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Godziny urzędowania 
Poniedziałek: 9.00 – 17.00; Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 
 

w sprawie rozpatrywania wniosków o odszkodowania dotyczące uszkodzeń mienia i roszczeń 
osobowych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Gminy Mosina będących skutkiem 
zdarzeń powstałych na drogach będących w zarządzie Gminy Mosina  
 

 

Wymagane dokumenty: Wniosek o odszkodowanie dotyczący szkody w pojeździe związanej z utrzymaniem 

dróg (wniosek nr 1) lub wniosek o odszkodowanie dotyczące szkody osobowej 
związanej z utrzymaniem dróg (wniosek nr 2) – wybór wniosku uzależniony jest od 
rodzaju sprawy. 
 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

1. Oświadczenia świadków zdarzenia (druk oświadczenia świadka), 

2. Zdjęcia miejsca zdarzenia obrazujące ogólnie odcinek drogi, gdzie doszło do 

szkody oraz uszkodzenie nawierzchni (dziurę, ubytki w kostce, płytkach itp.), 

3. Notatka policyjna lub protokół z miejsca zdarzenia sporządzony przez 

Policję/straż pożarną/pogotowie/holownik (jeśli został sporządzony) lub 

wskazanie Komendy Policji, której jednostka przybyła na miejsce zdarzenia, 

4. Dowód osobisty posiadacza pojazdu/kierującego (kserokopia/skan), 

5. Dowód rejestracyjny uszkodzonego pojazdu (kserokopia/skan), 

6. Prawo jazdy osoby kierującej pojazdem w momencie zdarzenia 

(kserokopia/skan), 

 
   

 

Odpowiedzialny Referat: Urząd Miejski w Mosinie,  

Referat Inwestycji 
pl. 20 Października 1,  
parter, pok. 18, tel. 61 8109-533 

 

 

Podstawa prawna: Art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

260) oraz przepisy prawne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 1964 r. Nr 16, poz.93, ze zm.). 

 

 

Tryb odwoławczy: Zgodnie z treścią art. .16 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 950) w przypadku braku 
akceptacji ustaleń Ubezpieczyciela (STU Ergo Hestia S.A.) przysługuje prawo do 
odwołania się do Zarządu STU Ergo Hestia S.A oraz prawo dochodzenia roszczeń 
na drodze sądowej.  

 

 

Termin i sposób załatwienia: Termin ustawowy – nie mają zastosowania przepisy rozdziału 7 Kodeksu 

postępowania administracyjnego,  

Termin rzeczywisty – około 30 dni 
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Informacje  Administratorem danych osobowych podanych we Wniosku jest Burmistrz Gminy Mosina 

dotyczące przetwarzania     z siedzibą w Mosinie przy pl. 20 Października 1. Zebrane dane będą przetwarzane 

danych osobowych          zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celach związanych z rozpatrzeniem 

wniosku o odszkodowanie oraz w celach archiwalnych. Zebrane dane będą udostępniane 
jedynie uprawnionym podmiotom w okolicznościach przewidzianych w ustawie o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

. 

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a 
także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  oraz ich udostępniania 
innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia 
wniosku. 

 
 

 

Inne informacje:                 W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie 

wezwany do ich uzupełnienia. 

 Kompleksową obsługą likwidacji szkód zajmuje się w imieniu Gminy Mosina 
Towarzystwo Ubezpieczeń STU Ergo Hestia, które poprzez swoich pracowników 
prowadzi procedurę odszkodowawczą.  

 

 
 

 


