
Szanowni Mieszkańcy Gminy Bolimów

Gmina Bolimów corocznie ponosi duże koszty związane z bieżącym z bieżącym
utrzymaniem dróg gminnych. W związku zpowyższym chcieliśmy Państwu przypomnieć o
konieczności dbania o nasze wspólne dobro.

Bywa, że użytkownicy gruntów rolnych nie tylko zaorują pobocza dróg ale też niszczą
rowy przydrożne. Ze względu na notoryczne skargi informujemy, że jest to zabronione i
przypominamy o karach, jakie grożą za niszczenie dróg gminnych, zwłaszcza poprzez ich
zaorywanie oraz usuwanieistniejących znaków granicznych.

Zgodnie z art. 39 ust. | ustawy z
„| dnia 21 marca 1985 r. o drogach

| publicznych obowiązuje zakaz
dokonywania w pasie drogowym
czynności, które mogłyby powodować
niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej

A Z bo urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości
s/ W RY oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu
/ R  EGĄ N/ drogowego. W szczególności zabrania się
Y W =ę: NY zaorywania lub zwężania w inny sposób
4„4 AY y/ pasa drogowego, umieszczania urządzeń,

J NZ przedmiotów i materiałów niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego (dotyczy to

również składowania materiałów, w tym kamieni polnych zebranych przez właścicieli
sąsiednich nieruchomości).
Powoduje to utrudnienia w bieżącym utrzymaniu dróg oraz niszczenie sprzętu — kosiarek.
Naprawy sprzętu, usługi geodezyjne związane z otworzeniem granic dróg generują dodatkowe
koszty.

Postępowanie takie jest niezrozumiałe i naganne. To są przecież drogi dojazdowe do pól,
gospodarstw oraz posesji i mają służyć przede wszystkim Państwu — wszystkim Mieszkańcom
Gminy Bolimów.

Pragniemy więc zaapelować do wszystkich rolników i właścicieli gruntów przylegających do
dróg gminnych o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć nawierzchni
dróg, nie zaśmiecaći nie zaorywać rowów i poboczy dróg.
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KONSEKWENCJE KARNE

za niszczenie lub uszkadzanie dróg publicznych

Zgodnie z art, 277 kodeksu karnego mówiącego o karach zabrania się niszczenia,

przesuwania i celowego ukrywanie znaków granicznych, za takie przestępstwo przewiduje się

karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Dodatkowo sąd może

nakazać usunięcie szkody i przywrócenie dawnych oznaczeń. Na podstawie Prawa

Geodezyjnego i Kartograficznego za zniszczenie znaku granicznego w oparciu o kodeks karny

może zostać wymierzona kara grzywny.

Za zaorywanie lub w inny sposób zwężanie pasa drogowego lub pasa przydrożnegoalbo

używanie pojazdów niszczących nawierzchnię drogi, uszkadzanie rowów, skarpy nasypów lub

wykopów albo samowolne rozkopywanie drogi publicznej, dopuszcza się wykroczenia zgodne

z art. 100 kodeksu wykroczeń co zagrożone jest karą grzywny do 1000 złotych lub karą nagany.

W przypadku, gdy droga lub pobocze zostaną trwale zniszczone lub uszkodzone, według

przepisów kodeksu karnego (art 288) sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3

miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia

wolności albo pozbawienia wolności do roku.


