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Baboszewo, 19.07.2022 r. 

Wspolwnioskodawca: 
Polskie Stowarzyszenie Producentow Styropianu 
Ul. Pulawska 72 10k. 1 
02-603 Warszawa 
srodowisko@producencistyropianu.pI 

Wspolwnioskodawca: 
Adam Szulc 
Szulc-Efekt sp. z 0.0. 
Ul. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa 
termomodernizacja@samorz<!d.pl 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost!)pie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902 t.j.) w odpowiedzi na zlozony wniosek 

o udost!)pnienie informacji publicznej z dnia 08.07.2022 r. Wojt Gminy Baboszewo 

informuje: 

1. Na terenie Gminy Baboszewo zlokalizowany jest Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadow. Komunalnych ul. Warszawska 9E. Punkt czynny jest w kazdy wtorek 

i czwartek w godz. 11:00-15:00 oraz w drugq i czwartq sobot!) miesiqca w godz. 

10:00-12:00. Osoba do kontaktu w sprawie - Zast~pca Kierownika Referatu 

Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomosciami i Odpadami 

Komunalnymi, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa mgr Ilona Siejka, e-mail : 

siejka@gminababoszewo.pl. 

2. Roczna ilose odpadow budowlanych 0 kodzie 170107 - zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych materialow ceramicznych 1 elementow 

wyposazenia inne niz wymienione w 17 0106 wynosi 72,7400 ton [Mgj. 

3. Nazwa instalacji, do ktorej zostaly przekazane odpady komunalne -

Przedsi~biorstwo Gospodarki Komunalnej w Plonsku Sp. z 0 .0. Skladowisko 

Odpadow w Dalanowku, Dalanowek 51, 09-100 Plonsk. 

4. Termomodernizacja budynku Osrodka Zdrowia w Sarbiewie - prace zakonczono 

w 2017 r., 

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Mystkowie - prace 



; 

zakonczono w 2017 r., 

Termomodernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii - prace 

zakonczono w 2017 r., 

Wykonanie rob6t budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Szkoly 

Podstawowej im. J6zefa Wybickiego w Baboszewie - prace zakonczono w 2021 r., 

Rozbudowy i modernizacji budynku uslugowo-mieszkalnego w Baboszewie przy 

ulicy Jana i Antoniego Brodeckich w Baboszewie - prace zakonczono w 2021 r. 

5. Gmina Baboszewo w 2022 roku w ramach zadania pn. "Przebudowa hali sportowej 

w Baboszewie" planuje wykonac roboty budowlane zewnEltrzne polegajqce na: 

- dociepleniu stropodachu - CZElSC sanitarno - szatniowa i hala sportowa, 

- dociepleniu scian zewnEltrznych, 

- wymianie okien i drzwi. 

Szacowany koszt rob6t - 600 322,21 zl. 

Gmina Baboszewo przystElPujEl do przygotowywania postepowania przetargowego 

na ww. zadanie . Sciany budynku ocieplone zostanq styropianem 0 grubosci 20 cm, 

natomiast sciany szczytowe budynku styropianem 0 grubosci 10 em. Plyty 

styropianowe dodatkowo zostanq przymocowane do scian z gazobetonu za 

pomoeq dybli plastikowyeh. Pod parapety przyklejony zostanie styropian 

o grubosci 5 cm. Seiany attyki oeieplone zostanq styropianem EPS 1000 grubosei 

10 em. 

Otrzymujq: 
(Tl Adresat 
'i. a/a 

Sporzqdzila: Magdalena Bogdanska, tel. (23) 6611091 wew. 37 

mgr into Bogdan JanuJz PletrusZetfJki 


