księgi wieczystej dla
tej wydzielonej części albo wyłączenia
z istniejącej księgi wieczystej gruntu niespełniającego warunków przekształcenia. Za tę wydzieloną część gruntu, która
nie podlega przekształceniu, użytkownik wieczysty będzie wnosił nadal opłaty
roczne z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości ustalonej na podstawie

przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r
o gospodarce nieruchomościami.
W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, Burmistrz Miasta
Lęborka zobowiązany jest wydać odpowiednie zaświadczenie potwierdzające
przekształcenie, które stanowić będzie
podstawę ujawnienia prawa własności
gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków.
Burmistrz wydaje zaświadczenie:
1) z urzędu - nie później niż w terminie
12 miesięcy od dnia przekształcenia albo
2) na wniosek właściciela - w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, albo
3) na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności
prawnej mającej za przedmiot lokal albo
właściciela gruntu uzasadniony potrzebą
ustanowienia odrębnej własności lokalu
- w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wniosku.
W przypadku o którym mowa w pkt 2
i 3, wnioskodawca zobowiązany jest do
uiszczenia opłaty skarbowej, w wysokości 50,00 zł.
Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz Gminy
Miasto Lębork odpowiednio ustaloną
opłatę.
Wysokość tej opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby
w dniu 1 stycznia 2019 r. Opłata jest

Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia
działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
- Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz.
646, 1479, 1629, 1633 i 2212), by uniknąć
ewentualnych konsekwencji wynikających z przepisów o pomocy publicznej
i przekroczenia limitu pomocy de minimis, może w terminie 3 miesięcy od dnia
przekształcenia złożyć właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia
opłaty przez okres:
1) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia
- jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 1% albo
2) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia
- jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 2%, albo
3) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia
- jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 3%, albo
4) w którym suma opłat nie przekroczy
wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2 - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego, o której mowa w ust. 2, jest
wyższa niż 3%.
Opłata może podlegać waloryzacji
zgodnie z zasadami, o których mowa
w art.5 stawy o gospodarce nieruchomościami. Waloryzacji opłaty właściwy organ
dokonuje z urzędu albo na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej niż
raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej
waloryzacji. O wysokości zwaloryzowanej
opłaty właściwy organ zawiadamia właściciela nieruchomości, doręczając informację na piśmie na adres, o którym mowa
w art. 4 ust. 6. Doręczenie na taki adres

informacje

uważa się za dokonane. Zwaloryzowana
opłata obowiązuje od dnia 1 stycznia roku
następującego po roku, w którym dokonano waloryzacji.
Przez każdego nowego właściciela
istnieje też możliwość wniesienia tzw.
opłaty jednorazowej, która odpowiada
iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej,
oraz liczby lat pozostałych do upływu
okresu do którego wnoszone powinny
być opłaty. Przewidziane też są upusty
w postaci bonifikat udzielanych osobom
fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych
lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym.
Rada Miejska w Lęborku uchwałą nr
IV-24/2019 z dnia 01.02.2019 r. wyraziła zgodę na udzielanie przez Burmistrza
Miasta Lęborka 60 % bonifikaty od opłat
jednorazowych.

W zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie, Burmistrz Miasta Lęborka poinformuje o obowiązku
wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia
tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty, jednorazowej i zasadach jej
wnoszenia, z uwzględnieniem obwiązujących bonifikat z tego tytułu.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie
zgadza się z zawartą w zaświadczeniu
informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od
dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek
o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji.
Zaświadczenie stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia
o opłatę, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.
Od wniosku o wykreślenie wpisu roszczenia, po całkowitym uregulowaniu
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kwestii finansowych związanych z przekształceniem, sąd pobierze opłatę stałą
w wysokości:
1) 250 zł - w przypadku wniesienia
opłaty jednorazowej;
2) 75 zł - w pozostałych przypadkach.
Za przekształcenie opłaty nie wnoszą
osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz
spółdzielnie mieszkaniowe, w przypadku gdy;
1) wniosły jednorazowo opłaty roczne
za cały okres użytkowania wieczystego,
2) użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie odpowiednich tytułów
prawnych, w zamian za wywłaszczenie
lub przejęcie nieruchomości gruntowej
na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5
grudnia 1990 r.
Szczegółowych informacji w kwestiach
dotyczących przekształcenia, udzielają
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lęborku osobiście w siedzibie urzędu lub
telefonicznie - (59) 863 77 48.

Prace planistyczne
Trwają prace nad kolejnymi planami zagospodarowania
przestrzennego lub ich zmianami na terenie miasta
Lęborka.
Zakończył się etap uzgodnień i opiniowania projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru w rejonie Parku Chrobrego i terenów rekreacyjno-sportowych nad rz.
Łebą i Okalicą. Następnym etapem będzie
wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu.
●

W trakcie powtórnego wyłożenia do
publicznego wglądu jest projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork
- Wschód” w Lęborku w zakresie obejmującym fragment terenu mieszkaniowo - usługowego oraz terenu o funkcji
usługowej.
●

Zakończył się również etap uzgodnień
i opiniowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie
osiedla „Sportowa” pomiędzy ulicami:
Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku.
● Trwa procedura związana z obwieszczeniem o wyłożeniu projektu zmiany planu
do publicznego wglądu.
Celem tego projektu jest m.in. wprowadzenie do ustaleń planu zmian w zagospodarowaniu terenu, wynikłych
●

z realizacji nowego przebiegu ul. Kusocińskiego oraz korekta ustaleń związana
z oceną dotychczasowego funkcjonowania planu.
●

pracowniczych ogrodów działkowych
oraz zieleni izolacyjnej wzdłuż rzeki Okalicy, a także uporządkowanie rozwiązań
komunikacyjnych z uwzględnieniem nowych powiązań drogowych, wynikających
z wydanych już decyzji administracyjnych.

Rozpoczęły się prace nad planem
miejscowym zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic:
Majkowskiego, Kaszubskiej i linii kolejowej Lębork - Maszewo. W obszarze
proponowanym do opracowania planu miejscowego, winna nastąpić intensyfikacja zagospodarowania w kierunku
produkcyjno-usługowym, uporządkowanie rozmieszczenia terenów zieleni,
w tym uregulowanie istniejącego zespołu

Trwa pierwszy etap prac projektowych,
związanych z opracowaniem projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w kwartale ulic: Słupskiej, Jana Pawła II, Krzywoustego i linii kolejowej Gdynia-Słupsk
w Lęborku, polegający na wykonaniu roboczego projektu tego planu.
Opracowanie i uchwalenie planu miejscowego umożliwi potencjalnym inwestorom szybko i sprawnie przeprowadzić
proces lokalizacyjny i budowlany. Opracowanie planu ma istotne znaczenie dla
rozwoju funkcji usługowych i produkcyjnych w mieście, poprzez odblokowanie
istniejących tam rezerw terenowych, co
jest szczególnie ważne wobec wyczerpywania się podaży tego typu gruntów
w mieście.

W trakcie uzgodnień i opiniowania znajduje się projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru w rejonie ulic Harcerzy i Artylerzystów w Lęborku.
Podstawowym celem planowanej zmiany jest zamiar udostępnienia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną terenów
dotychczas niewykorzystanych.
●

●

W związku z uchwaleniem nowego
„studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka” podjęte i kontynuowane są
zmiany planów miejscowych w przypadkach, gdy brak było zgodności ustaleń
zamiarów planistycznych z dotychczasowym studium miasta. Dotyczy to zmian
obowiązujących planów miejscowych
w rejonie ulic: Komuny Paryskiej, Pionierów oraz w rejonie ulic: Poznańskiej, Kossaka, Al. Wolności, rz. Łeby i linii kolejowej
Lębork-Łeba.
W tych przypadkach konieczna jest
weryfikacja wcześniej podjętych ustaleń
oraz wprowadzenie zmian wynikających
z aktualnej oceny kierunków zagospodarowania tych terenów.
●

Przystąpiono do opracowania projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Spółdzielczej. Trwa procedura
wyłonienia projektanta zmiany planu.
●

Nieruchomości na sprzedaż
Aktualnie planowane są do zbycia nieruchomości:
• w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego o przeznaczeniu – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
• 5 nieruchomości położonych na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Lębork”, w rejonie
ulic: Wileńskiej, Granicznej, Korzennej z przeznaczeniem
pod przemysł.
Ogłoszenia o przetargach zawierających termin i cenę oraz
pozostałe warunki nabycia nieruchomości zamieszczane są
w prasie, na stronie internetowej UM Lębork, w Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach informacyjnych w Urzędzie (parter i I piętro).
Szczegółowe informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać pod nr tel. (59) 8637730, (59) 8637748.
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