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        Sz.P. 

       Katarzyna Cichowicz  

       soltysczaple@gmail.com 

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 03 lutego 2021 r., 

w związku z zawiadomieniem z dnia 17 lutego br. wydany w oparciu o art. 15zzzzzn1 ust. 1 ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(j.t. Dz. U. poz. 1842 ze zm.), Burmistrz Gminy Żukowo informuje w zakresie pierwszej części pisma: 

Ad.1. Gmina Żukowo nie posiada przeglądów rocznych drogi w Czaplach. Przeglądy wykonywane są 

na bieżąco przez pracowników Referatu Komunalnego i Infrastruktury Drogowej bez uzupełniania 

książki drogi.  

Ad.2. W załączniku skan przeglądu pięcioletniego drogi w Czaplach. 

Ad.3. W załączniku skan książki drogi nr 157028G. 

Ponadto, w zakresie części drugiej złożonego wniosku wskazuję, iż: 

Ad.1. Na terenie miejscowości istnieją już ograniczenia tonażowe. 

Ad.2. Nie. 

Ad.3. To subiektywna ocena Pani Sołtys. Zarządca drogi wydając zezwolenia na wjazd pojazdów na 

drogi gminne z ograniczeniem tonażu reguluje zasady wykonywania przejazdu po drogach gminnych 

narzucając warunki wykonywania zezwolenia i nakładając na podmiot realizujący przejazd po drodze 

z ograniczeniem tonażu konkretne obowiązki.   

Ad.4. To subiektywna ocena Pani Sołtys nie znajdująca potwierdzenia w działaniach podejmowanych 

przez tut. Urząd w zakresie nadzoru nad jakością stanu dróg oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

Ad.5. Przywołany przez Panią Sołtys przepis art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Ochrona pasa drogowego. Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 

i infrastruktury. Kanał technologiczny w pasie drogowym) należy czytać łącznie, bowiem co do zasady 

odnosi się do umieszczania w pasie drogowym m.in. urządzeń, przedmiotów i materiałów 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wskazuję, iż każdy 

wniosek o lokalizację urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania ruchem poddawany jest 

wnikliwej analizie i na jej podstawie wydawane jest rozstrzygnięcie merytoryczne. 

 

BURMISTRZ 

      Wojciech Kankowski 
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