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TTAAGGLLIIOO  DDEELLLLEE  SSIIEEPPII  PPRRIIVVAATTEE  AA  CCOONNFFIINNEE  CCOONN  LLEE  

SSTTRRAADDEE  CCOOMMUUNNAALLII  

IILL  SSIINNDDAACCOO  

CCoonnssiiddeerraattoo  cchhee  ii  rraammii  ssppoorrggeennttii  ddaallllee  rreecciinnzziioonnii  ee  ddaallllee  ssiieeppii  ddeellllee  pprroopprriieettàà  pprriivvaattee  ppoossttee  aa  

ccoonnffiinnee  ccoonn  llee  ssttrraaddee  ccoommuunnaallii  ppoossssoonnoo  rraapppprreesseennttaarree  uunn  ppeerriiccoolloo  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  cciittttaaddiinnii  iinn  

qquuaannttoo  ssoonnoo  iinn  ggrraaddoo  ddii  lliimmiittaarree  llaa  vviissiibbiilliittàà  ddeellllaa  ccaarrrreeggggiiaattaa  ee  rriidduurrrree  oodd  iimmppeeddiirree  llaa  vviissiibbiilliittàà  ddeellllaa  

sseeggnnaalleettiiccaa  ssttrraaddaallee,,  aauummeennttaannddoo  ccoossìì  iill  rriisscchhiioo  ddii  iinncciiddeennttii;;  

VViissttoo  ll’’aarrttiiccoolloo  2299  ddeell  vviiggeennttee  ““NNuuoovvoo  CCooddiiccee  ddeellllaa  SSttrraaddaa””  --  DD..LLggss..  3300  aapprriillee  11999922  nn..  228855  ee  

ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  iinntteeggrraazziioonnii,,  aaii  sseennssii  ddeell  qquuaallee::  

AArrtt..  2299  ––  PPiiaannttaaggiioonnii  ee  ssiieeppii::  

••  CCoommmmaa  11::  II  pprroopprriieettaarrii  ccoonnffiinnaannttii  hhaannnnoo  ll''oobbbblliiggoo  ddii  mmaanntteenneerree  llee  ssiieeppii  iinn  mmooddoo  ddaa  nnoonn  

rreessttrriinnggeerree  oo  ddaannnneeggggiiaarree  llaa  ssttrraaddaa  oo  ll''aauuttoossttrraaddaa  ee  ddii  ttaagglliiaarree  ii  rraammii  ddeellllee  ppiiaannttee  cchhee  ssii  

pprrootteennddoonnoo  oollttrree  iill  ccoonnffiinnee  ssttrraaddaallee  ee  cchhee  nnaassccoonnddoonnoo  llaa  sseeggnnaalleettiiccaa  oo  cchhee  nnee  

ccoommpprroommeettttoonnoo  ccoommuunnqquuee  llaa  lleeggggiibbiilliittàà  ddaallllaa  ddiissttaannzzaa  ee  ddaallllaa  aannggoollaazziioonnee  nneecceessssaarriiee..  

••  CCoommmmaa  33::  CChhiiuunnqquuee  vviioollaa  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo  èè  ssooggggeettttoo  aallllaa  ssaannzziioonnee  

aammmmiinniissttrraattiivvaa  ddeell  ppaaggaammeennttoo  ddii  uunnaa  ssoommmmaa  ddaa  eeuurroo  114488  aa  eeuurroo  559944..  

DDaattoo  aattttoo  cchhee  iinn  vviioollaazziioonnee  ddeellllee  ssuuddddeettttee  nnoorrmmee  ssoonnoo  aapppplliiccaabbiillii  llee  ssaannzziioonnii  aammmmiinniissttrraattiivvee  ddii  

ccuuii  aallll’’aarrtt..  2299  ccoommmmaa  33  ddeell  DD..LLggss..  228855//9922;;  

IINNFFOORRMMAA  

LLaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  cchhee  èè  ooppppoorrttuunnoo  eesseegguuiirree  iill  ttaagglliioo  ddeellllee  ssiieeppii  pprriivvaattee  ppoossttee  aa  ccoonnffiinnee  ccoonn  llee  ssttrraaddee  

ccoommuunnaallii  ee  cchhee  iinnvvaaddoonnoo  llaa  ccaarrrreeggggiiaattaa  oollttrree  iill  ccoonnffiinnee  ssttrraaddaallee,,  aalllloo  ssccooppoo  ddii  ggaarraannttiirree  uunnaa  oottttiimmaallee  

vviissiibbiilliittàà  ddeellllaa  sseeggnnaalleettiiccaa  ssttrraaddaallee  ee  nnoonn  oossttaaccoollaarree  llaa  cciirrccoollaazziioonnee  ddeeii  vveeiiccoollii..  

LLee  ssiieeppii  iinn  ppaarroollaa  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ppoottaattee  ccoonn  rreeggoollaarriittàà  ee  ppeerr  ccoonnttoo  pprroopprriioo,,  nneellllaa  cceerrtteezzzzaa  ddeell  

pprroonnttoo  ee  ddiilliiggeennttee  iinntteerrvveennttoo  ddaa  ppaarrttee  ddii  ttuuttttii  ii  cciittttaaddiinnii  pprroopprriieettaarrii..  

IILL  SSIINNDDAACCOO  

DDootttt..  AAnnttoonniioo  BBoosscchheettttoo  


