
UCHWAtA Nr XII/81/l015 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 22 grudnia 2015 roku 

w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo na lata 2015 -

2022" 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zwiqzku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. iSiS) oraz Uchwaty Nr VIII/40/2015 Rady Gminy 

Baboszewo z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrazenia woli przystqpienia do opracowania 

i wdrazania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nast~puje: 

§1 

Uchwala si~ "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo na lata 2015 - 2022", 

stanowiqcy zatqcznik do niniejszej Uchwaty. 

§2 

Wykonanie uchwaty powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§3 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 



Uzasadnienie do Uchwaty Nr XII/81/l015 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 22 grudnia 2015 roku 

Uchwatq Nr V111/40/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. Rada Gminy Baboszewo wyrazita wol~ 

przystqpienia do opracowania i wdrazania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo. 

W dniu 17 Iistopada 2015 r. zostata podpisana Umowa dotacji Nr 113~1~OA/D na dofinansowanie 

realizacji zadania pn. "Opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej d la Gminy Baboszewo na 

lata 2015 - 2022". W ramach przedmiotowej umowy przyznano dofinansowanie w wysokosci 

9 826,00 zt, co stanowi 75 % kosztu kwalifikowanego brutto zadania. Przyj~cie Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej przez Rad~ Gminy jest wymogiem koniecznym do osiqgni~cia efektu ekologicznego 

zadania oraz rozliczenia Umowy dotacji. 

Zadaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest uporzqdkowanie i organizacja dziatan 

podejmowanych przez gmin~ sprzyjajqcych realizacji redukcji emisji gaz6w cieplarnianych, 

dokonanie oceny stanu sytuacji w zakresie emisj i gaz6w cieplarnianych wraz ze wskazaniem 

tendencji rozwojowych oraz dob6r dziatan, kt6re mogq zostac podj~te w przysztosci, wraz ze 

wskazaniem ir6det finansowania. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej rna za zadanie przyczynic si~ do 

osiqgni~cia cel6w okreslonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: 

A redukcj i emisji gaz6w cieplarnianych, 

A zwi~kszenia udziatu energii pochodzqcej ze ir6det odnawia lnych, 

A redukcji zuzycia energii finalnej, co rna zostac zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywnosci ener'getycznej. 

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest min.: 

A poprawa jakosci powietrza w gminie Baboszewo, 

A umozliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej, 

A zwi~kszenie efektywnosci energetycznej, 

A wskazanie kierunk6w rozwoju zaopatrzenia w ciepto, energi~ i paliwa gazowe, kt6re mogq 

bys wspierane ze srodk6w publicznych. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w okresie programowania na lata 2014 - 2020 b~dzie 

stanowit zatqcznik do wniosk6w 0 dofinansowanie przedsi~wz i ~c zwiqzanych z termomodernizacjq 

budynk6w, modernizacjq kottowni, energooszcz~dnego oswietlenia publicznego oraz wszelkich 

inicjatyw sprzyjajqcych zwi~kszeniu efektywnosci energetycznej i ograniczeniu emisji gaz6w 

cieplarn ianych. 



Na podstawie art. 48 ust 4 ustawy z dnia paidziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 

oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z p6Zn. zrn.) Wykonawca Planu zwr6cit si~ 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Panstwowego Wojew6dzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Warszawie 0 uzgodnienie odstqpienia od obowiqzku przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko dla projektu IIPlanu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Grniny Baboszewo". 

Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem ZNS.9011.00197.201S.PA z dnia 

12 listopada 2015 r. poinformowat, ze nie rna koniecznosci przeprowadzenia procedury 

strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pisrnern znak WOOS-1.410.746.201S.DC 

z dnia 26 listopada 2015 r. poinformowat, ze nie rna koniecznosci przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziatywania na srodowisko, gdyz realizacja postanowien prograrnu nie spowoduje 

wystqpienia znaczqco negatywnych oddziatywan na srodowisko. 

Biorqc pod uwag~ powyzsze, zasadne jest podj~cie niniejszej uchwaty wdrozenie jej 

zapis6w do realizacji. 

PRZE RADY 


