
Ogloszenie o konsultacjach spolecznych projektu uchwaly w sprawie
wprowadzenia Programu opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomno6ci zwierzqt na terenie miasta Bialegostoku

w 2023 roku

Prezydent Miasta Bialegostoku pzedstawia do konsultacji spolecznych projekt
uchwaly w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzgtami trezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnoSci zwierz4t na terenie miasta Bialegostoku w 2023 roku.

Konsultacje prowadzone s4 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierz4t (Dz. IJ. z 2022 r. poz. 572 z p62n. zm.) oraz postanowienia uchwaly nr
D?800/10 Rady Miejskiej Bialegostoku z drr,a 25 puldziemlka 2010 r. w sprawie zasad

i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych z organizacjarni pozarz4dowyrni i innymi
podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSi w zakresie pozytku publicznego projekt6w akt6w
prawa miejscowego w dziedzinach dotycz4cych dzialalnodci statutowej organizacji
pozarz4dowych.

W konsultacjach mog4 wziq1 :udzial organizacje spoleczne dzialajEce na obszarze
gnriny Bialystok, kt6rych statutowyrn celem dzialania jest ochrona zwierz4t oraz podmioty
wskazane w art. I la ustawy o ochronie zwierz4t.

Za przeprowadzenie konsultacji spolecznych odpowiada Departament Gospodarki
Komunalnej z siedzib4 w BialymstoL-u przy ul. Kamiennej 17.

Warunkiem udzialu w konsultacjach jest podanie tazwy organizacji i adresu, oraz
imienia, nazwiska i kontaktu do osoby upowaZnionej do reprezentowania organizacji.
zglaszaj4cej udzial w konsultacjach.

Uwagi do projektu nale?y zglaszaO poprzez wypelnienie i przeslani e zal4czonego
tbrmularza. Formularz moZna dostarczy6 osobi3cie do siedziby Departamentu Gospodarki
Komunalnej, ul. Kamienna 17,w godz. poniedziaiek 8:00 17:00, wtorek-piqtek 7:30 15:30

lub przeslai na adres: Urzqd Miejski Departament Gospodarki Komunalnej, ul. Kamienna 17,

1 5-021 Bialystok, 1ub poczt4 elektroniczn4 na adres e-mail: dgk@um.bialystok.pl.

Termin przeprowadzenia konsultacji :

l0 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia o konsultacjach na stronie intemetowej
UrzEdu Miejskiego d. do dnia4A h,l.Ho 2023 r. N ieprzedstawienie opinii w terminie
okreSlonlm w niniejszym ogloszeniu oznacza rezygnacjg z prawa do jej wyrahenia.
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Zalqcznlki:
1. Projekt uchwaly w sprawie Programu opieki nad zwierzglami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomnoSci zwierz4t fia terenie miasta Bialegostoku w 2023 roku.
2. Formularz konsultacyjny.


