
Załącznik nr 1 
do uchwały nr XLVI/308/06 

 z dnia 09.03.2006 r.  
 
 
W załączniku do uchwały Nr XXXII/182/05 z dnia 27.01.2005 r. w sprawie przyjęcia Planu 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Lędziny wprowadza się następujące zmiany: 
 
1). W rozdziale 1 – Wprowadzenie, str. 9 tekst: 

„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Lędziny określa: 
1. Aktualny stan gospodarki odpadami. 
2. Rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów. 
3. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami. 
4. Rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mogą być poddawane systemowi 

odzysku lub unieszkodliwiania. 
5. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami. 
6. Instrumenty finansowe słuŜące realizacji zamierzonych celów 
7. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów i zadań zdefiniowanych  

w Planie Gospodarki odpadami” 
zastępuje się tekstem: 
„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Lędziny określa: 
1. Aktualny stan gospodarki odpadami, zawierający informacje dotyczące: 

a) rodzaju, ilości i źródła pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom 
odzysku lub unieszkodliwiania, 
b) wyszczególnienia posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie 
zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 
c) rozmieszczenia istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów, 
d) identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami, 

2. Cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania, 
3. Prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, 
4. Zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania 

odpadami, 
5. Rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji, 
6. Instrumenty finansowe słuŜące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, 

zawierające następujące elementy: 
a) wskazanie źródeł finansowania planowanych działań, 
b) harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań zmierzających do 
zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich 
negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi, 
w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach 
komunalnych kierowanych na składowiska, 

7. System gospodarowania odpadami, 
8. System monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki 

odpadami.” 
 
2). W rozdziale 1 – Wprowadzenie, str. 10 tekst: „Z realizacji niniejszego PGO Burmistrz 

Miasta składa Radzie Miasta co 2 lata sprawozdanie, natomiast aktualizację planu 
przeprowadza się nie rzadziej niŜ co 4 lata” otrzymuje brzmienie: „Sprawozdania  
z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, 
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według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, zwany „okresem 
sprawozdawczym”, przygotowuje Burmistrz Miasta i przedkłada go Radzie Miasta oraz 
zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.” 

 
3). W rozdziale 3.1.2.1 - Odpady komunalne i biodegradowalne, str. 28 tekst:  

– do 75% wagowo w 2010 roku,  
– do 50% wagowo w 2013 roku,  
– do 35% wagowo w 2020 roku. 
zastępuje się tekstem: 
– do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niŜ 75% wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
– do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niŜ 50% wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
– do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niŜ 35% wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
 
4). Rozdział 3.1.3.1 - Odpady biodegradowalne - otrzymuje następujące brzmienie: 

Zgodnie z wymogami przepisów prawnych unijnych oraz polskich naleŜy stopniowo 
redukować ilość odpadów tego typu kierowanych na składowiska. Redukcja ma 
następować w 3 etapach: 
– do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niŜ 75% wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
– do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niŜ 50% wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
– do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niŜ 35% wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

 
 
5). W rozdziale 3.4.2 - Odpady niebezpieczne– stan aktualny, str. 47 tekst: 

„Zgodnie z wymaganiami prawa polskiego kaŜdy wytwórca odpadów niebezpiecznych 
jest obowiązany do: 

1. uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi jeŜeli wytwarza powyŜej 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych 
rocznie,” 

zastępuje się tekstem: 
„Zgodnie z wymaganiami prawa polskiego kaŜdy wytwórca odpadów niebezpiecznych 
jest obowiązany do: 

1. uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi jeŜeli wytwarza powyŜej 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych 
rocznie. Decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi wydaje się po uzyskaniu pozwolenia na uŜytkowanie obiektu 
albo po zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu 
uŜytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. 
zm.),” 

 
6). W rozdziale 7 - Monitoring i ocena realizacji załoŜonych celów, str. 94 tekst: 

„Organy wykonawcze województw, powiatów i gmin przygotowują co 2 lata 



 3 

sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami i składają je sejmikowi 
województwa, radzie powiatu i radzie gminy.”  
otrzymuje brzmienie: 
„Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami: 

1. organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu  
w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego, 

2. zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i zarządowi województwa w terminie 
do dnia 30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego, 

3. zarząd województwa przedkłada sejmikowi województwa i ministrowi 
właściwemu do spraw środowiska w terminie do dnia 30 września po upływie 
okresu sprawozdawczego, 

4. minister właściwy do spraw środowiska przedkłada Radzie Ministrów  
w terminie do dnia 31 grudnia po upływie okresu sprawozdawczego.” 


