Tyczyn, dnia 24.03.2021 r.
RGB.6720.1.2020

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia w dniu 8 kwietnia
2021 r. dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
XII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn
1.

Dyskusja publiczna organizowana jest na podstawie art. 11 pkt 7 oraz zgodnie z art. 8d
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).
2. Organizatorem dyskusji publicznej jest Burmistrz Tyczyna.
3. Dyskusja publiczna przeprowadzona będzie w dniu 8 kwietnia 2021 r. o godzinie 1330
za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), poprzez aplikację
ZOOM – ID spotkania: 7144632150; hasło: 790416; link do spotkania:
https://zoom.us/j/7144632150?pwd=MUpMY0E2LzZibklYSXVKa3hTdHIzUT09,
w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez
jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (w tym celu komputer powinien być
wyposażony w kamerę oraz mikrofon) oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie
zapisu tekstowego.
4. Przed zabraniem głosu należy podać imię i nazwisko.
5. Pytania niezwiązane z tematem dyskusji lub zawierające treści obraźliwe nie będą
odczytywane, a ww. wypowiedzi zostaną przerwane.
6. Udział w dyskusji jest równoznaczny z tym, że Uczestnik zapoznał się z klauzulą
informacyjną RODO zamieszczoną w obwieszczeniu i ogłoszeniu o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu XII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn, udostępnioną również na
stronie internetowej pod adresem: https://www.bip.tyczyn.pl, w zakładce obwieszczenia.
7. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej
i zapewnienia rzetelności w sporządzeniu protokołu z dyskusji, będzie ona nagrywana
poprzez zapis dźwięku i tekstu z modułu czat.
8. Uczestnicy dyskusji komunikujący się przy pomocy włączonej kamery i mikrofonu
przyjmują do wiadomości, że ich wizerunek zostanie udostępniony pozostałym
Uczestnikom dyskusji w trakcie sesji online.
9. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie Uczestnika,
które utrudniają bądź uniemożliwiają mu uczestnictwo w dyskusji publicznej (problemy
z aplikacją ZOOM oraz połączeniem internetowym lub sprzętem, za pomocą którego
Uczestnik korzysta z internetu).
10. W celu terminowego rozpoczęcia dyskusji publicznej, prosimy o wcześniejsze dołączanie
do spotkania – spotkanie zostanie otwarte 15 minut przed rozpoczęciem dyskusji
tj. od godz. 1315.

