
Dyskusja publiczna  

Rejestracja udziału w dyskusji  

Szanowni Mieszkańcy. Zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą projektu 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Szczecin (Studium), która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021r., o godzinie 
12:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość na platformie ZOOM. 

Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji zobowiązane są do wysłania zgłoszenia 
na adres e-mail: bppm-studium@um.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 
grudnia 2021 r. do godziny 11:00. Łącze internetowe do spotkania oraz krótka 
instrukcja przesłana zostanie w odrębnym e-mailu. 

Dyskusja planowana jest na 3 godziny od godziny 12:00. 

Logując się prosimy podać imię i nazwisko uczestnika, bądź imię i pierwszą literę 
nazwiska (dane te będą widoczne dla wszystkich użytkowników dyskusji publicznej).  

Jednocześnie dyskusja publiczna będzie transmitowana na żywo na platformie 
YouTube. Link do transmisji zostanie podany w dniu dyskusji.  

 

Regulamin przeprowadzenia dyskusji publicznej: 

Dyskusja publiczna realizowana w trybie on-line (drogą elektroniczną), 

przeprowadzana jest na podstawie zapisów: 

 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz 

o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku 

z wystąpieniem COVID-19, zwana Tarczą 4 (Dz.U. 2021 poz. 1072 ze zm.), 

 art. 8c i 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

2021 poz. 741 ze zm.), w związku z § 12 pkt 15 i 16 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. 

2004 Nr 118, poz. 1233). 

W ramach zmian wprowadzonych w Tarczy 4 ustawodawca m.in. dopuścił możliwość 

organizacji dyskusji publicznych za pomocą środków porozumiewania się na 

odległość, w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie 

uwag przy jednoczesnej transmisji obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie 

uwag w formie zapisu tekstowego. 

1. Organizatorem dyskusji publicznej jest Biuro Planowania Przestrzennego 

Miasta w Szczecinie.  
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2. Dyskusja publiczna organizowana będzie za pośrednictwem platformy ZOOM 

dostępnej dla uczestników bez opłat i bez konieczności instalowania 

dodatkowego oprogramowania.  

3. Dyskusja będzie transmitowana na żywo na platformie YouTube.  

4. Warunkiem uczestnictwa w dyskusji jest zgłoszenie swojego udziału w terminie 

wskazanym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta do publicznego wglądu. 

5. Podczas rejestracji należy podać adres e-mail, na który zostanie przesłany link 

do dyskusji publicznej.  

6. Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych zasad oraz z 

zapoznaniem się z klauzulą informacyjną RODO udostępnioną poniżej.  

7. Aby wejść do wirtualnego pokoju, w którym odbywać się będzie dyskusja, 

należy wykorzystać link z wiadomości mail otrzymanej po rejestracji, 

a następnie poczekać na zezwolenie dołączenia, które będzie wydawała osoba 

zajmująca się techniczną obsługą spotkania.  

8. W celu terminowego rozpoczęcia dyskusji publicznej, prosimy o dołączenie 

około 10-15 minut wcześniej.   

9. Aby sprawnie przeprowadzić dyskusję prosimy uczestników o wyłączenie 

mikrofonów.  

10. W celu zadawania pytań należy podnieść wirtualną rękę i poczekać na 

udzielenie głosu.  

11. Pytania można także zadawać na czacie, odpowiedzi zostaną udzielone pod 

koniec trwania dyskusji.  

12. Organizowana zdalnie dyskusja publiczna zostanie nagrana, co ma zapewnić 

prawidłowe przeprowadzenie procedury planistycznej, zapewnienie rzetelności 

sporządzania protokołu z dyskusji oraz zapewnienie sprawnego i niczym 

niezakłóconego przebiegu dyskusji. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uczestników 

dyskusji publicznej, które utrudniają lub uniemożliwiają mu uczestnictwo 

w dyskusji publicznej.  

 

Składanie uwag w toku dyskusji publicznej: 

Zgodnie z art. 8c. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dyskusja 

prowadzona będzie w sposób umożliwiający: 

„ 1) zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję 

obrazu i dźwięku, oraz  

2) zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego. 



Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę 

organizacji i adres jej siedziby”. 

Treści uwag, nie spełniające wymogów formalnych nie będą mogły być rozpatrzone w 

trybie przewidzianym ww. ustawą. 

Treści uwag złożone na czacie platformy, w trakcie trwania dyskusji, w tym dane 

osobowe będą widoczne dla uczestników dyskusji. 

Uwagi do projektu Studiu, można także składać w sposób określony w ogłoszeniu o 

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin, którego dotyczy dyskusja 

publiczna. 

 

Dane kontaktowe Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie: 

ul. Szymanowskiego 2 

71-416 Szczecin 

Tel.: +48 (91) 42 21 055 

Fax: +48 (91) 42 24 771 

E-mail: bppm@um.szczecin.pl 

Adres do składania uwag: bppm-studium@um.szczecin.pl  

 

 

Ochrona danych osobowych  

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Planowania 

Przestrzennego Miasta z siedzibą w Szczecinie przy ul. Szymanowskiego 2, (adres e-

mail bppm@um.szczecin.pl, nr tel. 91 422-10-55, fax 91 422-47-71) zwany dalej 

Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych,  

2. inspektorem ochrony danych u Administratora jest Dorota Stadnik, e-mail: 

iodobppm@um.szczecin.pl, nr tel. 91 42-45-735,  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO i nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

oraz organizacji międzynarodowych,  
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4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Wydziałów i Biur Urzędu 

Miasta Szczecin, spółek miejskich, w zależności od konieczności wynikającej z 

realizowanych zadań statutowych.  

5. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisy odrębne 

związane z funkcjonowaniem samorządu.  

6. podanie danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania 

obowiązujących danych niemożliwa jest realizacja celu, w jakim zostają podane, w tym 

partycypacja w procesie stanowienia prawa miejscowego.  

7. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia 

danych, na zasadach określonych w RODO, wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej 

zgody,  

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu,  

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązkowego 

przechowywania dokumentacji, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami. 


