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Odpowiadając na interpelację Pana Radnego dotyczącą zaawansowania prac
w  zakresie  utworzenia  w  Lublinie  grzebowiska  dla  zwierząt  uprzejmie  informuję,
że  temat  ten  został  objęty  problematyką  opracowywanego  aktualnie  studium 
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Lublin.
Na podstawie dotychczasowych analiz wykonywanych dla potrzeb studium stwierdza 
się,  że  ustalenie  lokalizacji  grzebowiska  z  ewentualną  spalarnią  dla  zwierząt  musi 
spełniać cały szereg wymagań wynikających m/n z:

1. uwarunkowań  formalno-prawnych  określonych  w  przepisach  polskich
i unijnych,

2. uwarunkowań środowiskowych dla obszaru miasta związanych z:
• budową geologiczną
• geomorfologią
• hydrogeologią i hydrologią
• meteorologią
• obszarami chronionymi 
3.   uwarunkowań przestrzennych uwzględniających analizy aktualnego stanu 
użytkowania  terenów  oraz  planowanego  sposobu  zagospodarowania 
przestrzennego obszaru miasta.

Ze względu na szczególne znaczenie uwarunkowań środowiskowych oraz potrzebę 
uwzględnienia  przy  wyborze  lokalizacji  grzebowiska  pełnej  wiedzy  na  temat  jego 
oddziaływania na otoczenie do współpracy z Wydziałem Planowania Urzędu Miasta 
Lublin  przewidziano  zaangażowanie  rzeczoznawców  zajmujących  się  naukowo
tą dziedziną w Lublinie.
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Należy  podkreślić,  że  w  prowadzonym  dotychczas  toku  formalno-prawnym
dla podjętych w  Lublinie  opracowań planistycznych  nie  wpłynął  formalny wniosek
o  wyznaczenie  lokalizacji  grzebowiska  zwierząt.  Bieżące  usługi  w  tym  zakresie 
prowadzą firmy komercyjne dysponujące spalarniami. Mając na uwadze doświadczenia 
innych miast w tym zakresie przewiduję, że określenie terenu spełniającego wszystkie 
najistotniejsze  wymagania  dla  lokalizacji  grzebowiska  zwierząt  będzie  możliwe
w  projekcie  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego 
miasta  przedłożonym  do  konsultacji  społecznych  na  etapie  wyłożenia  projektu
do wglądu publicznego.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta Lublin
3. Sekretarz Miasta Lublin
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