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Bruksela p0m0Że
Eułopebki'Irybunał Pr.M
c,łowiekąw strcbi,|su
jest od dnóch łd,t upfost
zaswwffiy 6kałgo'mi
owateli B,ecźypospoli.
tej nawło.8ny $ąd oraż
władźę st.rwodaw.żą i
9ądownicźqp Nie wsźyxcy
wied'q że skarźlyć moźna
się t.,\źe ł! Pafla.mencie
tulropefukimvJ BntkielL

Kto chce się poskarłć na sa-
mowolę swojego sanorząd!
lub osobjście na dzjałanja b!r.
mistrza w konketnej sprawie
może Powołać się na artykL'|
194 TralGtu Wspó]noty Euro'
pejskej' któ|y Powjada' źe każ
dy ob}Matel Unii Ęurole,jskiej
ma prawo irdlMidualnje lub
grupowo złożyć petycję ]ub
skar8ę do Par]anentu Eu.opej.
skiego' są one rozpatr'vane
przez Konisję ds' Petycji PE'
Nasi zapatrzeni w kierunku
StraŚur8a ob}Mateie rzadko
korzystajq r tej drosi, w 200s
roku do Bruketi wpł}nęły ty].
ko 34 skargi z Polski. A tru eba
wiedzieć, że brukelski parla
ment ma wie]ką kzepę' Potra-
fił na p.zyldad doPro$.adzić do
rmiany lokalizacji wielkiej ob
wodnicy wokd Madr}tu' która
zoŚtała zatwierdzona przez
tamtEsze władze i op.otesto
wana przez mieszkańcóW

ceneralnie, 1,/3 skarS doty
cfy sPraw miązanych z ochro.
ną środowiska' Polscy ekolo
dzy złoży]i ostatnjo w Brukse
li pĆrycję' v której donagają

się zmjany lokaljzacji zawier.
dzonej przez polski rząd Via
Baltica, drogi Eanzltowej z.e'
publik nadbahyckich przer
Polskę do Niemiec' KoĘna 1,/3
skarg .lotyczy nieuznawania
przez niektóre państwa człon]
kowsl.ie UE polis ubezpiecre-
nio!Ąfch uPrawniających do le
czenia się w trakcie pobFu ]ub
podróży. Reszta io skfuai m'in.
na sp.awy opodatkowania do'
chodów ]ndywidualnych' nie
respektowania praw emerltal-
ryrh, czy ograniczanja pra!,r u
nab}ryaniu njeruchomości'

Infonnacja o możliwości zło
żenia skar8i w Pdlmencie Eu.
Iopejskini w Brirketj może być
ważna dla obrońców Urs}n@.
skiej Xopy Cwila. Ta sprawa nie-
sie ze sbą ty]e wąę]lwości' że
ska.8a do Brukse]i (Ydaje się
być Węcf koniema' są uzasad
nione podejżenja, że dokona
ny w 2000 mku przez damą
gmjnę UŚ'!ów podział dfiałk]
pod Kopą kóra później zosrała
pnekazana pŹez miasto Kurii
Mefiopolta]nej' odh''łsię z naru-
szeniem prawa. Stosov\,na usta
wa nie dopuszcu bowiem po-
dzialu nieruhoności bez lvcze.
śnĘszego zapewnienia pÓwsE
ł}t!r po podziale działkom dostę.
pu do drogi publicaej' Kośoel.
na działka takej dro8j nie po
siada j Kuia domaga się od sMB

''(ońsk' 
Jd'Nutki'' tak zwanej

Śhżebnoś.i pEejazdu' Zebaie
Ptedstawicielj tęj sF'dzjelni na
.Źie nie odniosło się do żądmia
kośc je]nych bierarchóMl

zarfąd sMB 'śoński Jar -
Ńtti'' wniósł do seolządowe.
8o Kole8iu'n odwoławczego o
$wierdrenie nieważności decf .
zji Podziałowej z 2000 rok'l' W
8ludnju sKo odmóWjło rozpa-
trzĆnia Miosku rwierdząc, że.'.
sPółdzielnle nje jest stroną w
spmlvie' społdzielcy zl.ożyli 15
g.udnia ponoMy Miosek do
sKo wykafując w uasadnjeniu
w sposób niezbjiy. że społdzie]
niajestjedlEk w Ę sPrawie śro.
ną. \Ą'idać wszakże wy"Źną nie.
chęć or8anów miasm do żetel
neso zbadania tej spmwy Za-
wieszone posĘpowanie adni-
nist'acyjne w sP.awie łydania
Kuii declzji o warunkach zabu-
dowy d]a kościelnej inwestycji
pod (opą okazało się ti'jckien1
llYborcz)Ą! Kazimierf a Marc'i.
kiewi@' W oŚtalrim dniu pżed
wyborami zoŚtało Po cjch! na
n@o Podjęte' mimo że sprawa
n1a więcej n iewiadonych niż
wiadomych. SMS 

'Koriski 
Jar

Nutki,'Miosła30]istopada ub'r.
kolejrre zażalenie do sKo, rim
razem M dec}zję P.ezydenta o
podjęciu zawieszone8o przed
M'yborami postępowania'

Osobnlm ragadnieniem jest
sŹm zmiM dzjałek dokonana
W 2004 roku przez Radę m'st.
warva!łY. W ,mieabefrffi
tościoive kawałkj nienrchomo.
ści w Ąonie ui' Kanonia i Xra
kowshe Przedmieście miasto
Pże}azało K']rii piękny teren in-
wĆŚrycyjnyw najlepszej du ielnj
cy Warsza'ry. Działacfe Inicja
rvwY Miesfkaiców.';Nasz Ursy-

nóvr'' twierdzą że włszmry
podańicy stracili na Rn intere
sie nie mniej niż milion złot}th.
Działkę przek2zała Rada m'Śt'
Wa6zały, wjmy nie zostanie
więc ukarany. ponieMż w na
szej qvi]izacji nie srGuje się od
powiedzialnoścl f biorowej' Na.
]eży jednak usralić, kro Pe6o
nalnie przygotował tak nieko'
rzystną dla miaŚta u.hwałę, z
czyjej inicjat]iĄT' oraz kto oPi
ni@ałją pod wz8]ędĆm meł{o

odPowiedź na te pytania po.
winni znaleźć nowo powoiani
członkowie zarząd! dzie]nicy
Uls}tów, a przede wsfysLkjm
radni w}eodfący się f lniĆja!"v.
wy Mieszkańców 'Nasz 

UBy
nów.'' or8alizacji która od po.
czątku Mpierała Protest mieŚf
k.!iów sPżeciwiających się za
budowani! staE egoterenu re
t<reaqtno sponoreSo na tere-
niĆ dzie]nicy' Są to zobowiązalria
wyborcze, kióre należy bez
wzg]ędnie fo]"ełnić' Podajemy
adreŚ' pod który będzie można
Pżesłać ewentua]ną skargę na
dziala]ność wmzawskich władz
samorządoitych w Ęrawie za.
budo$j' KoPY Cwila:

Euop€al' PgruEment
Tbe PrEsjdent ofth€ Euopełl

Padiatrlent

8-1047 Bnrl(sela
skal8ę można złozyć a'wnież

dmgą e]ektroniczną' InJomacje
na sEonie internet@ej eu.opar

Tad0usż P0ratsł!


