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OBWIESZCZENIE 
PREZYDENTA MIASTA STARGARD 

 
Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081) w związku z art. 37 ust. 3 ustawy  
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U z 2018 r.,  
poz. 317 z późn.zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o: 

- przystąpieniu do opracowania projektu analizy kosztów i korzyści związanych  
z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów 
zeroemisyjnych dla publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę 
Miasto Stargard, 

- możliwości zapoznania się z projektem „Analizy kosztów i korzyści związanych  
z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów 
zeroemisyjnych dla publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę 
Miasto Stargard”. 

 
Przedmiotem dokumentu jest analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem,  
przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków 
transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy  
nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem 
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o 
systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Analiza obejmować 
będzie  
w szczególności: 
1) analizę finansowo-ekonomiczną; 
2) oszacowanie efektów środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji  

dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi; 
3) analizę społeczno-ekonomiczną uwzględniającą wycenę kosztów związanych z emisją 

szkodliwych substancji. 
 

Z projektem dokumentu  można zapoznać się w terminie od dnia 13 listopada 2018r. do dnia 
04 grudnia 2018r. w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul. Hetmana Stefana 
Czarnieckiego 17 w Stargardzie, w dni robocze w godz. 8.00 do 16.00 lub na stronie 
internetowej www.bip.um.stargard.pl w zakładce Komunikaty. 
Uwagi i wnioski do ww. projektu programu mogą być wnoszone w ww. terminie w formie 
pisemnej  lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Hetmana Stefana 
Czarnieckiego 17 
w Stargardzie lub za pomocą środków komunikacji  elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 
września 2001r. o podpisie elektronicznym – na adres e-mail: urzad@um.stargard.pl – w 
temacie wniosku należy wpisać: AKK  Wydział TK. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie  
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stargardzie: 
http://bip.um.stargard.pl/ (Komunikaty) oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Stargardzie, ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard. 
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Stargard. 
Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania. 
W niniejszej sprawie nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego 
oddziaływania ww. projektu dokumentu na środowisko 
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