
instrukcja - Dyskusje publiczne on-line 

1. Jak wziąć udział w dyskusji publicznej: 

1) Kliknij w link „Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams” (pod odnośnikiem do 

ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu planu miejscowego, który Cię interesuje), 

2) Wybierz opcję:  „Kontynuuj w tej przeglądarce”. 

3) Wypełnij pole "wpisz nazwę": wpisz imię i nazwisko  (podana nazwa będzie widoczna dla 

pozostałych uczestników dyskusji w trakcie jej trwania).  

4) Pod polem "wpisz nazwę"  wybierz odpowiednie ustawienia  dźwięku i obrazu (jeżeli 

zamierzasz zabrać głos w dyskusji - upewnij się, że na Twoim urządzeniu działają funkcje 

dźwięku i obrazu – mikrofon, kamera). 

5) Kliknij „Dołącz teraz” (przejdziesz do poczekalni, z której organizator wpuści Cię na spotkanie). 

 

2. Jak zabrać głos w dyskusji publicznej: 

1) Po dołączeniu do spotkania  w celu usprawnienia jego przebiegu - prosimy  

o wyciszenie  mikrofonów (organizator także może wyciszać mikrofony lub moderować czat w 

celu zachowania porządku dyskusji), 

2) Chęć zabrania głosu w dyskusji zgłoś  poprzez opcję  „podnieś rękę” (czekaj na zaproszenie 

organizatora do zabrania głosu), 

3) Możesz także zadać pytanie lub napisać uwagę poprzez czat. 

 

3. Składanie uwag w toku dyskusji publicznej: 

1) Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* dyskusja 

prowadzona będzie w sposób umożliwiający: 

a. zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu 

i dźwięku, oraz  

b. zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego. 

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

siedziby, jak również oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga. 

* art. 8 c i d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami). 

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

przewidzianym ww. ustawą. 

Treści uwag, w tym dane osobowe będą widoczne dla uczestników dyskusji. 

Uwagi do projektu planu można także składać w sposób określony w ogłoszeniu o wyłożeniu do 

publicznego wglądu projektu planu, którego dotyczy dyskusja publiczna. 

Rejestrowanie dyskusji: 

Przebieg dyskusji będzie nagrywany w celu sporządzenia protokołu wymaganego przepisami. 

 

Uwaga: Szczegółowe informacje o aplikacji Microsoft Teams są dostępne pod adresem: 

Bezpłatne pobieranie aplikacji Teams | Czaty i połączenia wideo | Microsoft Teams 

 


