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Szczepienia profilaktyczne przeciw
zakażeniom wirusem brodawczaka 

ludzkiego (HPV)
Szczepienia realizowane są w ramach gminnego programu 
szczepień profilaktycznych przeciw zakażeniom wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV), który w całości jest sfinanso-
wany z budżetu miasta Lubawa.

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) wywołuje m.in. raka 
szyjki macicy, raka krtani, raka odbytu.

Dla kogo?
Program adresowany jest do 13-letnich dziewcząt i chłopców:
• mieszkających w mieście Lubawa,
•  niezamieszkujących na terenie miasta Lubawa, ale uczęsz-

czających do Szkoły Podstawowej w Lubawie według roku 
urodzenia.

Jak szczepić dziecko?
Powiadomienia o szczepieniu wysyłane są do rodziców przez 
Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie, który jest realizatorem 
szczepień. Szczepienia są dobrowolne, decyzję podejmują 
rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. O szczepieniach 
powiadamia pielęgniarka szkolna.

Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie
Szczepienia realizowane są w ramach realizacji gminne-
go programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie 
„GRYPA 60+”,  który w całości jest sfinansowany z budżetu 
miasta Lubawa.

Dla kogo?
Szczepionkę przeciw grypie otrzyma każdy mieszkaniec Lu-
bawy, który w danym roku ukończył 60 lat i zgłosi chęć otrzy-
mania szczepionki.

Jak otrzymać szczepionkę?
Lista rejestracyjna dla osób chętnych, na którą trzeba będzie się 
wpisać, znajduje się w punkcie rejestracyjnym Zakładu Opieki 
Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie. Zapisy 
trwają każdego roku od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca.

Kontakt:
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać 

w Urzędzie Miasta Lubawa, pok. nr 5 (parter), 
tel. 89 645 53 19

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA

Mieszkańcy Lubawy mogą korzystać z bezpłatnych porad le-
karskich w soboty i niedziele za wyjątkiem świąt. 
Usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 
lekarskiej i pielęgniarskiej świadczy Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej ESKULAP z Nowego Miasta Lubaw-
skiego. Do dyspozycji pacjentów jest lekarz oraz pielęgniar-
ka.

Kto może korzystać z opieki?
Z bezpłatnej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej 
mogą korzystać tylko Mieszkańcy miasta Lubawa.

Podstawą do udzielenia świadczenia jest posiadanie:
• Lubawskiej Karty Mieszkańca,
• Lubawskiej Karty Seniora,

• Karty Dużej Rodziny wydanej przez miejski samorząd,
• dokumentu z adresem zamieszkania.

Miejsce i godziny świadczenia usług:
Soboty i niedziele, w godzinach od 10.00 do 18.00 w Miejskim 
Ośrodku Zdrowia w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 20, 14-
260 Lubawa.

Rodzaj świadczeń udzielanych:
•  przebadanie pacjenta, w razie konieczności – wykonanie 

pomiaru ciśnienia tętniczego i  wykonanie badania EKG,
• wypisanie recepty,
• wypisanie skierowania do szpitala,
•  wykonanie zastrzyków dożylnych i domięśniowych – wy-

łącznie na zlecenie i pod nadzorem lekarza,

• założenie i zmiana opatrunku,
•  w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta podję-

cie wszelkich czynności zmierzających do zachowania pod-
stawowych funkcji życiowych do czasu przekazania pacjen-
ta pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Finansowanie sobotniej i niedzielnej opieki lekarsko-pielęg-
niarskiej.
Świadczenia są w 100% sfinansowane ze środków budżetu mia-
sta Lubawa, dlatego możliwość bezpłatnego korzystania z usług 
przysługuje wyłącznie mieszkańcom Lubawy.

Kontakt:
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać 

w Urzędzie Miasta Lubawa, pok. nr 7, telefon 89 645 53 08

BEZPŁATNE WIZYTY U LEKARZA W SOBOTY I NIEDZIELE

Informacje ogólne
Dotacja celowa polega na jednorazowym pokryciu części 
kosztów poniesionych na transport oraz unieszkodliwianie 
odpadów niebezpiecznych pochodzących z usuwania azbe-
stów i wyrobów zawierających azbest stosowanych jako po-
krycie dachowe lub elewacyjne obiektu budowlanego.

Wysokość dotacji
•  kwota ryczałtowa w wysokości 150 złotych – koszt transpor-

tu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;
•  100% wartości faktury za koszty unieszkodliwiania azbestu 

na uprawnionym składowisku.

Kto może się ubiegać o dotację?
• osoby fizyczne,
• wspólnoty mieszkaniowe,
• osoby prawne,
• przedsiębiorcy.

Jak otrzymać dotację?
•  złożyć wniosek na formularzu dostępnym w Urzędzie Mia-

sta,
•  do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający po-

siadanie tytułu prawnego do nieruchomości, a także:
•  dokument potwierdzający zgłoszenie prac w Starostwie 

Powiatowym w Iławie podpisany przez właściciela nieru-
chomości,

•  dokument potwierdzający zgłoszenie prac do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz do Okręgowego 
Inspektora Pracy – zgłoszenie składa wyspecjalizowana fir-
ma do usuwania wyrobów zawierających azbest,

•  kopię oświadczenia złożonego przez wykonawcę prac o 
prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu 
z pyłu azbestowego,

•  kopię rachunków lub faktur za wykonanie prac dokumen-
tujących odrębnie:

– koszty demontażu,
– transportu,
– unieszkodliwiania odpadów,
•  kopię kart przekazania odpadów na uprawnionym składo-

wisku.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków
Wnioski rozpatrywane są w kolejności daty wpływu komplet-
nych materiałów od wnioskodawcy w terminie do 30 listopa-
da bieżącego roku. 
Wnioski nie zrealizowane w danym roku oraz wnioski złożo-
ne po dniu 30 listopada podlegają rozpatrzeniu w następnym 
roku kalendarzowym.

Kontakt:
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać 

w Urzędzie Miasta Lubawa, pok. nr 9, telefon 89 645 53 25

DOTACJA NA USUNIĘCIE AZBESTU


