
Pilica dn. 27.04.2016 r. 

Apel do mieszkańców Gminy Pilica 

W związku z nagminnym zaorywaniem poboczy dróg gminnych, skarp 
przydrożnych, rowów i niszczeniem poboczy dróg, apeluje się do wszystkich rolników, 
których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych i powiatowych, 
o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących dróg i nie 
zaorywać pasów drogowych! 

Liczymy na społeczna odpowiedzialność mieszkańców naszej Gminy i mamy 
nadzieję, że apel ten spotka się ze zrozumieniem wszystkich, którym leży na sercu nasze 
wspólne dobro. 

W przypadku stwierdzenia tego typu przypadków będą wnoszone wnioski 
0 dobrowolne przywrócenie do stanu pierwotnego naruszonych elementów infrastruktury 
1 będą usuwane na koszt rolnika. Jeżeli działania takie nie przyniosą oczekiwanego skutku, 
zostaną podjęte kroki zmierzające do zastosowania sankcji wobec osób dokonujących tego 
typu działań. 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tj . Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1094 z późn. zm.) 

Art. 99 § 1 pkt 2 i 3 Kto: 

2) niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub drogę w strefie zamieszkania, przynależności lub 
urządzenia drogowe, 

3) usuwa lub niszczy zasłony odśnieżne, podlega karze grzywny albo karze nagany. 

Art. 100. Kto: 

1) zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny, 

2) włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmioty albo używa pojazdów 
niszczących nawierzchnię drogi, 

3) uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie rozkopuje drogę 
publiczną, 

4) wypasa zwierzę gospodarskie w pasie drogowym, podlega karze grzywny do 1.000 
złotych albo karze nagany. 

Art. 101. 

Kto uchyla się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych o 
twardej nawierzchni, przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza 
miastami i osiedlami, błota, kurzu, śniegu lub lodu, podlega karze grzywny do 1.000 złotych 
albo karze nagany. 

Art. 102. 

Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg 
publicznych do przyległych nieruchomości, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo 
karze nagany. 


