
REGULAMIN UCZESTNICTWA W DYSKUSJACH PUBLICZNYCH ZA POMOCĄ ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ 
NA ODLEGŁOŚĆ (ON-LINE) nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium  

 
1. Definicje 

Ilekroć jest mowa o: 
1. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin uczestnictwa w dyskusji publicznej on-line nad 

projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium. 
2. Dyskusji publicznej – należy przez to rozumieć dyskusję publiczną zorganizowaną z wykorzystaniem 

środków porozumiewania się na odległość (on-line). 
3. Organizatorze – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Gliwice. 
4. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną oraz jednostki organizacyjne nie mające 

osobowości prawnej, która zgłosiła się do udziału w dyskusji publicznej. 
5. Urządzeniu – należy przez to rozumieć komputer osobisty, laptop, smartfon, tablet lub inne urządzenie 

umożliwiające obsługę aplikacji do wideokonferencji. 

2. Postanowienia ogólne. 

1. Regulamin określa zasady udziału w dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego/studium . 

2. Dyskusja publiczna organizowana jest na podstawie art. 17 pkt 9 /art. 11 pkt 7 ustawy z 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

3. Organizatorem dyskusji publicznej jest Prezydent Miasta Gliwice. 
4. Dyskusja publiczna odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (art. 8d 

ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), za pomocą aplikacji „Microsoft Teams”. 
5. Dyskusja publiczna prowadzona jest w języku polskim. 

3. Zasady udziału w dyskusji publicznej  

1. Link do dyskusji udostępniany jest w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu/studium do publicznego 
wglądu.  

2. W dniu dyskusji link do spotkania będzie aktywny na godzinę przed rozpoczęciem spotkania.  
3. Dołączenie do dyskusji możliwe jest do czasu jej zakończenia.  
4. W trakcie dyskusji publicznej możliwe będzie: 

1) zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez transmisję dźwięku i/lub obrazu; 
2) zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego. 

5. Zabranie głosu będzie możliwe po wcześniejszym udzieleniu głosu przez organizatora. 
6. Składający podczas dyskusji uwagę (ustnie i czat) musi podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr 

działki której dotyczy uwaga. 
7. Uczestnik zobowiązany jest do posługiwania się prawdziwymi, zgodnymi ze stanem faktycznym i 

prawnym danymi, w tym danymi osobowymi. 
8. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w dyskusji w sposób nieprowadzący do jej utrudniania lub 

zakłócania oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa. 

9. Pytania niezwiązane z tematem dyskusji, w tym nie dotyczące ustaleń planu/studium, zawierające treści 
obraźliwe nie będą odczytywane i zapisywane w protokole, a wypowiedzi takich osób zostaną 
przerwane. 

4. Nagrywanie dyskusji publicznej 

1. Dyskusja publiczna będzie nagrywana. 
2. Nagranie posłuży tylko i wyłącznie do sporządzenia protokołu z dyskusji publicznej. 
3. Nagranie nie będzie udostępniane przez Urząd Miejski. 
4. Nagrywaniu będzie podlegać zarówno zapis tekstowy jak i transmisja obrazu i dźwięku. 
5. Nagranie z dyskusji publicznej nie będzie archiwizowane i zostanie usunięte niezwłocznie 

po sporządzeniu protokołu z dyskusji publicznej. 
6. Uczestnicy komunikujący się przy pomocy włączonej kamery internetowej oraz mikrofonu przyjmują do 

wiadomości, że ich wizerunek zostanie udostępniony pozostałym uczestnikom w trakcie trwania dyskusji 
publicznej. 



7. W przypadku braku zgody na nagrywanie wizerunku i głosu niezbędne będzie wyłączenie kamery 
internetowej oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji publicznej bez ich wykorzystania, w formie 
zapisu tekstowego (czat). 

 5. Kwestie techniczne 

1. Wymagania techniczne niezbędne do uczestnictwa w spotkaniu: 
1) urządzenie mające dostęp do sieci Internet; 
2) dostęp do konta poczty elektronicznej (e-mail); 
3) wbudowane lub zewnętrzne urządzenie do odtwarzania dźwięku; 

2. W celu zabrania głosu bądź udostępnienia wizerunku niezbędnymi narzędziami będą: kamera 
internetowa oraz mikrofon, o ile nie są one wbudowane jako wyposażenie urządzenia. Narzędzia te nie 
są obowiązkowe i możliwy jest udział w dyskusji publicznej bez ich wykorzystania, za pomocą zapisu 
tekstowego (czat). 

6. Odpowiedzialność 
1. Organizator dyskusji publicznej nie ponosi odpowiedzialności za: 

1) podane niepoprawnie dane osobowe przez uczestnika; 
2) brak dostępu do sieci Internet uniemożliwiający dokonanie zgłoszenia udziału albo ograniczenia w 

jego dostępności; 
3) nieodpowiednie warunki techniczne urządzenia uczestnika, niespełniające wymagań od których 

zależy prawidłowe korzystanie z aplikacji; 
4) poniesione szkody, jak i utracone korzyści przez uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane 

zostały na skutek podania nieprawdziwych danych osobowych przez osobę dokonującą zgłoszenia 
udziału; 

5) poniesione szkody, jak i utracone korzyści przez uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane 
zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu Organizator; 

6) poniesione szkody, jak i utracone korzyści przez uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane 
zostały na skutek odwołania dyskusji publicznej przez organizatora w wyniku siły wyższej (zdarzenia 
losowe). 

2. Uczestnik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność bierze udział dyskusji publicznej. 

7. Ochrona danych osobowych 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik niniejszego regulaminu.  

8. Postanowienia końcowe 

1. Udział w dyskusji publicznej, o którym mowa w punkcie 3 jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. 
2. Udział w dyskusji publicznej, przez osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie mające 

osobowości prawnej, które dołączą do dyskusji publicznej poza zasadami opisanymi w § 3 ust. 1-4, 
np. poprzez przekazany link do dyskusji publicznej przez osoby trzecie, jest jednoznaczny z akceptacją 
regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku 
fizycznego i dźwięcznego (głosu), w celu niezbędnym sporządzenia protokołu z dyskusji publicznej 
nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
lub jego zmiany 

  



Załącznik do regulaminu 
uczestnictwa w dyskusjach publicznych za pomocą środków porozumiewania się na odległość (on-line) 

nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium 
 
 

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH i 

Dane Administratora 
Danych 

Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
(ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) 

Dane kontaktowe 
Inspektora Ochrony 

Danych 

1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl 

2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej 
w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32 239-11-65 lub 32 239-12-
54) wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi  
i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia 
odpowiedzi. 

Cele i podstawa prawna 
przetwarzania danych 

osobowych 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

1. w celu realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym, 
zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.  

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do: 

1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i wykonywania zadań realizowanych w 
interesie publicznym na podstawie art. 6 ust.1  
lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO), 

2. realizacji zadań wynikających z art. 17 pkt 9 i art. 8d ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zał. nr 8. 

Odbiorcy danych 
osobowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

1. innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada  
na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania  
do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych, 

2. podmiotom świadczącym wsparcie techniczne dla systemów 
informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane 
osobowe są przetwarzane.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Okres przechowywania 
danych osobowych 

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie 
niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane  
lub w okresie wyznaczonym  przepisami prawa. 

2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być 
przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który 
wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią 
inaczej. 

3. Nagranie z dyskusji nie będzie archiwizowane i będzie usunięte 
niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z dyskusji. 

mailto:iod@um.gliwice.pl


Prawa osób, których 
dane dotyczą, w tym 
dostępu do danych 

osobowych 

 

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących 
uprawnień: 

1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, 
sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych 
przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 

2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 
w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych (RODO). 

Prawo do cofnięcia 
zgody  

1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne 
jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, 
a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia. 

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych 
osobowych do momentu jej wycofania. 

Sposoby realizacji 
przysługujących praw 

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować: 

1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach, 

2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie 
SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

Prawo wniesienia 
skargi do organu 

nadzorczego 

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy  
o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

Informacja  
o wymogu/ 

dobrowolności podania 
danych oraz 

konsekwencjach 
niepodania danych 

osobowych 

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe  
w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi 
przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych 
osobowych może skutkować konsekwencjami przewidzianymi 
przepisami prawa. 

2. Udział w dyskusji publicznej jest dobrowolny i równoznaczny z 
wyrażeniem zgody na nagranie wizerunku i głosu w celu zapewnienia 
prawidłowego przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia 
rzetelności sporządzania protokołu z dyskusji oraz umożliwienie 
sprawnego i niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji. 

 

Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji, 

profilowanie 

W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji  
ani profilowanie. 

Informacje dodatkowe 

Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w 
Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”)  
są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami 
przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice 
z dnia 12.08.2019 r . 

 

i Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
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