
ZADANIE NR 3 – Ubezpieczenie odpowiedzialności prawnej za szkody w środowisku 

 

1. Podstawa prawna:  

a) dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. Ustawa  

z dnia 21.04.2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 nr 62 r., poz.672z późn. zm.) 

b) Ustawa z z 2007r. nr 75, poz. 493 z późn. zm.)  

c) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.)  

d) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01.09.2016 r. w sprawie kryteriów oceny 

wystąpienia szkody w środowisku (Dz.U. z 2016 r. nr 1399).  

e) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01.09.2016 r. w sprawie rodzajów działań 

naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz.U. z 2008 nr 103 poz. 664)  

 

2. Przedmiot ubezpieczenia: 

Mienie należące do Zamawiającego i jego odpowiedzialność prawna z tytułu zanieczyszczenia 

środowiska naturalnego w związku z prowadzeniem działalności polegającej na zarządzaniu 

składowiskiem odpadów.  

 

3. Miejsce ubezpieczenia: Zgodnie z informacjami ogólnymi.  

 

4. Zakres ubezpieczenia: 

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność prawną za szkody w środowisku, w związku 

z prowadzeniem przez Zamawiającego działalności, wprowadzaniem produktu do obrotu, 

posiadaniem i użytkowaniem mienia (w tym w związku z posiadaniem, zarządzaniem  

i eksploatacją Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Słajsinie, zrekultywowanych 

składowisk (informacje zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ) z oraz Stacji przeładunkowych 

(Stacja Przeładunkowa Odpadów w Mielenku Drawskim, Stacja Przeładunkowa Odpadów w 

Mokrawicy gmina Kamień Pomorski, Stacja Przeładunkowa Odpadów w Świnoujściu gmina 

Świnoujście). Ubezpieczeniem są objęte szkody wynikające z emisji powstałej w okresie od 

01.06.2021 r. stwarzającej ryzyko wystąpienia szkody w środowisku. Odpowiedzialność 

ubezpieczyciela obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń nagłych i niezamierzonych, 

powstałych na skutek emisji powolnej a także wyrządzone gatunkom chronionym oraz  

w chronionych środowiskach przyrodniczych.  

W zakres ochrony ubezpieczeniowej włączone są w szczególności następujące koszty 

działania związane z wystąpieniem lub zagrożeniem wystąpienia szkody:  

a) koszty przeprowadzenia działań naprawczych bezpośrednich i uzupełniających szkód  

w środowisku w porozumieniu z organem ochrony środowiska;  

b) koszty przeprowadzenia działań zapobiegawczych, kompensacyjnych i/lub naprawczych, 

które musi ponieść Zamawiający;  

c) koszty związane z uszkodzeniami ciała, szkodami materialnymi i niematerialnymi;  

d) szkody w chronionych gatunkach i siedliskach, a także szkody w wodzie i glebie;  

e) koszty, które poniósł ubezpieczony w wyniku działań zleconych przez ubezpieczyciela, 

mających na celu uniknięcie lub minimalizację efektów emisji; 

f) koszty minimalizacji, wynikające z koniecznych działań podjętych samodzielnie i w dobrej 

wierze przez Zamawiającego, w celu uniknięcia emisji, która może lub mogłaby prowadzić 

do powstania Roszczenia, bądź w celu uniknięcia lub zminimalizowania skutków tej emisji, 

w takim zakresie, jak jest to nagłe. Przez konieczne działania podjęte samodzielnie należy 

rozumieć w szczególności działania zapobiegawcze w rozumieniu Ustawy z dnia  

13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. (Dz.U. z 2007 

r. nr 75, poz. 493 z późn. zm.);  



g) koszty oczyszczania w zakładzie ubezpieczonego wynikające z emisji, która przedostanie 

się poza składowisko odpadów, z wyłączeniem kosztów związanych lub wynikających ze 

składowania odpadów;  

h) uzasadnione i niezbędne koszty odbudowy mienia zniszczonego w związku  

z przeprowadzonym oczyszczaniem obszaru skażonego, poniesione za uprzednią zgodą 

ubezpieczyciela; 

i) koszty ochrony prawnej.  

 

5. Suma gwarancyjna: 2 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

przy czym nie mniej niż 500.000,00 zł na jedno i wszystkie wypadki w odniesieniu do 

składowiska Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Słajsinie. 

 

6. Wymagane warunki szczególne:  

a) Franszyza redukcyjna – 10 000 zł w odniesieniu do każdego zdarzenia,  

b) Trigger odpowiedzialności – szkody oraz roszczenia będące następstwem emisji 

powstałej w okresie ubezpieczenia lub zgłoszone w dodatkowym terminie 24 miesięcy po 

upływie okresu ubezpieczenia,  

c) Data początkowa: 01.06.2021 r.  

  

7. Definicje, warunki szczególne i klauzule  

a) Emisja oznacza uwolnienie, rozproszenie, wyciek jakichkolwiek stałych, ciekłych, 

gazowych lub termicznych środków drażniących lub zanieczyszczających, powodujące 

skażenie lub zanieczyszczenie zmieni lub jej powierzchni, atmosfery lub jakiegokolwiek 

strumienia rzeki czy zbiornika wodnego, włączając wody gruntowe. Emisja nie obejmuje 

materii mikrobiologicznej.  

b) Franszyza redukcyjna – kwotowy udział własny Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego  

w każdej szkodzie.  

c) Przez szkodę osobową rozumie się szkodę powstałą wskutek śmierci, uszkodzenia ciała 

lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby 

osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.  

d) przez szkodę rzeczową rozumie się fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomej 

lub nieruchomości osoby trzeciej, włączając ograniczenie w jej rozporządzaniu oraz 

zmniejszenie jej wartości.  

e) Przez szkodę na różnorodności biologicznej rozumie się rzeczywistą, fizyczną szkodę lub 

zniszczenie wód, lądu, chronionych gatunków lub naturalnych siedlisk, za którą prawnie 

odpowiedzialny jest Zamawiający wobec Dyrektywy Unii Europejskiej 2004/35/WE  

o odpowiedzialności środowiskowej oraz/lub według adekwatnego ustawodawstwa 

krajowego, w szczególności w oparciu o Ustawę o zapobieganiu szkodom w środowisku  

i ich naprawie (Dz.U. z 2007 r. nr 75, poz. 493 z późn. zm.).  

f) Umowa ubezpieczenia będzie stanowiła zabezpieczenie roszczeń, o których mowa  

w art. 125 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach na rzecz Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

g) Umowa ubezpieczenia nie będzie zawierała wyłączenia odpowiedzialności w zakresie 

szkód związanych z azbestem lub materiałami zawierającymi azbest w jakiejkolwiek 

postaci lub ilości.  

h) Klauzula dotycząca rozstrzygania sporów. 

Dla sporów wynikających z istnienia niniejszej umowy właściwym będzie Sąd siedziby 

Zamawiającego.  

i) Klauzula obowiązku monitorowania płatności składki. 

Uzgadnia się, że nieopłacenie składki (lub raty składki) w pierwszym uzgodnionym 

terminie, nie powoduje rozwiązania umowy i/lub braku odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel wyznaczy kolejny termin płatności składki, nie krótszy niż 

14 dni, powiadamiając jednocześnie Ubezpieczającego o tym fakcie. 



 

8. Postanowienia i klauzule fakultatywne - brak akceptu nie spowoduje odrzucenia oferty, ma 

jednakże wypływ na ocenę i tym samym wybór oferty. W przypadku braku akceptacji lub 

zmiany treści klauzuli Zamawiający nie przyzna punktów. 
8.1. Zniesienie franszyzy redukcyjnej/udziału własnego.  

 


