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Lublin, 01.03.2019 r.

Pan
dr Marcin Nowak
Radny Miasta Lublin
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin
Do sprawy: BRM-II.0003.1.51.2019

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 18.02.2019 r. w sprawie utworzenia
w Lublinie cmentarza dla zwierząt uprzejmie informuję, że do Urzędu Miasta Lublin w ciągu
ostatnich 12 miesięcy nie wpłynął żaden wniosek dotyczący utworzenia i prowadzenia
grzebowiska.
Lokalizacja cmentarzy dla zwierząt podlega podobnym wymogom prawa jak lokalizacja
cmentarzy tj. zgodnie z Art.3 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r.
(Dz.U. z 2011 r. nr 18, poz.687) cmentarze zakłada się na terenach określonych w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Art.9 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018 poz.1945) ustalenia studium są
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, a obowiązujące Studium nie
przewiduje lokalizacji tego typu inwestycji w obszarze miasta Lublin.
W projekcie nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego (stadium: II wyłożenie do wglądu publicznego) wskazano lokalizację cmentarza dla
zwierząt wraz ze strefą ochronną. Proponowana lokalizacja uwzględnia wyniki oraz wnioski
wynikające z analizy przestrzennej potencjalnie możliwych lokalizacji grzebowiska na terenie
miasta – zawarte w dokumentacji „Ocena możliwości lokalizacji grzebowiska dla zwierząt
w Lublinie” mgr Piotr Demczuk, dr Stanisław Chmiel, Lublin 2014 r. Dla przedmiotowej lokalizacji
wykonano również dokumentację geotechniczną w celu rozpoznania warunków gruntowo –
wodnych, potwierdzającą możliwość lokalizacji grzebowiska w rejonie ul. Pliszczyńskiej (Zakład
Robót Geologiczno – Wiertniczo Górniczych GEOWIERT, Lublin 2015 r.).
Uchwalenie nowego Studium będzie podstawą do opracowania planu miejscowego
z lokalizacją cmentarza dla zwierząt, a uchwalony mpzp – będzie podstawą do realizacji
przedsięwzięcia.
Termin finalizacji tego zadania na obecnym etapie prac planistycznych nie jest możliwy do
określenia.
Zastępca Prezydenta
Artur Szymczyk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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