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                                                  WNIOSEK 
o udzielenie ubezpieczeniowej gwarancji środowiskowej w związku z art. 48a Ustawa o odpadach  

I. WNIOSKODAWCA: 
Nazwa Wnioskodawcy/adres: 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
Reprezentowany przez (imię, nazwisko i stanowisko, dane komplementariusza) – 
wymagane w przypadku wniosku podpisywanego elektronicznie): 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

REGON 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z WARTA S.A.:  
 

NIP  

 
II. PRZEDMIOT WNIOSKU 

 
Wnioskodawca zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w myśl art. 48a Ustawy o odpadach w celu 
uzyskania/zmiany: 

 Zezwolenia na zbierania odpadów  
 Zezwolenia na przetwarzania odpadów 
 Zezwolenia na zbierania i przetwarzania odpadów 
 Pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów 
 Pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów 

dalej „zezwolenie/pozwolenie” 
 

 

Gwarancja ubezpieczeniowa: 
 

Suma gwarancyjna/kwota 
zabezpieczenia roszczeń 

Termin ważności gwarancji 
(dzień-miesiąc-rok) 

Uwagi 

 
od ................... do ................. 

 

 
III. DANE NA TEMAT ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ (art. 48a Ustawy o odpadach) 
1. Beneficjent (pełna nazwa, dokładny adres): ………………………………………………………………………..............................  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
2. Informacja o lokalizacji, której dotyczy zabezpieczenie roszczeń (dokładny adres i numer działki): 

....................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
3.  Numer i data decyzji, na podstawie której zostało udzielone zezwolenie/pozwolenie: ………………………………… (o ile zostało 

wydane). 
4. Okres na jaki zostanie/zostało wydane zezwolenie/pozwolenie …….... lat (zgodnie z przewidywaniami i oczekiwaniami Wnioskodawcy 

jeżeli zezwolenie/pozwolenie nie zostało jeszcze wydane; jeżeli zezwolenie/pozwolenie zostało wydane proszę o jego załączenie) 
 

IV. DANE UZUPEŁNIAJĄCE 
 
1. Czy Wnioskodawca jest posiadaczem odpadów, którego dotyczy zezwolenie/pozwolenie      TAK,      NIE; Jeżeli NIE proszę o 

podanie danych posiadacza odpadów (nazwa, NIP, Regon): ………………………………………………………………………………….. 
 

2. Czy zakład, którego dotyczy zezwolenie/pozwolenie jest w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska uznany za „zakład o dużym 
ryzyku”?      TAK,      NIE 

 
3. Czy w lokalizacji, której będzie dotyczyło zezwolenie/pozwolenie znajduje się składowisko odpadów?               

     TAK,       NIE 
 

4. Czy w lokalizacji wskazanej we wniosku o wydanie zezwolenia/pozwolenia są już zbierane lub przetwarzane odpady?     TAK;        
     NIE; Jeżeli TAK to czy Wnioskodawca posiada ważne zezwolenie/pozwolenie?      TAK;      NIE 

 
5. Czy do ww. lokalizacji, na terenie której odbywa się magazynowanie odpadów Wnioskodawca ma tytuł prawny?     TAK, prośba o 

podanie formy własności: ……………………….,     NIE 
 

6. Czy na terenie ww. lokalizacji magazynowane są odpady niebezpieczne?      TAK,      NIE 
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7. Czy na terenie ww. lokalizacji w ostatnich 5 latach miały miejsce wycieki substancji niebezpiecznych, skażenia środowiska lub 
pożar?     TAK,    NIE; Jeśli TAK proszę o podanie opisu, daty zdarzenia: …………………………………………................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- czy ww. nieprawidłowości zostały usunięte?     TAK,      NIE 
- czy w związku z ww. nieprawidłowościami zostały pokryte koszty wykonania zastępczego poniesione przez organ wydający 
zezwolenie/pozwolenie?      TAK,      NIE,       NIE DOTYCZY  

   
8. Czy z wnioskiem o pozwolenie występuje więcej niż jeden podmiot prowadzący instalację?/Czy instalacje objęte jednym 

pozwoleniem prowadzone są przez więcej niż jeden podmiot?      TAK,      NIE; Jeśli TAK proszę o podanie wszystkich podmiotów 
(nazwa, NIP, Regon) i o oznaczenie głównego prowadzącego instalację: ………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Czy było zgłoszone roszczenie z jakiejkolwiek ubezpieczeniowej bądź bankowej gwarancji lub umowy ubezpieczenia udzielonej na  
wniosek Wnioskodawcy i stanowiącej zabezpieczenie roszczeń w myśl art. 48a Ustawy o odpadach?      TAK,      NIE; Jeśli TAK  
proszę o podanie: kwoty i formy złożonego zabezpieczenia, kwoty roszczenia – opis sytuacji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………... 

 
V. PROPONOWANE PRAWNE ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ TUIR WARTA S.A. 

 Weksel własny in blanco  Inne (jakie, proszę wymienić) ………………………….  
 
VI. Prosimy o załączenie dokumentów wymienionych poniżej. 
 
TUiR WARTA S.A. zastrzega sobie prawo do: 
- wglądu do oryginałów dokumentów Wnioskodawcy, 
- żądania dokumentów i informacji dodatkowych oraz potwierdzenia dokumentów i informacji przekazywanych, 
- kontaktowania się z innymi podmiotami w celu uzyskania informacji potrzebnych, według oceny TUiR WARTA S.A. do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia gwarancji. 
Przekazywane przez Wnioskodawcę informacje służą TUiR WARTA S.A. wyłącznie do celów związanych z działalnością ubezpieczeniową. 
 
Niniejszym oświadczamy, iż:. 
- informacje i okoliczności podane przez nas w niniejszym wniosku oraz załączone dokumenty są prawdziwe, według naszej najlepszej wiedzy i przekonania oraz że za 
wszelkie skutki prawne, jakie mogą wyniknąć w związku z wydaniem gwarancji ubezpieczeniowej, ponosimy pełną odpowiedzialność wobec TUiR WARTA S.A. i 
zobowiązujemy się do zapłaty na rzecz TUiR WARTA S.A. wszelkich kwot wypłaconych przez TUiR WARTA S.A. wraz z kosztami i odsetkami, w przypadku realizacji gwarancji 
udzielonej na podstawie niniejszego wniosku: 
- akceptujemy treść gwarancji wystawianych przez TUiR WARTA S.A., 
- niniejszy wniosek nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 oraz art.661 Kodeksu cywilnego, co oznacza, że brak odpowiedzi TUiR WARTA S.A. przed upływem 14 dni od 
złożenia oferty nie rodzi skutków prawnych określonych w art. 810 Kodeksu cywilnego, 
- upoważniamy TUiR WARTA S.A. do uzgadniania z Beneficjentem treści gwarancji. 
- upoważniamy TUiR WARTA S.A. do negocjowania z Beneficjentem gwarancji (ewentualnych) wnioskowanych przez niego zmian w treści gwarancji. 
 
Warta dba o Pani/Pana dane osobowe, przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Wartę i 
przysługujących z tego tytułu prawach oraz inne informacje Administratora danych osobowych zostały załączone do niniejszego wniosku. Dostępne są również na stronie 
www.warta.pl.  
Oświadczam, że zapoznałam\em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę i zobowiązuję się przekazać te informacje również 
Beneficjentowi oraz innym osobom, których dane są wskazane w niniejszym wniosku. 

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

Miejscowość, data                                                                                                           pieczęć firmowa podpisy i pieczątki imienne osób 
                uprawnionych do reprezentowania  Wnioskodawcy 

 
 
 

WYKAZ DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH 

 Kopia wniosku o wydanie zezwolenia/pozwolenia  

 Kopia wniosku o zmianę formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń wraz z załącznikami  

 Kopia postanowienia wskazującego na kwotę i formę zabezpieczenia roszczeń – art. 48a ust. 7/8 Ustawy o odpadach  

 Kopia zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub 

przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów. 

  


