
Czym jest dyskusja publiczna on-line i jak ma przebiegać? 

 

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1086) wprowadzająca zmiany przeciw 

negatywnym skutkom COVID-19 (tzw. Tarcza 4.0) wprowadziła do ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym Art. 8d, który umożliwia prowadzenie dyskusji publicznej 

dotyczącej aktu planistycznego za pomocą środków porozumiewania się na odległość w 

sposób umożliwiający: 

 zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję 

obrazu i dźwięku, oraz 

 zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego. 

Dyskusja publiczna w trybie on-line będzie przebiegała w następującym porządku: na 

początku podane zostaną podstawowe informacje dotyczące zasad prowadzenia dyskusji, w 

następnej kolejności odbywać się będzie prezentacja projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, a na końcu będzie czas na zadawanie pytań w formie 

pisemnej (tekstowej) lub zabranie głosu w trybie audio/video w dyskusji. 

 

Poniżej znajdują się informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji 

publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Płocka” w Ciechanowie: 

1.  Dyskusja publiczna przeprowadzona zostanie on-line z wykorzystaniem platformy 

Microsoft Teams w dniu 20.01.2021 r. o godzinie 15.00. Do uczestnictwa w dyskusji 

niezbędny jest telefon, tablet lub komputer z dostępem do Internetu, kamera, mikrofon 

oraz głośnik. 

2.  Na urządzenie należy pobrać i zainstalować aplikację Microsoft Teams. 

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 

3.  Po poprawnej instalacji programu i jego uruchomieniu pojawi się okno: 

 

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app


Nie ma potrzeby logowania się lub zakładania konta, wystarczy kliknąć w link 

umożliwiający dołączenie do dyskusji publicznej: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ad589b3bb47cc4a95838c47a186c292a9%40thread.tacv2/1609747073213?c

ontext=%7b%22Tid%22%3a%22e6dd3cef-1e1d-4834-8d6e-

05e009cbf94a%22%2c%22Oid%22%3a%22d79c901e-ef43-4664-a552-

6b9a6d593e86%22%7d 

Link umożliwiający dołączenie do dyskusji publicznej zostanie zamieszczony również 

na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem:  

http://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/projekty_mpzp.html w zakładce 

przedmiotowego planu i aktywny będzie w dniu 20.01.2021 r. 

4.  Po dołączeniu do dyskusji publicznej zostanie wyświetlone okno jak poniżej: 

 

 w polu „wpisz nazwę” należy wpisać imię i nazwisko, 

 3 suwaki poniżej oznaczają odpowiednio: kamera, rozmyte tło, mikrofon. 

Prosimy o wyłączenie kamer i mikrofonów na początku spotkania. 

 następnie klikamy przycisk „Dołącz teraz”. 

5.  Podczas dyskusji każdy Uczestnik będzie miał możliwość: 

a)  zabierania głosu w formie audio/video z możliwością udostępnienia swojego 

wizerunku (w tym celu komputer powinien być wyposażony w kamerę i 

mikrofon), 

b)  zadawania pytań w formie zapisu tekstowego w oknie czatu, 

c)  składania uwag w formie zapisu tekstowego w oknie czatu. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad589b3bb47cc4a95838c47a186c292a9%40thread.tacv2/1609747073213?context=%7b%22Tid%22%3a%22e6dd3cef-1e1d-4834-8d6e-05e009cbf94a%22%2c%22Oid%22%3a%22d79c901e-ef43-4664-a552-6b9a6d593e86%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad589b3bb47cc4a95838c47a186c292a9%40thread.tacv2/1609747073213?context=%7b%22Tid%22%3a%22e6dd3cef-1e1d-4834-8d6e-05e009cbf94a%22%2c%22Oid%22%3a%22d79c901e-ef43-4664-a552-6b9a6d593e86%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad589b3bb47cc4a95838c47a186c292a9%40thread.tacv2/1609747073213?context=%7b%22Tid%22%3a%22e6dd3cef-1e1d-4834-8d6e-05e009cbf94a%22%2c%22Oid%22%3a%22d79c901e-ef43-4664-a552-6b9a6d593e86%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad589b3bb47cc4a95838c47a186c292a9%40thread.tacv2/1609747073213?context=%7b%22Tid%22%3a%22e6dd3cef-1e1d-4834-8d6e-05e009cbf94a%22%2c%22Oid%22%3a%22d79c901e-ef43-4664-a552-6b9a6d593e86%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad589b3bb47cc4a95838c47a186c292a9%40thread.tacv2/1609747073213?context=%7b%22Tid%22%3a%22e6dd3cef-1e1d-4834-8d6e-05e009cbf94a%22%2c%22Oid%22%3a%22d79c901e-ef43-4664-a552-6b9a6d593e86%22%7d
http://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/projekty_mpzp.html


6.  Kiedy dyskusja publiczna się rozpocznie na górze okna pojawią się ikony: 

 

7.  W celu uruchomienia czatu należy wybrać drugą ikona od lewej (  ). Na czacie 

każdy Uczestnik może napisać swoją wypowiedź lub poprosić o możliwość zabrania 

głosu. 

 

 

8.  Uczestnik chcący zabrać głos w dyskusji w trybie audio/video proszony jest o 

wysłanie prośby o udzielenie głosu w oknie czatu i poczekanie na udzielenie głosu 

przez Prowadzącego dyskusję. Po udzieleniu głosu należy uruchomić mikrofon( ) i 

kamerę( ). Po zakończonej wypowiedzi mikrofon i kamerę należy wyłączyć. 

9.  Na pytanie zadane na czacie prowadzący dyskusję odpowie w formie głosowej. 

10.  Uczestnicy chcący zgłosić formalne uwagi w trakcie dyskusji publicznej muszą 

pamiętać o konieczności podania swoich danych: imię i nazwisko albo nazwę oraz 

adres zamieszkania albo siedziby. Powyższe dane można podać telefoniczne lub 

mailowo na numery i adres mailowy wskazane w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta 



Ciechanów z dnia 15 grudnia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PŁOCKA” w Ciechanowie 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

11.  Po zakończonej dyskusji publicznej należy opuścić spotkanie klikając w przycisk: 

 

12.  Udział w dyskusji publicznej jest równoznaczny z akceptacją niniejszych zasad. 

13.  Każdy uczestnik dyskusji ma możliwość zapoznania się z klauzulą informacyjną 

RODO udostępnioną na stronie internetowej: 

https://www.umciechanow.pl/samorzad/Klauzula_informacyjna 

14.  Organizator nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie 

Uczestnika, które utrudniają lub uniemożliwiają mu uczestnictwo w dyskusji 

publicznej (problemy z połączeniem internetowym lub sprzętem za pomocą którego, 

Uczestnik korzysta z Internetu). 

15.  Dyskusja publiczna przeprowadzana on-line będzie nagrywana w celu zapewnienia 

prawidłowego przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w 

sporządzaniu protokołu z dyskusji publicznej oraz zapewnienia sprawnego, niczym 

nie zakłóconego przebiegu dyskusji. Każdy Uczestnik ma prawo sprzeciwić się 

nagrywaniu jego wizerunku i głosu. W takim przypadku prosi się o wyłączenie 

kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie. 

16.  Pytania nie związane z tematem dyskusji lub zawierające treści obraźliwe nie będą 

odczytywane a ww. wypowiedzi osób zostaną przerwane. 

 

https://www.umciechanow.pl/samorzad/Klauzula_informacyjna

