
ZARZĄDZENIE NR SG.0050.373.2017 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie przeprowadzania kontroli zawierania przez rolników ubezpieczeń obowiązkowych

Na podstawie art. 84 ust.3 pkt 1 i ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (j.t. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2060 z późn. zm), art. lOc ust. 11 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 792 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli w zakresie spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia:

1) OC rolników,

2) budynków rolniczych,

3) upraw rolnych -dotyczy rolników uzyskujących płatności bezpośrednie od gruntów rolnych.

§2.1. Kontrola będzie przeprowadzana w oparciu o wykaz podatników prowadzących gospodarstwo rolne, 
z zachowaniem zasady, iż kontroli podlega nie mniej niż 20% gospodarstw, wybranych losowo z każdego sołectwa 
i miasta Zdzieszowice.

2. Kontrola przeprowadzana jest raz w danym roku, według planu kontroli zaakceptowanego przez Burmistrza 
Zdzieszowic.

3. Ostateczny termin zakończenia kontroli ustala się na dzień 30 listopada każdego roku.

§ 3. 1. Spełnienie obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia obowiązkowego jest ustalane na podstawie polisy 
lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego 
wystawionego przez zakład ubezpieczeń, lub dowodu potwierdzającego opłacenie składki za to ubezpieczenie.

2. W ramach prowadzonej kontroli pracownik kontrolujący wzywa rolników posiadających gospodarstwo rolne 
na terenie Gminy Zdzieszowice do przedłożenia do wglądu dokumentów, o których mowa w ust. 1 wraz 
z pisemnym potwierdzeniem przez rolnika zawarcia umów ubezpieczenia- według wzoru, stanowiącego załącznik 
nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3. Potwierdzenia okazania umowy lub dowodu wpłaty za ubezpieczenia może dokonywać każdy pracownik 
Referatu Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

§ 4. Do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie wymienionym w § 1 
upoważnia się Mariolę Korczak - inspektora w Referacie Podatków i Opłat.

§ 5. Z przeprowadzonej kontroli upoważniony pracownik sporządza sprawozdanie z wyników kontroli według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W razie stwierdzenia przez kontrolującego niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia podejmuje czynności 
określone w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr SG.0050.373.2017 

Burmistrza Zdzieszowic 

z dnia 8 czerwca 2017 r.

POTWIERDZENIE

zawarcia umowy ubezpieczenia OC/BUDYNKÓW ROLNICZYCH/UPRAW ROLNYCH
rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne

Nazwisko i imię posiadacza gospodarstwa rolnego...........................................................................

Miejsce zamieszkania.........................................................................................................................

Numer telefonu (pole nieobowiązkowe)........................................................................................... .

Numer gospodarstwa z nakazu płatniczego.......................................................................................

Ubezpieczyciel, numer umowy i data zawarcia (OC)........................................................................

Ubezpieczyciel, numer umowy i data zawarcia (BUDYNKI)........... ..............................................

Ubezpieczyciel, numer umowy i data zawarcia (UPRAWY ROLNE).................................... ..........

1) ubezpieczona powierzchnia upraw:............................................................................ ha.

2) rodzaj ubezpieczonych upraw/y : ...................................................................................

3) rodzaj ubezpieczonego ryzyka:.......................................................................................

Informacja o uprawach, co do których rolnik uzyskał płatności bezpośrednie za rok ubiegły :

A) rodzaj upraw....................................................

B) powierzchnia...................................................ha

(podpis rolnika)

Potwierdzenie okazania umowy lub wpłaty za ubezpieczenie

( data i podpis pracownika Referatu Podatków i Opłat UM Zdzieszowice)
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr SG.0050.373.2017 

Burmistrza Zdzieszowic 

z dnia 8 czerwca 2017 r.

SPRAWOZDANIE
z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków  

rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice

Kontroli dokonano w terminie:

Lp. Liczba osób:

Rodzaj Libe/piec/enia obowiązkowego
()C rolników od hud\nków 

rolnic/\eh
upraw rolnych

1 objętych kontrolą

2 spełniających obowiązek 
zawarcia umowy 
ubezpieczenia, które okazały 
dokument ubezpieczenia

3 nie przedkładających do 
kontroli dokumentów 
potwierdzaj ących 
spełnienie obowiązku zawarcia 
umowy ubezpieczenia

(data i podpis osoby kontrolującej)
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