
UCHWALA NR VII.41.2019 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 27.03.2019 r. 

w sprawie przyj~cia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy 
Baboszewo" . 

Na podstawie art 18 ust. 1 w zwiqzku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marc a 1990 roku 
o samorzqdzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506 t.j.) uchwala siEl, co nastElPuje: 

§1. 

PrzyjElcie "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Baboszewo" stanowiqcego 
zalqcznik do niniejszej uchwaly. 

§ 2. 

Wykonanie uchwaly powierza siEl W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§ 3. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjElcia. 

WICEP J EWOONiczAcJ P(lOY 

/~lryiW 01"lf·t 
Wiesrr Kupniewski 



Uzasadnienie do przyjllcia dokumentu pn. Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 
dla Gminy Baboszewo 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji jest dokumentem dotyczqcym zagadnien z 

zakresu poprawy efektywnosci energetycznej, zwiElkszenia wykorzystania odnawialnych 

irodel energii oraz redukcji emisji gazow cieplarnianych. [stotq programu jest osiqgniElcie 

korzysci ekonomicznych, spolecznych i srodowiskowych z dzialan zmniejszajqcych emisjEl 

zanieczyszczen do atmosfery. Programy ograniczenia niskiej emisji majq m.in. przyczyniC 

siEl do osiqgniElcia celow okreslonych programie ochrony powietrza obowiqzujqcymi 

w wojewodztwie mazowieckim, tj . redukcja pylu zawieszonego PM10 i pylu zawieszonego 

PM2,5010,00%. 

Program Ograniczenia Niskiej Hmisji dla Gminy Baboszewo pomo:i:e ponadto 

w spelnieniu obowiqzkow nalo:i:onych na jednostki sektora pubJicznego w zakresie 

efektywnosci energetycznej, okreslonych w ustawie z 20 maja 2016 r. a efektywnosci 

energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831 z poin. zm.). 

Z uwagi na fakt. i:i: przedmiotowy dokument nie wyznacza ram dla poiniejszej 

reaJizacji przedsiElwziElc mogqcych znaCZqCO oddzialywac na srodowisko, a reaJizacja jego 

postanowien nie spowoduje znaczqcego oddzialywania na srodowisko, Wojt Gminy 

Baboszewo, zgodnie z ustawq z dnia 3 paidziernika 2008 r. a udost~pnianiu info rma cji 

a srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ° ocenach 

oddzialywania na srodowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081), stwierdzil brak koniecznosci 

przeprowadzania strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko. 
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