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Frank Bold w Internecie

Nowy blog i strony w sieciach społecznościowych
W ostatnich tygodniach odświeżyliśmy wygląd naszego bloga, zwiększając jednocześnie
częstotliwość umieszczanych na nim wpisów. Można z niego również pobrać wydane przez
nas publikacje, a także przejrzeć archiwalne numery newslettera.
Zobacz nowy blog.frankbold.pl
Zapraszamy jednocześnie do śledzenia naszych stron w mediach społecznościowych, na
których również na bieżąco informujemy o naszej działalności:
Facebook;
Twitter;
Google+.

Frank Bold pomaga wziąć udział w konsultacjach

Początek prac nad aktualizacją Programu ochrony
powietrza dla województwa małopolskiego
Zarząd Województwa Małopolskiego przystąpił do aktualizacji Programu ochrony powietrza
dla województwa małopolskiego. Do 29 lipca można składać uwagi i wnioski do
opracowywanego dokumentu. Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach, bowiem
tylko w ten sposób możemy jednoznacznie pokazać, że wolą mieszkańców regionu jest
szybka poprawa jakości powietrza.
Czytaj dalej

Frank Bold przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie

Sąd odrzucił skargę mieszkanki Zakopanego w
sprawie małopolskiego Programu ochrony
powietrza
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił dzisiaj skargę Jolanty Sitarz
Wójcickiej, aktywistki Podhalańskiego Alarmu Smogowego, która zaskarżyła małopolski
Program ochrony powietrza. Sąd stwierdził, że mieszkanka Zakopanego nie wykazała
naruszenia swojego interesu prawnego. Aktywistka zapowiada skierowanie skargi
kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Czytaj dalej

Frank Bold w Genewie

Fundacja Frank Bold przed Komitetem do spraw
przestrzegania Konwencji z Aarhus
Fundacja Frank Bold wniosła w 2015 roku do Komitetu do spraw przestrzegania Konwencji
z Aarhus skargę dotyczącą naruszeń przez Polskę kilku przepisów Konwencji z Aarhus.
Naruszenia te ujawniły się podczas wprowadzania zmian do planu zagospodarowania
przestrzennego województwa lubuskiego, w tym zmian obejmujących uwzględnienie
inwestycji celu publicznego – kopalni węgla brunatnego w Gubinie.
W dniu 22 czerwca 2016 roku w Genewie odbyło się posiedzenie Komitetu dotyczące
wniesionej przez Fundację skargi przeciwko Polsce.
Przeczytaj o przebiegu posiedzenia

W Fundacji Frank Bold chcemy również aktywnie wspierać większe i mniejsze organizacje
walczące o jakość powietrza w Polsce. Oferujemy im pomoc i informację prawną 
zapraszamy do kontaktu: poradniaprawna@frankbold.org
Razem będziemy mogli zadziałać szybciej i skuteczniej.
Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat działalności Fundacji Frank Bold w innych
obszarach, np. w zakresie dot. regulacji lobbingu w Polsce i Unii Europejskiej skontaktuj się
z nami:

bartosz.kwiatkowski@frankbold.org
Zapraszamy także do polecania subskrypcji naszego newslettera: LINK
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