
…..................................... …........................................
     (imię i nazwisko, firma)

…...................................
            (adres)

…..................................
            (nr NIP)

…..................................
          (nr telefonu)

Gmina Branice
Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca

ul. Słowackiego 3
48-140 Branice

Wniosek
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/wewnętrznej

w celu prowadzenia robót

Po zapoznaniu się z warunkami poprzedzającymi wydanie zezwolenia na zajęcie pasa 
drogowego, zwraca się z prośbą o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
ulicy............................................. rodzaj nawierzchni ...................................................................................................
w tym:

-jezdnia ….........................................................m²; szerokość jezdni ............................................................
zajętość szerokości jezdni wyrażona w % .................................................................................................
- chodnik …..................................................m²
-pobocze........................................................m²
-inne (np. zieleńce, rowy)...........................m²

Rodzaj robót ......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Sposób zabezpieczenia pasa drogowego podczas prowadzenia robót …........................................................
…............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................

Termin zajęcia od................................. do …................................. licząc z doprowadzeniem terenu do stanu
pierwotnego.
Za okres końcowy zajęcia, uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego
i przekazania go protokołem odbioru do tutejszego Urzędu.

Powierzchnia pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia umieszczonego w pasie 
drogowym, niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi wynosi …...................................m². 
Umieszczenie umieszcza się na czas określony* od.................................. do................................../ 
nieokreślony*
Dane personalne Kierownika budowy:…...................................................................................

                                                                        
     …………………………..

(podpis i pieczęć)
                                                         
* właściwe podkreślić



Załączniki:
1. Plan sytuacyjny z zaznaczonym przebiegiem urządzeń;
2. Sposób zabezpieczenia;
3. Decyzja o pozwoleniu na budowę lub przyjęcie zgłoszenia, lub (w przypadku umieszczania 

przyłączy, działając w oparciu o przepisy art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo 
Budowlane) mapa do celów projektowych z naniesionym przebiegiem trasy przyłącza, 
uzgodniona z właścicielem sieci;

4. Uzgodnienie z właściwą jednostką lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej – 
obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego w pasie drogowym;

5. Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, w przypadku gdy inwestora reprezentuje 
pełnomocnik oraz kserokopie dowodu/dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty 
skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa;

6. Projekt oznakowania prowadzonych robót zgodny z wymogami bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub uzgodniony projekt organizacji ruchu zastępczego;

7. Zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, innych niż 
wymienione wyżej.

POUCZENIE:
1.   Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego.
2.   Wniosek należy złożyć na 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego (minimalnie 14 dni)
3.   Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w  
decyzji lub o powierzchni większej niż określona w decyzji zarządca drogi wymierzy w drodze decyzji 
administracyjnej, karę pieniężna w wysokości 10 – krotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4-6 ustawy o 
drogach publicznych.
4.   W przypadku dróg wewnętrznych zajęcie pasa drogowego bez zawarcia umowy cywilno-prawnej uzasadnia 
skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.


