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W dniu 17 sierpnia 2013r. na zaproszenie władz miasta przyjechał do Łeby Pan Włodzimierz 
Śliwiński, Naczelnik Wydziału ds Uzdrowisk Ministerstwa Zdrowia. W trakcie spotkania 
z władzami miasta Łeby i gmin sąsiednich oraz przedsiębiorcami stwierdził, że po 
przeprowadzonej wizytacji terenu, Gmina Miejska Łeba ma potencjał do bycia samodzielnym 
obszarem ochrony uzdrowiskowej. Obszar, który może stanowić strefę „A” ochrony 
uzdrowiskowej to tereny po byłej jednostce wojskowej na zakończeniu ulicy Nadmorskiej oraz 
tereny w sąsiedztwie O.W. Mazowsze (Zdrowotel Łeba).

Następnym krokiem w kierunku uzdrowiska jest określenie możliwości prowadzenia 
lecznictwa uzdrowiskowego, w tym zlokalizowanie i udokumentowanie złóż leczniczych, 
właściwości leczniczych klimatu, wskazanie kierunków leczniczych i przeciwwskazań. 
Konieczne jest również przekonanie mieszkańców i pozostałych właścicieli nieruchomości do 
omawianej idei.  

Jacek Retman
Główny specjalista ds planowania przestrzennego

Czy Łeba ma szanse
na uzyskanie statutu uzdrowiska?

Do Łeby przyjechałem pierwszy raz w 1977r., ale od 
1980 przyjeżdżam co rok. Mam sentyment do tej 
Łeby. - mówi Jerzy Majewski, ratownik WOPR, 
który już 33 lata strzeże plażowiczów wypo-
czywających na naszych plażach. Pan Jerzy jest 
znany większości łebian jako „Magilla” lub „Magic” 
<madżik>. To skromny, serdeczny, zawsze 
uśmiechnięty, punktualny, słowny, pracowity 
człowiek. - podsumowuje osobę Pana Jerzego 
Barbara Lechończak, mieszkanka Łeby. To właśnie 
na wniosek Pani Barbary, Burmistrz Miasta Łeby 
postanowił złożyć mu wyrazy wdzięczności za 
służbę w ratownictwie wodnym na rzecz miasta 
Łeby. „Magilla” przez te wszystkie lata przyczyniał 
się do utrzymania bezpieczeństwa kąpiących się 
w łebskim morzu. Jest on nauczycielem i wzorem 

godnym naśladowania dla młodego pokolenia 
ratowników. W ratownictwie nie chodzi tylko o to, by 
założyć mundurek i odpracować swoje. Tej służbie 
oddajesz całego siebie. - twierdzi Jerzy Majewski. 
Z tymi słowami zgadza się  Burmistrz: W obliczu 
wielu sytuacji udowodnił Pan, że w pełni zasługuje 
na ludzkie zaufanie. Nasze zaufanie. Świadczy to 
o wielkiej odwadze i poczuciu wartości życia 
drugiego człowieka.

„Magillę” ponownie spotkamy w Łebie latem 2014.

Agnieszka Pałac

Paweł Dąbrowski
Asystenci Burmistrza Miasta Łeby

fot. Jacek Retman

33 lata na plażach w Łebie
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Czy kontynuować budowę ścieżek turystycznych 
na terenach zielonych w mieście?

Sądzimy, że nie należy nikogo przekonywać 
o potrzebie budowy ciągów spacerowych i urządzeń 
rekreacyjnych na terenach cieszących się 
na jwiększym zain teresowaniem turys tów 
i mieszkańców. Do takich terenów zaliczają się m.in. 
tereny (obecnie) leśne położone przy ul. Wojska 
Polskiego i Nadmorskiej. Inwestycje polegające na 
poprawie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 
w tych obszarach wpisują się idealnie w cele 
zrównoważonego gospodarowania zasobami 
środowiska. 

Fakt, że tereny te położone są w bezpośredniej 
bliskości terenów zurbanizowanych i nie są w pełni 
wykorzystane dla odpoczynku i rekreacji, wynika 
tylko z braku odpowiedniej infrastruktury.

Niestety przeszkodą formalną w odpowiednim 
zagospodarowaniu tych terenów są zapisy 
w ewidencji  gruntów. Celowo piszemy tu 
o „zapisach”, ponieważ tereny te są zakwalifik-
owane jako leśne, a praktycznie nie jest na nich 
prowadzona typowa gospodarka leśna. Dla części 
tych terenów  zapisy w uproszczonym planie 
zagospodarowania lasów komunalnych wskazują 
wręcz na konieczność ich przekwalifikowania na 
zieleń urządzoną (parkową).

Takie przekwalifikowanie umożliwia np. budowę 
placów zabaw, montaż siłowni zewnętrznych czy 
realizację innych pomysłów z jakimi się spotykamy 
(np. małych tężni solankowych). Gdyby zgodnie 
z wolą mieszkańców i po spełnieniu odpowiednich 
wymagań Łeba stała się obszarem ochrony 
uzdrowiskowej lub uzdrowiskiem, tereny te 
mogłyby stać się istotną częścią parku zdrojowego 
(dla strefy „A” uzdrowiska tereny zieleni urządzonej 
–  parkowej  powinny obejmować do 65% 
powierzchni).

Planując przyszłe zamierzenia inwestycyjne 
musimy brać pod uwagę ograniczone możliwości 
budżetu miasta. Duże nadzieje wiążemy z nową 
perspektywą finansową Unii Europejskiej  na lata 

2014-2020. W tym okresie, m.in. ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach RPO Województwa Pomorskiego, planuje 
się dofinansowane zadań z zakresu rewitalizacji 
przyrodniczej miast, w tym zwiększenie obszarów 
zieleni (parki, zieleńce, zieleń uliczna itp.).

Wiele gmin przystąpiło już do opracowywania 
koncepcji i projektów zagospodarowania terenów 
zieleni parkowej. Również w przypadku naszego 
miasta przystąpiono do takich prac. Najważniejszym 
z działań jest opracowanie planu zagospodarowania 
przestrzennego Parku Nadmorskiego. Bez tego 
opracowania dalsze działania będą miały 
ograniczony zakres lub nie będą mogły być w ogóle 
podjęte.

Projekt planu został opracowano i przedłożono 
Radzie Miejskiej do zaakceptowania. W dniu 27 
maja 2013r. grupa 10 Radnych przekazała 
Burmistrzowi oświadczenie, w którym stwierdziła, 
że „do czasu powołania Uzdrowiska Łeba, plany 
urbanizacji miasta przedstawione przez Burmistrza 
nie powinny być rozpatrzone, gdyż są w kolizji 
z naszym głównym celem”.

„Kolizji” nie ma, wręcz przeciwnie, opracowywany 
plan zagospodarowania przestrzennego stanowi 
uzupełnienie planowanych w przyszłości stref 
ochrony uzdrowiskowej.

Zablokowanie prac nad planem na bl iżej 
nieokreślony czas uniemożliwia realizację 
kolejnych przedsięwzięć i spowoduje ,że pozyskanie 
na nie środków pomocowych może okazać się 
niemożliwe do realizacji.

Andrzej Strzechmiński
Burmistrz Miasta Łeby

Grzegorz Kleina
Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

Pytania można składać
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego

w Łebie, ul. Kościuszki 90.

MIESZKAŃCY PYTAJĄ
BURMISTRZ ODPOWIADA
Miło jest nam poinformować, że na łamach Łebskiego Biuletynu Informacyjnego 
stworzono nową rubrykę pt. "MIESZKAŃCY PYTAJĄ - BURMISTRZ 
ODPOWIADA". Za jej pośrednictwem Burmistrz Miasta Łeby odpowie na 
nurtujące Państwa pytania. Pierwsze wyjaśnienia dotyczą rozbudowy ścieżek 
turystycznych. (Redakcja)
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Każdy mieszkaniec naszego miasta w chwili 
zagrożenia ma prawo oczekiwać sprawnej 
profesjonalnej i  szybkiej  pomocy, jest  to 
podstawowy miernik poczucia bezpieczeństwa.

W związku z powyższym w miejsce istniejącego 
budynku OSP w Łebie powstał program budowy 
nowego obiektu, który pomieści wszystkie służby tj. 
OSP, Policję, Straż Miejską, Służby Medyczne, 
Centrum Zarządzania Kryzysowego, obiektu w pełni 
wyposażonego, nowoczesnego o wysokich 
standardach użytkowych. Inwestycja może być 
sfinansowana w wysokości 70% ze środków 
zewnętrznych. 

Burmistrz Miasta Łeby, Andrzej Strzechmiński, dnia 
22 Lipca 2013 roku wystąpił do Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Łebie z wnioskiem o ujęcie 
w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do 
realizacji na lata 2013 – 2017 budowy Centrum 
Koordynacyjno – Ratowniczego w Łebie przy ulicy 
10 marca.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym 
porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz 
ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, 
należy do zadań własnych gminy. Tak stanowi art. 
4 ust. 1 pkt 15 ustawy z 5 czerwca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.).

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gmin oraz 
niski stopień przestępczości są jednym z czynników 
świadczących o rozwoju i atrakcyjności gminy.

Bezpieczeństwo cz. 1

Element pierwszy: Ochotnicza Straż Pożarna
Elementów składowych bezpieczeństwa jest wiele, 
nie bez powodu jako pierwszym zająć chcę się 
Ochotniczą Strażą Pożarną w Łebie. Są tego 
przyczyny: zmiany  jakościowe. O zaniechaniach, 
zaniedbaniach wspominać nie warto choć 
w znaczący sposób zwiększają obciążenia 
finansowe koniecznych działań naprawczych .

Należy mieć świadomość, że Strażacy Ochotnicy to 
w dzisiejszych czasach nie amatorzy. W bieżącym 
roku cały stan osobowy przeszedł szkolenie 
podstawowe dające wiedzę i  uprawnienia 
pozwalające w profesjonalny sposób uczestniczyć 
w działaniach ratowniczych. Dodatkowo, 8 z nich po 
odbyciu specjalistycznego kursu, uzyskało 
umiejętności i tytuł RATOWNIKA w zakresie 
pomocy przedmedycznej. To otwiera możliwości 

utworzenia Grupy Wsparcia Medycznego działań 
ratowniczych.

Bezpieczeństwo kosztuje, samo bezinteresowne 
zaangażowanie całego stanu osobowego, chęć 
poświęcenia swojego wolnego czasu, utrzymanie 
wysokiego poziomu mobilności minimalizują jego 
koszty.

Znaczącym obciążeniem finansowym jest sprzęt 
/wozy bojowe/, oraz obiekt OSP. Budynek z uwagi 
na całkowite zdekapitalizowanie nie nadaje się do 
remontu, wozy bojowe „reanimowane”, mogą 
w każdej najmniej stosownej chwili odmówić 
posłuszeństwa. 

Ten stan rzeczy, stanowi wyzwanie dla Burmistrza 
oraz Rady Miasta.

Marek Lacher
Zarządzanie Kryzysowe

fot. Sebastian Kluska
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Podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej w Łebie 30 
sierpnia br. została podjęta uchwała w sprawie 
współpracy Miasta Łeba z Miastem Szczyrk oraz 
Miastem i Gminą Mikołajki. Kontakty z miastami 
Szczyrk i Mikołajki zostały nawiązane przed dwoma 
laty w wyniku wyjazdu promocyjnego przedsta-
wicieli miasta Łeby do Szczyrku w okresie ferii 
zimowych, w ramach projektu "Winter Tour Promo 
Łeba 2012". Wówczas powstała idea wspólnych 
działania w zakresie promocji turystycznej 
regionów, które reprezentują wszystkie trzy miasta. 
Mając na względzie założenia współpracy między 
trzema miastami o wspólnej promocji oraz stopień 
zaangażowania w realizację dalszych działań 
prowadzących do partnerstwa, w maju 2012 roku 
stworzono pierwszą akcję promocyjną noszącą 
nazwę "Morze, Góry i Mazury" - Majówka z Radiem 
ZET. Projekt niniejszy skutkował również 
kontynuacją projektu "Winter Tour Promo Łeba 
2 0 1 3 "  o r a z  p r z y j a z d a m i  p r o m o c y j n y c h 
przedstawicieli miast Szczyrku i Mikołajek do Łeby 
w okresie letnich wakacji szkolnych.

W drugim roku współpracy miasta kontynuowały 
projekt „Morze, Góry i Mazury” - Majówka 
z Radiem ZET, który poszerzono o aspekt 
bezpiecznego wypoczynku równolegle we 
wszystkich trzech regionach. Ponadto w sezonie 
letnim 2013 współpracę rozwinięto o kolejne 
projekty, z których najważniejszymi były "Radio 
ZET Zbliża ludzi" oraz projekt bezpiecznej podróży 
"Citroën ZET Tour" w ramach "Bezpiecznie nad 
wodą w Łebie 2013". 

Przed nami kolejne wspólne przedsięwzięcia, 
których wspólna realizacja wpłynie na określone 
działania i wdrożenie różnorodnych inicjatyw na 

W grupie siła! Łeba Szczyrk i Mikołajki
rzecz społeczności lokalnej i turystów. Działania te 
prowadzić będą do współpracy Łeby, Szczyrku 
i Mikołajek w obszarach, które im podlegają. Już 
teraz planuje się rozwijać współpracę w zakresie 
promocji turystycznej trzech regionów, która przede 
wszystkim odbywać będzie się na ich terenie. Tego 
typu działania pozwolą na dokładny odbiór produktu 
i marki  „Morze, Góry i Mazury” - Łeba, Szczyrk 
i Mikołajki, przez potencjalnych turystów.

Miasta położone w najbardziej atrakcyjnych pod 
względem turystycznym regionach Polski zamiast 
konkurować i walczyć o turystów, proponując swoje 
miejsce jako najkorzystniejsze do wypoczynku, 
połączą swoje siły w celu stworzenia produktu 
turystycznego, który nosi nazwę „Morze, Góry 
i  Mazury”  -  Łeba ,  Szczy rk  i  Miko ła jk i , 
uwzględniając walory turystyczne, promocyjne 
i środowiskowe każdego z trzech miast.

W dniu 20 sierpnia 2013r. odbyła się oficjalna wizyta 
przedstawicieli władz miast Szczyrk i Mikołajki w 
Łebie. Jej celem była prezentacja obu miast oraz 
zacieśnienie współpracy pomiędzy miastami, a także 
ustalenie kolejnych wspólnych inicjatyw na 
przyszłość. Przedstawiciele wszystkich stron 
wyrazili wówczas wolę podpisania umowy 
partnerskiej.

Szczyrk i Mikołajki, podobnie jak Łeba, liczą około 
4 000 mieszkańców. Dotychczasowe kontakty 
pomiędzy miastami miały charakter zarówno 
promocji turystycznej regionów, jak i wymiany 
doświadczeń na poziomie władz miast. 

W związku z powyższym oficjalne ustanowienie 
partnerstwa miast jest w tym przypadku czymś 
naturalnym i wskazanym. Świadczy o tym najlepiej 
dotychczasowa współpraca pomiędzy Łebą, 
Szczyrkiem i Mikołajkami, którą z całą pewnością 
można uznać za efektywną i wymierną. Co więcej, 

podpisanie umowy partnerskiej umożliwi wspólne 
aplikowanie o środki z funduszy europejskich, a tym 
samym realizację nowych przedsięwzięć trzech 
miast. 

Agnieszka Pałac
Paweł Dąbrowski

Asystenci Burmistrza Miasta Łeby

ŁEBA
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Kaszubskie Camino
trzeci finał

W dniach 24 i 25 sierpnia odbył się po raz trzeci 
w Łebie organizowany przez Dzieło Kolpinga 
Diecezji Pelplińskiej Festiwal Rękodzieła. Współ-
organizatorami tegorocznej edycji tej imprezy był 
Urząd Miejski w Łebie, Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie oddział w Łebie, Stowarzyszenie Forum 
Turystyczno-Gospodarcze oraz Lokalna Organi-
zacja Turystyczna Łeba. W Festiwalu wzięło udział 
kilkudziesięciu twórców lokalnych produktów, 
spośród których 14 zgłosiło swój produkt do 
konkursu na najlepszy produkt regionalny 2013 
Festiwalu Rękodzieła. Jury wybrało: 
w kategorii produkty spożywcze:

1. „Flądra na ostro“ – Beata Armadzka-Petan
2. „Pikantna musztarda z jabłek“ –Zofia Smardzn

w kategorii produkty użytkowe:
1. „Dukat Łebski“ – Mirosław Nastałyn
2. „Lniany kaszubski obrus haftowany“ – Helena Perkowskan

w kategorii produkty dekoracyjne:
1. „Ryba Boleniec“ – Zbigniew Karapudan
2.  „Muszla jakubowa z lokalnej gliny“ – Joanna Grabowskan
3. „Kaszubski Anioł“ – Iwona i Piotr Hukała pracownia „Ptasi las“.n

Ponadto Jury przyznało tytuł „Produktu roku 2013 Festiwalu Rękodzieła“ 
Zbigniewowi Karapudzie za „Rybę Boleniec“.

Jury postanowiło także przyznać 2 wyróżnienia:
1. „Żurawie“ – akwarela – Brygida Laskowiczn
2. „Kanał portowy w Łebie“ – olej na płótnie – Marzanna Skobodzińska.n

W ramach Festiwalu odbyło się także Kaszubskie 
Camino – czyli pielgrzymka Kaszubów do św. 
Jakuba Apostoła w Łebie. W programie Camino była 
konferencja o regionalizmie z referatami prof. 
Zygmunta Szultki „Kartki z dziejów chrześcijaństwa 
na Kaszubach i Pomorzu” oraz ks. prof. Henryka 
Skorowskiego „Aksjologiczna wartość regionu”. 
Wystąpiły zespoły: „Levino” – folklorystyczny 
zespół z Lęborka, „Bel Canto” z Łeby oraz zespół 
„Synkopa” z Lęborka. Podczas Festiwalu można 
było także wziąć udział w kursie haftu kaszubskiego 
i szydełkowania.

ks. kan. Zenon Myszk
Proboszcz Parafii św. Jakuba Apostoła w Łebie

Prezes Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej

fot. Agnieszka Pałac i Paweł Dąbrowski
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fot. Radosław Czyżewski
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fot. Halina Stachewicz

fot. Magnetic Group
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fot. Radosław Czyżewski
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fot. Paweł Dąbrowski



Szantowisko 
z okazji XV-lecia Portu Jachtowego w Łebie

W każdy wtorek i Czwartek godz. 20:00
w Szkole Podstawowej w Łebie
Kontakt:
tel. 781 940 548
e-mail: ewazumba@wp.pl
www.facebook.pl/ewasobierajzumba
ewasobieraj.zumba.com
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Z największa przyjemnością informuję, że Kapituła 
V edycji ogólnopolskiego konsumenckiego 
konkursu  Mistrz Turystyki, Gastronomii i Rozrywki
przyznała Łebie dwie nagrody:

Miasto Łeba - Odkrycie Roku 2013 w n
kategorii Wypoczynek w mieście
kryteria oceny: atrakcje, zakwaterowanie, 
parkingi, gastronomia
Zdrowotel „Mazowsze” Łeba - Champion n
Roku 2013 w kategorii Gestor bazy 
wypoczynkowej – region nadmorski
kryteria oceny: oferta rozrywkowo – kulturalna, 
jakość obsługi, warunki pobytu, wyposażenie

Organizatorem konkursu jest Oficyna Wydawnicza 
REGIONY, właściciel portalu turystycznego 
www.liderzyrynku.pl wydawca magazynów 
„Naszym Szlakiem” i „Turystyczny Szlak”. 
Konkurs ma charakter niezależny. Warunkiem 
uczestnictwa jest obecność na rynku i dostępność 
usług i produktów dla klientów, które poddane są 
analizie popularności poprzez badania sondażowe 
w dziedzinie usług turystycznych, gastrono-
micznych i rozrywkowych oraz produktów z tym 
związanych powszechnie dostępnych na rynku.

Nagroda dla Miasta Łeby - Odkrycie Roku 2013, 
zawdzięczamy przede wszystkim przedsiębiorcom 
branży turystycznej prężnie działającym na terenie 
Łeby. Jest to nagroda właśnie dla nich. - komentuje 
Andrzej Strzechmiński, Burmistrz Miasta Łeby. 

Badania rozpoczęły się w listopadzie 2012 roku 
i zostały zakończone z dniem 1 września 2013r. Ich 
główną zaletą jest to, iż przebiegają cyklicznie. Mają 
na celu ocenę stopnia, jakości usług w zakresie 
szeroko pojętej turystyki i wypoczynku. Najważniej-

szymi weryfikatorami tego sektora usług są klienci, 
którzy korzystają z sanatoriów, hoteli, zajazdów, 
restauracji, biur podróży, sprzętu sportowego itp. 
Bo to właśnie opinie klientów biorących udział 
w sondażu decydują o wyłonieniu lidera w danej 
kategorii.

Pełna lista laureatów została opublikowana na 
stronie http://www.liderzyrynku.pl/mistrz-turystyki-
gastronomii-i-rozrywki/laureaci/

Regulamin i kryteria oceny znajdziecie Państwo 
w linku: http://www.liderzyrynku.pl/mistrz-
turystyki-gastronomii-i-rozrywki/regulamin-i-
kryteria-oceny/

Paweł Dąbrowski
Asystent Burmistrza Miasta Łeby

Mistrz Turystyki 2013

Psycholog mgr Małgorzata Mania oferuje 
profesjonalne wsparcie psychologiczne.

Jest terapeutą nurtu Terapii Skoncentrowanej na 
Rozwiązaniach (TSR), terapeutą behawioralnym 
dzieci z autyzmem oraz oligofrenopedagogiem 
(nauczyciel upośledzonych umysłowo). Udziela 
konsultacji psychologicznych jak również 
prowadzi terapię w oparciu o założenia oraz 
techniki Podejścia Skoncentrowanego na 
Rozwiązaniach (TSR). Prowadzi spotkania dla 
klientów indywidualnych, par oraz dzieci.

Nowy gabinet psychologiczny - konsultacje w Łebie 
Konsultacje oraz terapia odbywają się
w weekendy po wcześniejszym umówieniu.

Gabinet znajduje się
w Centrum SPA
w Hotelu Łeba
ul. Nadmorska 9b

tel. 602-516-796
maniamalgorzata@gmail.com
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Ministerstwo Gospodarki otrzymuje szereg 
sygnałów oraz wniosków o interwencję, w związku z 
mnożącymi się w obrocie gospodarczym kolejnymi 
firmami „prowadzącymi rejestry”. Firmy te 
wykorzystują fakt rejestracji przedsiębiorców 
będących osobami fizycznymi w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG). Prowadząc działalność pod różnego 
rodzaju firmami zawierającymi określenia typu – 
Krajowy Rejestr Pracodawców, Rejestr Polskich 
Firm, Rejestr Polskich Podmiotów, Krajowy Rejestr 
Firm, Centralna Ewidencja i Rejestr itp. – kierują do 
zarejestrowanych w CEIDG przedsiębiorców 
korespondencję z wezwaniem do zapłaty. Treść 
wezwania wprowadza w błąd i sugeruje konieczność 
wpłaty określonej kwoty – w przedziale od 72 zł do 
248 zł – na konto podmiotu, którego dane wynikają 
z załączonego przekazu pocztowego. Wpisani do 
CEIDG przedsiębiorcy zgłaszają skargi do Ministra 
Gospodarki  w związku ze  wspomnianym 
działaniem. Wielu przedsiębiorców, mimo zamie-
szczenia odpowiedniego ostrzeżenia na stronie 
internetowej CEIDG, nieświadomie dokonuje wpłat, 
ponieważ powoływanie się w treści pism na wpis do 
„Centralnego Rejestru” lub „Rejestru Polskich 
Podmiotów” stanowi silny czynnik motywacyjny 
dla przedsiębiorców i skłania ich do zapłaty żądanej 
kwoty.

Wszystkie tego typu sprawy są przez Ministerstwo 
Gospodarki przekazywane do właściwych 
prokuratur, ponieważ ww. działania mogą również 
odpowiadać znamionom przestępstwa, o którym 
mowa w art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny.

W związku z powyższym Ministerstwo Gospodarki 
sygnalizuje rozważenie przez poszczególne organy 
gmin możliwości podjęcia działań informacyjnych 
bezpośrednio w urzędach, bądź na obszarze gminy, 
np. poprzez przekazywanie odpowiednich 
informacji przez urzędników przyjmujących 
i przekształcających wnioski o wpis do CEIDG, 
poprzez zamieszczenie ogłoszeń mailowych na 
stronach internetowych urzędów oraz poprzez 
podanie do wiadomości przedmiotowych informacji 
w formie papierowej. Celem tych działań powinno 
być uświadamianie przyszłych i obecnych 
przedsiębiorców, że jedynym rejestrem publicznym 
ewidencjonującym przedsiębiorców-osoby fizyczne 
jest CEIDG, którą prowadzi Minister Gospodarki 
i do której wpis jest bezpłatny. Przedsiębiorca może 
podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia 
wniosku o wpis do CEIDG. Wszelkie wezwania do 

zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy 
traktować, jako ofertę komercyjną, nie związaną 
z CEIDG.

Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie 
dobrowolne.

Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków 
prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra 
Gospodarki.

Dotychczas odnotowano następujące nazwy 
„prywatnych” rejestrów:

Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawcówn
Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;
Europejska Ewidencja i Informacja o Działalnościach n
Gospodarczych
EEIDG Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa;
Ewidencja Działalności Gospodarczychn
s.r.o. INF.DAT, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Rejestr Polskich Firm i Działalności Gospodarczychn
czyli FIRM.INFO Sp. z o.o.,
ul. Ogrodowa 28/30 lok.230, 00-896 Warszawa;
Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczychn
czyli GALOR Sp. z o.o.
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności n
Gospodarczej
Rafał Nobis, Al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa;
Krajowy Rejestr Firm i Działalności Gospodarczychn
Tomasz Zabilski, ul. Piastowska 1/2, 48-300 Nysa;
Centralny Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczejn
Mariusz Sebastian Breczko Białystok;
Krajowa Ewidencja Informacji o Przedsiębiorcachn
ul .Piękna 68, 00-672 Warszawa;
Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcachn
ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa.

Departament Handlu
i Usług Ministerstwa Gospodarki

Komunikat w sprawie pobierania opłat za wpis
do prywatnych rejestrów przedsiębiorców

III rata opłaty za 
zezwolenie na sprzedaż 
alkoholu
W dniu 30 września br. mija termin wniesienia 
trzeciej (ostatniej) raty opłaty za korzystanie z 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Dwie poprzednie trzeba było uregulować 
w terminach do: 31 stycznia i 31 maja br.

W przypadku nieuregulowania opłaty 
w terminie posiadane przez przedsiębiorcę 
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoho-
lowych wygasa. Wówczas o kolejne zezwolenie 
można ubiegać się dopiero po upływie 6 mie-
sięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu 
dotychczasowego zezwolenia. 

Anna Rataj
Podinspektor ds. przedsiębiorczości
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www.leba.eu

www.lebabip.pl

www.issuu.com/leba

www.fotoleba.pl

www.port.leba.eu

www.lebaksiestwo.pl

www.bibliotekaleba.pl

www.festiwalpomuchla.pl

www.osp.leba.eu

www.mopsleba.pl

www.ichtys.net

www.lotleba.pl

www.parafia.net

www.leba.oblaci.pl

www.leba.edu.pl

pradolinaleby.pl
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Dyżury radnych
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie pełni 
dyżur w każdą środę w godz. od 12:00 do 15:30 
w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 
90 w pokoju nr 2 - Biuro Rady Miasta.

Radni Rady Miejskiej w Łebie pełnią dyżury 
w każdy poniedziałek w godz. od 14:30 do 15:30 
w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 
Kościuszki 90 w pokoju nr 2 – Biuro Rady Miasta.

Dyżury Radnego Rady 
Powiatu Lęborskiego
Radny Rady Powiatu Lęborskiego, członek Zarządu 
Powiatu Lęborskiego - Tomasz Tutak pełni dyżur 
w Urzędzie Miejskim w Łebie, w każdą pierwszą 
środę miesiąca w godzinach 14:00-14:45. 

Zapraszam na .www.tomasztutak.pl

Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych funkcjonuje przy ul. Wspólnej (obok 
Spółki Wodnej "Łeba") - mapka na stronie 
internetowej www.czysta.leba.eu.

Punkt zbiórki odpadów czynny jest w każdą 
sobotę od 8:00 do 15:00.

Jakie odpady można 
przynieść do PSZOK-u?

meble i inne odpady wielkogabarytowen
zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznyn
odpady niebezpieczne: farby, kleje, n
rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, 
aerozole, środki czyszczące, opakowania 
po tych substancjach, lampy 
fluorescencyjne i akumulatory
odpady zielone (w szczególności gałęzie, n
liście, skoszona trawa)


