
ZAŁĄCZNIK Nr 1.4  do polisy OC Nr ..................... .. 
 
 

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA  
Przedmiot ubezpieczenia: 
1.Przedmiotem ubezpieczenie jest wynikające z przepisów prawa (Ustawa o drogach publicznych, Ustawa o utrzymaniu porządku w gminach ,Ustawa o 
zaopatrzeniu w wodę................, Kodeks Cywilny,- i inne obowiązujące przepisy) zobowiązanie Ubezpieczającego oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w czasie trwania ubezpieczenia, jeŜeli jej powstanie pozostaje w związku z prowadzoną działalnością, 
posiadanym mieniem i/lub sprawowaniem funkcji zarządu terenami, drogami i ulicami, sieciami  własnymi i/lub  przejętymi,  ujętymi w dołączonych do polisy j.w. 
wykazach lub zostało spowodowane przez osoby za działania których Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność. 
 
2.Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane w szczególności następującymi zdarzeniami - przyczynami ich powstania: 
 
2.1. – związanymi z zaistnieniem/ usuwaniem awarii budynków, b udowli i sieci oraz wykonawstwem robót: 
a. leŜące na drodze, porzucone, zagubione lub naniesione przedmioty, namuły, piasek, Ŝwir w tym tworzenie się naboju lodowego w wyniku awarii rurociągu, 

sieci lub innych urządzeń 
b. oznakowaniem lub brakiem oznakowania uszkodzonego w wyniku wandalizmu lub zdarzeń losowych, ustawionego w związku z awariami sieci lub 

wykonawstwem robót na sieciach 
c. awarią sygnalizacji świetlnej oraz innymi elementami bezpieczeństwa ruchu, w które wyposaŜony jest pas drogowy, w związku z awariami sieci lub 

wykonawstwem robót na sieciach 
d. zalaniem drogi, sąsiednich obiektów oraz mienia, uszkodzeniem infrastruktury (zidentyfikowanej bądź niezidentyfikowanej) naziemnej i podziemnej, 

zniszczeniem upraw, nasadzeń, drzewostanu w wyniku awarii lub w związku w wykonawstwem robót na sieciach 
e. szkodami w urządzeniach z powodu braku dostawy wody, energii elektrycznej, c.o spowodowanych  przez Gminę 
f. szkodami spowodowanymi w wyniku awarii oświetlenia, 
 
2.2. –związanymi z eksploatacj ą urządzeń  i sieci: 
a. złym stanem technicznym róŜnego rodzaju obiektów, budynków i budowli wynikającym z uszkodzeń   konstrukcji w postaci ubytków, wyrw, kolein,pęknięc 

zapadnięć w wyniku  awarii spowodowanych eksploatacją urządzeń , sieci będących  własnością Gminy 
b. śliskość wynikła z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów i nieczystości transportowanych pojazdami naleŜącymi do Gminy 
c. stanem technicznym urządzeń, budynków, budowli i sieci , (w szczególności szkody spowodowane oderwaniem części konstrukcji , awarią konstrukcji  lub 

awarią sieci róŜnego rodzaju ), pomimo przeprowadzanych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
d. urządzeniami w nawierzchni terenu Gminy w szczególności  brakiem pokrywy studzienek róŜnych urządzeń w tym np.studzienki kanalizacyjnej lub wpustu 

ulicznego, spowodowanego kradzieŜą lub aktem  wandalizmu lub najechaniem przez pojazd  
e. powstałymi po wykonaniu pracy lub usługi, jeŜeli ich przyczyną jest nienaleŜyte wykonanie  zleconych i odebranych  usług lub robót (naprawa ,remont   po 

usunięciu awarii )  
f. zalaniem  sąsiednich obiektów oraz mienia przez nienaleŜycie działające urządzenia odprowadzające wodę , w tym równieŜ nienaleŜytym odwodnieniem  

przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego, lub zalaniem , obiektów  i mienia w wyniku awarii rurociągów , sieci  lub urządzeń 
będących własnością Gminy równieŜ w wyniku; 

         - zdarzeń losowych uniemoŜliwiających odprowadzenie wód deszczowych do odbiornika ( rzeki, kanału ,potoku), 
         - szkód spowodowanych uszkodzeniami kanałów przez wrastające korzenie drzew powodujące niedroŜność, 
         -szkód spowodowanych rozszczelnieneim kanału i zamuleniem go. 
 
g. robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi, zabezpieczającymi , remontami cząstkowymi, robotami utrzymaniowymi,  w związku z eksploatacją   urządzeń i 

sieci,  
h. brakiem naleŜytego oświetlenia 
 
i. wybuchem gazów lub substancji palnych  w związku awarią,  utrzymaniem i eksploatacją obiektów, urządzeń do oczyszczania ścieków i sieci 

kanalizacyjnych naleŜących do Gminy, 

j.     związanymi z  przedostaniem się do urządzeń wodociągowych gazów, paliw i innych substancji  
         stanowiących zagroŜenie dla zdrowia, Ŝycia lub powodujących uszkodzenie lub zniszczenie mienia, 

 
3. Do postanowie ń Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia doł ączono Klauzule wymienione w Umowie. 
a. Do postanowie ń Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia doł ączono rozszerzenia zakresu pokrycia ubezpieczeniowe go wymienione w 

Umowie. Rodzaj oraz tre ść rozszerze ń określa załącznik Nr.5. 
b. Do postanowie ń Szczególnych Warunków Ubezpieczenia doł ączono Klauzule Brokerskie wymienione w Umowie Ubezp ieczenia. Tre ść Klauzul 

Brokerskich zgodna z zał ącznikiem Nr 6. 
c. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi Cedułę do Umowy Ubezpieczenia  
 
4. Wyłączenia odpowiedzialno ści:  
 
4.1. Wyłączenia ogólne – Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno ści za szkody wymienione w paragrafie ......................................-wyłączenia 

odpowiedzialno ści w OWU OC, doł ączonych do niniejszej Umowy Ubezpieczenia z zastrze Ŝeniem postanowie ń pkt 1 i pkt 2 niniejszego 
załącznika w granicach ustawowej odpowiedzialno ści Ubezpieczaj ącego   

 
4.2. Wyłączenia szczególne – Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikaj ące z zarządzania, administrowania  i eksploatacji mienia : 

A. kolejne powstałe z tej samej przyczyny (okoliczności) w danym miejscu po upływie 72 godzin od dnia i godziny zgłoszenia pierwszej szkody. 
Ubezpieczający zobowiązany jest do usunięcia zagroŜenia powstania szkody i / lub zabezpieczenia przyczyny powstania szkody najpóźniej w ciągu 72 
godzin od chwili zgłoszenia tych okoliczności 

B. powstałe na odcinkach pasa drogowego lub terenu placu budowy  przekazanego przez Ubezpieczającego wykonawcom inwestycji, remontów, 
modernizacji lub innych zabiegów konserwacyjno – eksploatacyjnych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych  

C. wyrządzone przez osoby za działania których ponosi odpowiedzialność będące pod wpływem alkoholu, narkotyków  lub podobnie działających 
środków, jeŜeli roszczenie poszkodowanego zostało skierowane bezpośrednio do tej osoby  

D. wynikające z naruszenia przez poszkodowanych przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym ,Ustawy o utrzymaniu porządku w gminach i innych 
obowiązujących przepisów 

E. spowodowane winą umyślną Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. 
 

................................ dn. ………. -……- ………..  
 
 

      ..................................................                                                                                              .......................................... 
              ( podpis i pieczęć ubezpieczającego )                                                                                                                                                   ( podpis i pieczęć wystawiającego 

) 


