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Raport,r konsu ltacii społeunyc h
l1r/prowa,dze*ie żrnian w Ueh:wa:le nr. 58§lXXXll/2020 Rady Miejskiej w §osnowcu
w sPrawie regułaminu utruymania cz,ystości i porząd:kłl: na terenie :mi:asta §osnowca
w iozdżiale 7 § Ż1 dotyclącilch wprowadzeniem regulacji prawłyeh w odniesie,niu do
utrżvr§ywenla twierrąt §ó§pdd§f§kieh rni n, : pslczół.

Ńa podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 rokr.l o samorządzie gminnym {t. j_ Dz,U.
z 30?S roku, poz. 7].3}, ,Uchwały Nr 1?t/V12019 Rad,y, Miejskiej w §gsn§wcu, l dnia 28
lut§g§ 20!,9 roku w/s zasad i trybu prteprowadzania: kons,u,ltac.ii spofeee,nveh
z:rniąszkańcarni §gsnowea {§ł iJrz. Woi. Ś|, Z eOtE ,r,,poł. 1895}.

Frządmigt, konstl ltacj i.
Wprowadzenie Znnian w Uchwale nr 589/XXXłłli§30 Ra,dy fv'l:iejskiej w Sosrłowcu
tłr sP:rawie re€ulaminu utrzymania czystoŚci i porządku na t€,r€:nje miasta §osnovvca
w rozdziale 7 § zr dotyczących wprowadteniem regula§ji prawnych w od:nj€sieniu do
u,trzymyrła:n ia awi erząt gospo,dars ki ch rn i n. : p szczół.

Podmioty uprawnione :dtr tttaestnictwa, w lconsulta cjach.
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach byti wszyscy mieszkańry
miasta sosnowca.

Termin konsultacji.
Konsulta,cj.e,prz,eprowad,z§no w termini,€ od:09,§8,2022r, do 15-08-20?2r.

Forma i tryb konsuhacji.
Kon s ultacje prz:ep rowad?on § popl.u er wylpełnienie for m u l a ra a opin i i.

Uińregi do ltortśu ltacJi rnogĘ być,rgłas:ńne:
ai w ,formie Fa§,ier:owei do :skrzvnki usytuowanej w: Budynku §fównyrn Urzędu

Miejskiego w Biurze Obsługi lnteresantów.
b) drogą elektroniczną na adres: konsultacie@um,sosnowiec.p|;
c} na ptatfornrie konsultac;}ispołecznvch Wsyvr§pnsultację.qq§ns§}ęę.§l,

Raport z *naliz:y rgloszonych uwag.
Niltie,iszy raport jest ,vyilnikiem pods,u,rnow§:ni3 głox§w oddanych w tra,kei§ trwania
:konsultacjiw d:niach od 09.o8,?0Ż2r, Dc 15;08,3022n.
W ra,nrach kon,suliacji lgtoszon,o 1 uwagą jednakże :nie dotyczrlta orta ż,m,ian,
wprowad:zanych,w Uchwale, a zwróeiła uwagę na posia,d,a,nie wpr,ków na odchodr1 psów
,po,d,cz§§ wpr:o,wad zan ia zwie rząt na spa ce r,
Więenj uwag nie wniesiono.
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