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GMINY BABOSZEWO 

Baboszewo, dnia 8 kwietnia 2022 r. 

OBWIESZCZENIE 

WOJTA GMINY BABOSZEWO 

Dzialajqc na podstawie art. 46 i 47 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 

o udostllpnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 

w ochronie srodowiska oraz oocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. 2021 

poz. 2373 z pain. zm.). 

informuj~ 

o stwierdzeniu braku koniecznosci przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddzialywania na srodowisko dla dokumentu pn. "Aktualizacja Programu 

Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Baboszewo". 

Uzasadnienie 

Zadania zaplanowane do realizacji w Aktualizacji Programu Ograniczania 

Niskiej Emisji dla Gminy Baboszewo (dalej PONE), ktarymi Sq: wymiana iradel 

ciepla na bardziej ekologiczne, zastosowanie kolektorow slonecznych, 

termomodernizacje, edukacja ekologiczna me znajdujq SIE;) w katalogu 

przedsiE;)wziE;)c mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko, wymienionych 

w Rozporzqdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie 

przedsiE;)wziE;)c mogqcych znaCZqCO oddzialywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 

1839) . W zwiqzku z powyzszym, projekt PONE nie wyznacza ram dla painiejszej 

realizacji przedsiewziec mOQ'Qeyeh znaezQeo oddzialywac na srodowisko i nie 

wymaga przeprowadzenia strategieznej oeeny oddzialywania na srodowisko 

(zgodnie z art. 46 i 47 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostllpnianiu 

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 

srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko). 

Przy ustalaniu ezy zaehodzi konieeznosc przeprowadzenia strategieznej 

oeeny oddzialywania na srodowisko dla PONE, wziE;)to pod uwagE;) uwarunkowania 

okreslone wart. 49 ww. ustawy. Przedmiotowy dokument okresla hannonogram 



i szacunkowe koszty przewidzianych w nim do realizacji zadan. Jest sp6jny 

z pozostalymi dokumentami strategicznymi gminy oraz dokumentami wyzszego 

szczebla obejmujqcymi zagadnienia zwiqzane w ochronq powietrza 

atmosferycznego oraz poprawq efektywnosci energetycznej. W trakcie realizacji 

zadan uj~tych w PONE ewentualne oddzialywanie na srodowisko b~dzie 

minimalne, b~dzie wyst~powalo na etapie ich realizacji oraz b~dzie mialo 

charakter przejsciowy (odwracalny) i lokalny. Nie przewiduje si~ zagrozenia dla 

zdrowia ludzi oraz znaczqcego oddzialywania na srodowisko, w tym na obszary 

o szczeg61nych wlasciwosciach naturalnych, posiadajqce znaczeme dla 

dziedzictwa kulturowego oraz formy ochrony przyrody. Nie przewiduje Sl~ 

r6wniez wystqpienia oddzialywan skumulowanych oraz transgranicznych. 

Obwieszczenie umieszczono na: 

1. tablicy ogloszer\ Urz~du Gminy Baboszewo 

2. stronie internetowej: http://www.bip.gminababaszewo.pl 

3. a/a 


