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INICJATYWA USTAWODAWCZA STOWARZYSZENIA NASZ DOM RZESZÓW

Występujemy z o uchwalenie ustawy w sprawie upamiętniania śmierci istot ludzkich, zwierząt, utraty 
rzeczy, wypadków i innych zdarzeń losowych i zapraszamy do składania podpisów według poniższego 
formularza, który można pobrać z naszej strony internetowej www.naszdom.rzeszow.pl albo sporządzić 
samemu kartę poparcia według poniższego wzoru:

KARTA POPARCIA
Udzielam poparcia obywatelskiemu projektowi ustawy zaproponowanej przez Stowarzyszenie NASZ DOM RZESZÓW 
w sprawie upamiętniania śmierci istot ludzkich, zwierząt, utraty rzeczy, wypadków i innych zdarzeń losowych

Lp. Imię (imiona) i nazwisko 
Adres zamieszkania 

(miejscowość, ulica, nr domu, 
nr lokalu) 

Nr ewidencyjny PESEL Podpis

Karty poparcia prosimy przesyłać pod adres: „Nasz Dom Rzeszów”, 35-303 Rzeszów, ul. Mieszka I 48/50 (Klub Zodiak). Dane 
tam zawarte będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby realizacji ustawowego wymogu zebrania przynajmniej 100 000 podpisów 
pod obywatelskim projektem ustawy, który zostanie przekazany Marszałkowi Sejmu. 

Stowarzyszenie NASZ DOM RZESZÓW składa wniosek 
o  uchwalenie ustawy w  sprawie upamiętniania śmierci istot 
ludzkich, zwierząt, utraty rzeczy, wypadków i innych zdarzeń 
losowych

§ 1 Ustawa reguluje szczególny sposób upamiętniania 
śmierć istot ludzkich i zwierząt, utraty rzeczy, wypadków i in-
nych zdarzeń losowych.

§ 2.1 Jeżeli w  ustawie użyto określenia pomnik i  inne 
trwałe i nietrwałe symbole jak, też tablice rozumie się przez to: 
pomniki, budowle rzeźby i  płaskorzeźby wszelkie formy pla-
styczne, konstrukcje, instalacje, plakaty, tablice reklamowe bez 
względu na wielkość sposób i miejsce montażu oraz rodzaj uży-
tego materiały.

2.2. Jeżeli w ustawie użyto określenia kara aresztu i grzyw-
ny rozumie się przez to kary przewidziane w  postępowaniu 
w sprawach o wykroczenia. 

§ 3 Pomniki i  inne trwałe i  nietrwałe symbole upamięt-
niające śmierć istot ludzkich i zwierząt, utratę rzeczy, wypadki 
i  inne zdarzenia losowe można stawiać wyłącznie na terenach 
cmentarzy komunalnych.

§ 4.1. Za zgodą burmistrzów, wójtów i prezydentów miast 
można postawić symbole nietrwałe upamiętniające śmierć istot 
ludzkich i zwierząt, utratę rzeczy, wypadki i inne zdarzenia lo-
sowe na okres nie dłuższy niż siedem dni.

4.2. Po okresie przewidzianym w  ustępie 1 ten, kto taki 
symbol postawił, ma obowiązek usunąć go, a gdy sam tego nie 
wykona, zostanie ukarany aresztem oraz karą grzywny i wła-
dze samorządowe usuną taką budowlę, konstrukcje, symbol na 
koszt osoby, która je postawiła. 

§ 5 Zabrania się wznoszenia pomników i innych budowli, 
konstrukcji i  symboli poza terenem cmentarzy komunalnych 
przez okres lat dziesięciu od śmierci osób, które mają one upa-
miętniać.

§ 6 Zabrania się umieszczania tablic i innych symboli poza 
terenem cmentarzy komunalnych przez okres lat dziesięciu od 
śmierci osób, które mają one upamiętniać.

§ 7 Połączone Izby Sejmu i  Senatu może w  szczególnych 
okolicznościach w formie uchwały wyrazić zgodę na umieszcze-
nie tablicy na terenie budynku Sejmu w okresie krótszym niż 
dziesięć lat, lecz nie krótszym niż dwa lata od śmierci czy zda-
rzenia, które ma ona upamiętniać.

§ 8 Zabrania się pochówku zwłok, jak i szczątków ludzkich 
poza cmentarzami. 

Uzasadnienie
Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują, że brak regula-

cji prawnych w tym zakresie wystawia nasz kraj na śmieszność, 
powoduje, że sprawy dotyczące pochówku stają się elementem 
rozgrywek politycznych z udziałem Kościoła.

  Przygotował Bogusław Kobisz 


