
  
  

CChhaapptteerr  5577  
  
  

SSCCEENNIICC  RROOAADDSS,,  DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  OOFF  
  
  

[[HHIISSTTOORRYY::  AAddoopptteedd  88--3300--11999999  bbyy  tthhee  SSppeecciiaall  TToowwnn  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  TToowwnn  ooff  SSoommeerrss,,  eeffffeeccttiivvee  
99--2200--11999999..  AAmmeennddmmeennttss  nnootteedd  wwhheerree  aapppplliiccaabbllee..]]  
  
  
~~  5577--11..  DDeeffiinniittiioonnss::  
  
    AAss  uusseedd  iinn  tthhiiss  cchhaapptteerr,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  tteerrmmss  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  mmeeaanniinnggss  iinnddiiccaatteedd::  
  
    OOWWNNEERRSS  ----  TThhoossee  ppeerrssoonnss  hhaavviinngg  rreeccoorrdd  ttiittllee  oowwnneerrsshhiipp  ttoo  llaanndd  wwhhiicchh  ddiirreeccttllyy  
aabbuuttss  aannyy  rrooaaddwwaayy  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr..  
  
    PPLLAANNNNIINNGG  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  ----  TThhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  ooff  tthhee  TToowwnn  ooff  
SSoommeerrss  oorr  aannyy  ootthheerr  CCoommmmiissssiioonn  ddeessiiggnnaatteedd  wwiitthh  tthhoossee  ppoowweerrss  sseett  ffoorrtthh  iinn  CChhaapptteerr  112266  ooff  tthhee  
CCoonnnneeccttiiccuutt  GGeenneerraall  SSttaattuutteess..  
  
    TTOOWWNN  ----  TThhee  TToowwnn  ooff  SSoommeerrss,,  aa  mmuunniicciippaall  ccoorrppoorraattiioonn  hhaavviinngg  iittss  tteerrrriittoorriiaall  
lliimmiittss  wwiitthhiinn  tthhee  CCoouunnttyy  ooff  TToollllaanndd..  
  
  
~~  5577--22..  PPrroocceedduurree  ffoorr  eessttaabblliisshhiinngg  sscceenniicc  rrooaaddss..  
  
  AA..  TThhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  sshhaallll  hhaavvee  aauutthhoorriittyy  ttoo  ddeessiiggnnaattee  aannyy  ttoowwnn  rrooaadd  aass  aa  
sscceenniicc  rrooaadd..  
  
  BB..  SSuucchh  ddeessiiggnnaattiioonn  sshhaallll  bbee  mmaaddee  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy  vvoottee  ooff  tthhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn..  
  
  CC..  PPrriioorr  ttoo  tthhee  ddeessiiggnnaattiioonn  ooff  aannyy  rrooaadd  aass  aa  sscceenniicc  rrooaadd,,  tthhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  
sshhaallll  rreecceeiivvee  aauutthhoorriizzaattiioonn,,  iinn  wwrriittiinngg,,  aapppprroovviinngg  ssuucchh  ddeessiiggnnaattiioonn  ffrroomm  oowwnneerrss  ooff  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  
lloott  ffrroonnttaaggee  aabbuuttttiinngg  tthhee  hhiigghhwwaayy  oorr  ppoorrttiioonn  tthheerreeooff  ttoo  bbee  ddeessiiggnnaatteedd  aass  aa  sscceenniicc  rrooaadd..  AAllll  ssuucchh  
aapppprroovvaallss  sshhaallll  bbee  ffiilleedd  iinn  tthhee  TToowwnn  CClleerrkk''ss  ooffffiiccee..  AAnnyy  pprrooppeerrttyy  aalloonngg  ssaaiidd  rrooaadd,,  oowwnneedd  bbyy  tthhee  
TToowwnn  ooff  SSoommeerrss,,  sshhaallll  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  lloott  ffrroonnttaaggee  ccaallccuullaattiioonn..  AAuutthhoorriizzaattiioonn  ffrroomm  tthhee  ttoowwnn  
sshhaallll  ccoommee  ffrroomm  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SSeelleeccttmmeenn..  
  
  DD..  TThhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  sshhaallll  hhoolldd  aatt  lleeaasstt  oonnee  ppuubblliicc  hheeaarriinngg  bbeeffoorree  
ddeessiiggnnaattiinngg  aannyy  hhiigghhwwaayy  aass  aa  sscceenniicc  rrooaadd..  
  
  EE..  AAnnyy  hhiigghhwwaayy  ddeessiiggnnaatteedd  aass  aa  sscceenniicc  rrooaadd  mmuusstt  hhaavvee  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
cchhaarraacctteerriissttiiccss::  
  
    ((11))  IItt  iiss  uunnppaavveedd..  
  
    ((22))  IItt  iiss  bboorrddeerreedd  bbyy  mmaattuurree  ttrreeeess  oorr  ssttoonnee  wwaallllss..  
  



    ((33))  TThhee  ttrraavveelleedd  ppoorrttiioonn  iiss  nnoo  mmoorree  tthhaann  2200  ffeeeett  iinn  wwiiddtthh..  
  
    ((44))  IItt  ooffffeerrss  sscceenniicc  vviieewwss..  
  
    ((55))  IItt  bblleennddss  nnaattuurraallllyy  iinnttoo  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  tteerrrraaiinn..  
  
    ((66))  IItt  ppaarraalllleellss  oorr  ccrroosssseess  oovveerr  bbrrooookkss,,  ssttrreeaammss,,  llaakkeess  oorr  ppoonnddss..  
  
  
~~  5577--33..  PPrroocceedduurree  ffoorr  mmaakkiinngg  aalltteerraattiioonnss  oorr  iimmpprroovveemmeennttss..  
  
  AA..  AAnnyy  ppeerrssoonn  wwiisshhiinngg  ttoo  mmaakkee  iimmpprroovveemmeennttss  oorr  aalltteerraattiioonnss  ttoo  aa  sscceenniicc  rrooaadd  sshhaallll  
mmaakkee  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  ddoo  ssoo  ttoo  tthhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn..  FFoorr  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  sseeccttiioonn,,  
""iimmpprroovveemmeennttss  oorr  aalltteerraattiioonnss""  sshhaallll  iinncclluuddee,,  bbuutt  nnoott  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  wwiiddeenniinngg  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy  oorr  
ttrraavveelleedd  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  rrooaaddwwaayy,,  ppaavviinngg  tthhee  ttrraavveelleedd  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  rrooaaddwwaayy,,  cchhaannggiinngg  tthhee  ggrraaddee  
ooff  tthhee  rrooaaddwwaayy,,  aalltteerriinngg  tthhee  ppaatthh  ooff  tthhee  rrooaaddwwaayy  aanndd  rreemmoovviinngg  aannyy  ssttoonnee  wwaallllss  oorr  mmaattuurree  ttrreeeess..  
NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  aannyytthhiinngg  ttoo  tthhee  ccoonnttrraarryy,,  tthhee  TToowwnn  ooff  SSoommeerrss  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  mmaakkee  aa  
ssiimmiillaarr  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaakkee  iimmpprroovveemmeennttss  oorr  aalltteerraattiioonnss  ttoo  aa  sscceenniicc  
rrooaadd..  AAlltteerraattiioonnss  oorr  iimmpprroovveemmeennttss  sshhaallll  nnoott  iinncclluuddee  mmiinnoorr  iimmpprroovveemmeennttss  oorr  rreeppaaiirrss  mmaaddee  bbyy  tthhee  
TToowwnn  ooff  SSoommeerrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  kkeeeepp  ssaaiidd  sscceenniicc  rrooaadd  iinn  ggoooodd,,  ssuuffffiicciieenntt  aanndd  ppaassssaabbllee  ccoonnddiittiioonn..  
  
  BB..  PPrriioorr  ttoo  aapppprroovviinngg  aannyy  aalltteerraattiioonnss,,  cchhaannggeess  oorr  iimmpprroovveemmeennttss  ttoo  aa  sscceenniicc  rrooaadd,,  tthhee  
PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  sshhaallll  hhoolldd  aatt  lleeaasstt  oonnee  ppuubblliicc  hheeaarriinngg  oonn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn..  
  
  
~~  5577--44..  PPuubblliicc  hheeaarriinnggss..  
  
    AAllll  ppuubblliicc  hheeaarriinnggss  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  tthhiiss  cchhaapptteerr  sshhaallll  bbee  hheelldd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  CChhaapptteerr  112266  ooff  
tthhee  CCoonnnneeccttiiccuutt  GGeenneerraall  SSttaattuutteess..  
  
  
~~  5577--55..  RReesscciissssiioonn  ooff  sscceenniicc  rrooaadd  ddeessiiggnnaattiioonn..  
  
  AA..  TThhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  mmaayy  rreesscciinndd  aa  sscceenniicc  rrooaadd  ddeessiiggnnaattiioonn  bbyy  mmaajjoorriittyy  vvoottee  
aafftteerr  rreecceeiivviinngg  aapppprroovvaall,,  iinn  wwrriittiinngg,,  ffrroomm  tthhee  oowwnneerrss  ooff  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  lloott  ffrroonnttaaggee  aabbuuttttiinngg  tthhee  
sscceenniicc  rrooaadd..  
  
  BB..  TThhee  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  sshhaallll  hhoolldd  aatt  lleeaasstt  oonnee  ppuubblliicc  hheeaarriinngg  oonn  aann  aapppplliiccaattiioonn  
ttoo  rreesscciinndd  aa  sscceenniicc  rrooaadd  ddeessiiggnnaattiioonn..  
  
  


