
Załącznik Nr 1 
do uchwały nr XLVI/309/06 

 Rady Miasta Lędziny 
z dnia 09.03.2006 r. 

 
 
W załączniku nr 1 do uchwały XXV/141/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie zatwierdzenia 
Programu Ochrony Środowiska Gminy Lędziny, Polityki środowiskowej Gminy Lędziny oraz 
Programu zarządzania środowiskowego Gminy Lędziny, wprowadza się następujące zmiany: 
 
 

1) W Rozdziale 1.2 Opis przyjętej metodyki, str. 9 Wykreśla się punkt 3 o treści:  
„W miastach, w których funkcje organów powiatu sprawują organy gminy, program 
ochrony środowiska obejmuje działania powiatu i gminy.” 

 
2) W dziale Gospodarka wodno – ściekowa, rozdziale 2.1.2.1 Regulacje prawa 
wspólnotowego, str. 26 dopisuje się dyrektywę: 
� Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca  

1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko;   

 
3) W dziale Gospodarka odpadami w rozdziale 2.2.2.3 Regulacje prawa 
wspólnotowego, str. 49 

 
3.1 Zmienia się następujące dyrektywy: 
� Dyrektywę Rady 75/442/EEC z 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (dyrektywa 

ramowa), zastępuje się Dyrektywą Rady 75/442/EWG z 15 lipca 1975 r. w sprawie 
odpadów, 

� Dyrektywę Rady 75/439/EEC z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie usuwania 
olejów odpadowych; zastępuje się Dyrektywą Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 
1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych, 

� Dyrektywę Rady 78/176/EEC z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów 
pochodzących z przemysłu dwutlenku tytanu zastępuje się Dyrektywą Rady 
78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących  
z przemysłu ditlenku tytanu, 

� Dyrektywę Rady 91/157/EEC z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii  
i akumulatorów zawierających niektóre niebezpieczne substancje zastępuje się 
Dyrektywą Komisji 91/157/EWG z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii  
i akumulatorów zawierających niektóre substancje niebezpieczne, 
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� Dyrektywę Rady 91/689/EEC z 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów 
niebezpiecznych; zastępuje się Dyrektywą Rady 91/689/EWG z 12 grudnia 1991 r. 
w sprawie odpadów niebezpiecznych, 

� Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/EC z dnia 20 grudnia 1994 r.  
w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych zastępuje się Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych, 

� Dyrektywę Rady 1999/31/EC z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie ziemnych 
składowisk odpadów zastępuje się Dyrektywą Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 
1999 r. w sprawie składowania odpadów, 

� Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/EC z dnia 18 września  
2000 r. w sprawie wycofanych z uŜytkowania samochodów zastępuje się 
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września  
2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

� Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/EC z dnia 4 grudnia 2000 r. 
w sprawie spalania odpadów zastępuje się Dyrektywą Parlamentu Europejskiego  
i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów, 

� Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/EC z dnia 27 stycznia 2003 r. 
w sprawie odpadów pochodzących z urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
zastępuje się Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z dnia  
27 stycznia 2003 r. w sprawie zuŜytego sprzętu  elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). 

 
3.2 Dopisuje się następujące dyrektywy: 
� Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania 

zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu;  
� Dyrektywa Rady 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur 

harmonizacji programów mających na celu ograniczanie i ostateczną eliminację 
zanieczyszczeń powodowanych przez odpady pochodzące z przemysłu dwutlenku 
tytanu, 

� Dyrektywa Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie 
unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli 
(PCB/PCT), 

� Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli zagroŜeń 
niebezpieczeństwa powaŜnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi, 

� Dyrektywa Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia 
emisji lotnych związków organicznych spowodowanej uŜyciem organicznych 
rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach. 
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� Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony 
środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów 
ściekowych w rolnictwie; 

� Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych; 

 
4) W dziale Ochrona powierzchni ziemi i gleb, rozdziale 2.3.2.1 Regulacje prawa 
wspólnotowego, str. 75 dopisuje się dyrektywę: 
� Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca  

1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko. 

 
5) W dziale Ochrona powietrza atmosferycznego, rozdziale 2.4.2.2 Regulacje prawa 
wspólnotowego, str. 101 dopisuje się następujące dyrektywy: 
� Dyrektywa Rady 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie zwalczania 

zanieczyszczeń powietrza przez zakłady przemysłowe, 
� Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca  

1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko, 

� Dyrektywa Rady 88/609/EWG z dnia 24 listopada 1988 r. w sprawie ograniczenia 
emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z duŜych obiektów energetycznego 
spalania, 

� Dyrektywa Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia 
emisji lotnych związków organicznych rozpuszczalników podczas niektórych 
czynności i w niektórych urządzeniach, 

� Dyrektywa Rady 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur 
harmonizacji programów mających na celu ograniczanie i ostateczną eliminację 
zanieczyszczeń powodowanych przez odpady pochodzące z przemysłu dwutlenku 
tytanu. 

 
6) W dziale Ochrona przed hałasem, rozdziale 2.5.2.1 Regulacje prawa wspólnotowego, 
str. 129 dopisuje się dyrektywę 
� Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca  

2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 


