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1.
Modernizacja węzła 

komunikacyjnego.

"Budowa węzła 

integrującego 

podsystemy transportu 

zbiorowego i 

indywidualnego wraz z 

budową i modernizacją 

dróg, ścieżek oraz 

tworzenie tras 

rowerowych o 

charakterze 

transportowym". 

Pierwotna kwota umowy 

27 156 494,72 zł oraz 

dofinansowania 21 254 

983,09 zł. Zadanie było 

jeszcze 3 razy 

aneksowane. Termin 

zakończenia 

przedsięwzięcia: 

grudzień 2020 r.

39 179 008,98 9 202 795,81

 67,99% UE, 

środki własne 

32,01%

- - -

Gmina 

Miasto 

Lębork

Raport z realizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka
Raport z realizacji Strategii sporządzony na podstawie informacji uzyskanych od Liderów realizujących zadania ujęte w Zintegrowanym Porozumieniu

Terytorialnym dla MOF Lęborka. Okres objęty raportem: 2019 rok.

Cel strategiczny 1 - Zwiększenie spójności MOF



2.
Sprawy system 

transportowy.

Zakup autobusów 

miejskich w ramach 

projektu "Budowa węzła 

integrującego 

podsystemy transportu 

zbiorowego i 

indywidualnego wraz z 

budową i modernizacją 

dróg, ścieżek oraz 

tworzenie tras 

rowerowych o 

charakterze 

transportowym". Zadanie 

zrealizowane w 2019 r.

4 441 500,00   4 441 500,00   
 85% UE, środki 

własne 15%

liczba 

zakupionych 

autobusów

l. 5

Zakład 

Komunikacji 

Miejskiej sp. 

z o.o.

- - - - - - - - -

3.

Pomorskie Szlaki 

Kajakowe - Rzeka 

Łeba - Uwolnij 

Energię 

Natury.

Dokonano wyboru 

Wykonawców 

dokumentacji 

projektowych oraz robót 

budowlanych u 

większości Partnerów. 

Wykonano 

dokumentacje dla 

lokalizacji na terenie gm. 

Łęczyce. Zadanie w 

trakcie realizacji do 

grudnia 2020 r.

2 808 362,45 114 476,82
85% UE, środki 

własne 15%
- - -

Gmina 

Łęczyce

Cel strategiczny 3 - Wzmocnienie walorów przyrodniczych MOF

Cel strategiczny 2 - Poprawa konkurencyjności gospodarczej MOF 



4.

Modernizacja 

Miejskiej Sieci 

Ciepłowniczej.

Modernizacja miejskiej 

sieci ciepłowniczej w 

Lęborku. W ramach 

zadania wymienione 

zostają węzły cieplne - 

wymiana starych węzłów 

na nowe, sieci i 

przyłącza - przyłączenie 

do nowych odbiorców 

oraz modernizacja 

urządzeń KR-1 i EC 

ORC. Termin 

zakończenia projektu: 

grudzień 2021 r.

9 341 900,88   2 430 756,00   

 53,5% UE,                            

środki własne 

46,50% 

ilość 

wymienionych 

węzłów w 2019 r.

szt. 17

MPEC Sp. z 

o.o. w 

Lęborku

5.

Rozbudowa 

Zakładu 

Zagospodarowania 

Odpadów "Czysta 

Błękitna Kraina".

Rozbudowa Zakładu 

Zagospodarowania 

Odpadów "Czysta 

Błękitna Kraina" - 

budowa kompostowni, 

zakup rozdrabniacza 

oraz prowadzono 

działania promocyjne. 

Termin zakończenia 

projektu: 28.02.2020 r.

8 991 824,12   6 918 556,18   

środki własne 

15%, środki 

unijne 85%

zwiększenie 

mocy 

przerobowej

Mg 39 500

ZZO 

"Czysta 

Błękitna 

Kraina" Sp. 

z o.o.


