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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,  

w związku z oświadczeniem z dnia 11 września 2020 r. Pana Senatora Jana Marię 

Jackowskiego w sprawie zagospodarowania odpadów z cmentarzy (znak: 

BPS-043-15-504/20), poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia.

Na wstępie należy zaznaczyć, że odpady odbierane z cmentarzy należy zaklasyfikować 

do odpadów komunalnych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1. Przez 

odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także 

odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, 

które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających 

w gospodarstwach domowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpady komunalne 

powinny być selektywnie zbierane, dzięki czemu mogą one zostać zagospodarowane 

we właściwy sposób tj.  przekazane do recyklerów. Taki sposób zagospodarowania odpadów 

może przełożyć się również na znaczne obniżenie kosztów. 

Odnosząc się do możliwości zagospodarowania odpadów komunalnych powstających 

na terenie cmentarza informuję, że odpady te mogą być odbierane przez gminę, jeżeli ta podjęła 

odpowiednią uchwałę o odbieraniu odpadów komunalnych z terenów nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy2. Natomiast jeżeli gmina nie podjęła ww. uchwały i nie 

objęła nieruchomości niezamieszkałych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

1 Art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797). 
2 Art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.



do obowiązków właściciela takiej nieruchomości będzie należeć podpisanie umowy na odbiór 

odpadów, z podmiotem do tego uprawnionym.

Należy również podkreślić, że kierowanie odpadów do składowania bez podjęcia 

możliwości innego ich zagospodarowania jest niezgodne z hierarchią sposobów postepowania 

z odpadami3 – wytworzone odpady powinny być kierowane przede wszystkim do odzysku, 

w następnej kolejności do unieszkodliwiania innego niż składowanie, a na końcu dopiero 

do składowania – po wysegregowaniu odpadów nadających się do odzysku. 

Z poważaniem

Z up. Ministra 
Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM.

3 Art. 17 ustawy o odpadach.
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