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Szanowni Państwo,

w załączniku do niniejszej wiadomości znajduje się petycja w przedmiocie rozszerzenia obowiązku
segregacji odpadów na cmentarze.

z poważaniem 
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               Zielona Góra, dnia 15 października 2016r. 

 

 

 

 
 

 

Sz. P. 

Prof. dr hab. Jan Szyszko, 

MINISTER ŚRODOWISKA 

Ministerstwo Środowiska 

Departament Prawny 

ul. Wawelska 52/52 

00-922 Warszawa 

e-mail: info@mos.gov.pl 

     

 

 

P    E    T    Y    C    J    A 

 

 

Działając na podstawie art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 in principio ustawy z dnia 11 

lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195), w związku z art. 4 ust. 1 tejże ustawy wnoszę o 

nowelizację następujących ustaw: 

 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

(t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2126 z późn. zm.); 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.); 

 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 260 z późn. zm.); 

w zakresie zobowiązania zarządców cmentarzy (tj. gmin, kościołów lub związków 

wyznaniowych) do ustanowienia na cmentarzach przez nich zarządzanych pojemników 

na śmieci umożliwiających segregację następujących odpadów: 

a) szkła kolorowego, 

b) szkła białego, 

c) plastiku, 

d) odpadów metalowych (aluminium) 

- ergo głównych materiałów powstałych po zużytych/potłuczonych zniczach. 

Zarazem, stosownie do art. 391 §1d ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 23), w związku z art. 16 ustawy o petycjach 

rezygnuję z możliwości dostarczenia odpowiedzi na niniejszą petycję za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, tym samym wnosząc o jej doręczenie w sposób określony w 

art. 39 kodeksu postępowania administracyjnego. 
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U    Z    A    S    A    D    N    I    E    N    I    E 

 

Zbliżający się okres 1 listopada, powoduje m.in. wzmożony ruch na cmentarzach. Osoby 

odwiedzające nekropolie przygotowują groby swoich bliskich na tzw. święto zmarłych. 

Zwykle podczas tychże przygotowań m.in. wyrzuca się stare, brudne, niekompletne, bądź 

obtłuczone znicze, które to trafiają do zlokalizowanych na cmentarzach kontenerach.  

Niestety, mimo ogólnego wdrożenia tzw. rewolucji śmieciowej, zakładającej 

m.in. zobligowanie obywateli do odpowiedzialnej gospodarki odpadami po przez zachęcenie 

ich do segregacji odpadów, przepisy wdrażające ową reformę niejako „przeoczyły” kwestię 

odpadów gromadzonych na cmentarzach. Tym samym też obecnie są to miejsca, gdzie 

praktycznie nie istnienie racjonalna gospodarka odpadami zakładająca segregację i ponowne 

wykorzystanie surowców wtórnych takich jak: szkło, plastik lub aluminium (metal), a więc 

tych odpadów powstałych po zużytych zniczach. To zaś – wobec ogromnej ilości 

wyrzucanych wybrakowanych zniczy – jest nieocenionym marnotrawstwem i niejako 

pozostaje contra lege względem przeprowadzonej rewolucji. 

Mając to na uwadze jako konieczne uważam podjęcie przez Ministerstwo Środowiska 

inicjatywy ustawodawczej zakładającej zobligowanie zarządców cmentarzy do wprowadzenia 

na ich terenie odpowiednich pojemników (koszy) na śmieci umożliwiających segregację szkła 

(kolorowego oraz białego), plastiku, oraz metalu (używanego do produkcji pokrywek zniczy), 

bowiem są to główne odpady powstałe po zniczach. 

Kończąc warto zaznaczyć, że wprowadzenie postulowanej nowelizacji znacząco zwiększy 

procent odpadów uzyskanych drogą segregacji, co również pozytywnie odbije się na 

wizerunku Rzeczpospolitej Polskiej jako państwa proekologicznego. W przyszłości zaś może 

stanowić podstawę do wprowadzenia regulacji zobowiązujących wytwórców szkła do 

wykorzystania przy wytwarzaniu szklanych lub plastikowych produktów, z odpowiedniego 

procenty masy uzyskanej w drodze recyklingu (podobnie jak w wypadku obecnych 

producentów świetlówek). 

Z tych również względów wnoszę jak na wstępie. 

 

 

 

 

z   poważaniem 
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