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GMINY BABOSZEWO 

ZAWlADOMIENIE 

WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 06.11.2015 r. 

o wytozeniu do wglqdu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo 

Na padstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawa achrony srodawiska 

(Oz. U. z 2013 r. paz. 1232 z p6in. zm.) i art. 39, 40, 41 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 
a udastf?pnianiu infarmacji a srodawisku i jega achronie, udziale spa!eczenstwa w achronie 

srodawiska araz a acenach addzialywania na srodawiska (Oz. U. z 2013 r. paz. 1235 z p6in. zm.) 

Zawiadamiam 

o wytozeniu do publicznego wglqdu i mozliwosci zapoznania si~ 

z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej opracowany dla Gminy Baboszewo jest dokumentem strategicznym, 
obejmujqcym dziatania, kt6re mogq przyczynic si~ do poprawy jakosci powietrza. Zadaniem Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej jest uporzqdkowanie i organizacja dziatari podejmowanych przez Gmin~ 

Baboszewo sprzyjajqcych realizacji redukcji emisji gaz6w cieplarnianych, dokonanie oceny stanu sytuacji 

w zakresie emisji gaz6w cieplarnianych wraz ze wskazaniem tendencji rozwojowych oraz dob6r dziatari 
kt6re mogq zostac podj~te w przysztosci, wraz ze wskazaniem ich zr6det finansowania. Plan ma na celu 

m.in . wytyczenie kierunk6w dziatari na rzecz poprawy jakosci powietrza oraz efektywnego zarzqdzania 
energiq na terenie Gminy Baboszewo, co przyczyni si~ do zwi~kszenia efektywnosci energetycznej, 
redukcji emisji gaz6w cieplarnianych oraz zwi~kszenia udziatu energii ze zr6de! odnawialnych. 

W zwiqzku z powyzszym, osoby zainteresowane mogq zapoznac si~ z tresciq wyzej wymienionego 

dokumentu w terminie ad dnia 06.11.2015 do dnia 27.11.2015 r.: 

1. w Urz~dzie Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, w godz. 8:00-14:00, 

2. na stronie internetowej Urz~du Gminy Baboszewo w Biuletynie Informacji Publicznej , 
ugbaboszewo.bip.org.pl 

Uwagi i wnioski na formularzu konsultacji do ww. dokument6w mozna sktadac w terminie 21 dni, tj. do 

dnia 27.11.2015 r.: 

- w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A,09-130 Baboszewo 
- ustnie do protokotu w ww. siedzibie, 
- za pomocq srodk6w komunikacji elektronicznej na adres e-mail rkrvsiak@gminababoszewo.pl 

- organem wtasciwym do rozpatrzenia uwag i wniosk6w jest W6jt Gminy Baboszewo. 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na srodowisko 

(Oz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pMn. zm.) uwagi lub wnioski ztozone po uptywie terminu pozostawia si~ bez 
rozpatrzenia. 

Za.qczniki do obwieszenia: 

1. Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo 
2. Formularz uwag i wniosk6w 


