
ZARZĄDZENIE f/o2{) . 
Burmistrza Opoczna Nr . ft. .0 ... lf6 

z dnia .Q~„!!?.~:.cP.9.1.G.it.: .. 

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 roku 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 392 z późn. zm.) 

zarządzam: 

§ 1. Przeprowadzenie kontroli w zakresie: 
1) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu 

posiadania gospodarstwa rolnego ( ubezpieczenie OC rolników); 
2) obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa 

rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych ( ubezpieczenie budynków rolniczych). 
§2. Do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie 
wymienionym w § 1 upoważnia się Inspektora w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami Urzędu Miejskiego w Opocznie. 
§ 3. Spełnienie zawierania umów ubezpieczenia powinno być ustalone na podstawie polisy 
ubezpieczeniowej, dowodu potwierdzającego opłacanie składki ubezpieczeniowej lub innego 
dowodu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego. 
§ 4. Kontrolę w poszczególnych sołectwach przeprowadza upoważniony pracownik według 
sporządzonego corocznie harmonogramu. 
Wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
§ 5. 1. Kontrola będzie przeprowadzana w oparciu o aktualne wykazy gospodarstw rolnych w 
poszczególnych sołectwach, sporządzane na podstawie list podatników podatku rolnego 
otrzymanych z Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Opocznie. 
2. Kontrolujący, spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego 
dokumentuje poprzez odpowiedni wpis do wykazu gospodarstw rolnych na dany rok, tzn. 
informację identyfikującą dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia (np. nr 
i serię polisy). 
§ 6. Po przeprowadzeniu planowanej kontroli pracownik kontrolujący wzywa pisemnie do 
stawienia się w urzędzie rolników posiadających gospodarstwa rolne na terenie Gminy 
Opoczno, którzy podczas kontroli nie mieli zawartych umów o przedłożenie do wglądu 
dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego dokonanego 
w wyniku przeprowadzonej kontroli. 
Wzór wezwania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
§ 7. Z przeprowadzonej kontroli upoważniony pracownik sporządza sprawozdanie z wyników 
kontroli. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 
§ 8. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli niedopełnienia przez rolnika obowiązku 
ubezpieczenia pracownik kontrolujący podejmuje czynności określone w ustawie z dnia 22 



maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz. U. z 2013 roku 
poz. 392 z późn. zm.) 
§ 9. Ustala się ostateczny termin zakończenia kontroli na dzień 31 października każdego roku. 
§ 1 O. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami. 
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr I 
do Zarządzenia Burmistrza Opoczna 
Nr ... „. „ .. „.z dnia „„„ „. „.„„„„. 

HARMONOGRAM KONTROLI 

Nazwa sołectwa Termin/miesiąc Ilość gospodarstw do 

kontroli 

Adamów 

Antoniów 

Bielowice 

Brzustówek 

Bukowiec Op. 

Dzielna 

Janów Karwicki 

Januszewice 

Karwice 

Kliny 

Kraszków 

Kraśnica 

Kruszewiec Kol. 

Kruszewiec Wieś 

Libiszów Kol. 

Libiszów Wieś 

Międzybórz 

Modrzew 

Modrzewek 

Mroczków Duży 

Mroczków Gościnny 

Ogonowice 

Ostrów 

Różan na 

Sielec 

Sitowa 

Sobawiny 

Sołek 

Stużno Kol. 

Stużno Wieś 

Wola Załężna 

Wólka Karwicka 

Wygna nów 

Ziębów 

Opoczno 



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Burmistrza Opoczna 

Nr „„ ......... z dnia .................... . 

Opoczno, dnia ........................... . 

Pan/i 

Działając na podstawie art.84 ust. 3 pkt 1 i ust 4 pkt 1 oraz art. 86 w związku z art. 44 
i art. 59 ustawy z dnia 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( tj. Dz. U. 
z 2013 roku poz. 392 z późn. zm.) 
wzywam Pana/Panią 

........................................................................ właściciela gospodarstwa rolnego 
położonego w miejscowości . „ .... „ „ „ .. „ .. „. „ „ „ „. „ „ „.... w Gminie Opoczno do 
przedłożenia dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego 
w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, umowy 
ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych 
zdarzeń losowych wystawionych przez zakład ubezpieczeniowy w ciągu 7 dni od dnia 
otrzymania niniejszego wezwania. 

Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia w w/w zakresie za rok 20„ .... 
(polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) 
proszę przedłożyć w Urzędzie Miejskim w Opocznie ul. Staromiejska 6 bud. E codziennie 
w godzinach pracy urzędu. Informacja telefoniczna 44 73-63-126. 

Brak potwierdzenia obowiązkowego ubezpieczenia spowoduje naliczenie opłaty według 

obowiązujących przepisów: 
1. W przypadku braku obowiązkowego ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (OC rolników) Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny jest uprawniony do nałożenia opłaty. Wysokość opłaty wynosi 
................... zł. 

2. W przypadku braku obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład 
gospodarstwa Burmistrz jest uprawniony do nałożenia opłaty. Wysokość opłaty 

wynosi ..... „ „ ... „„„. zł. 

Nałożenie opłaty nie zwalnia rolnika od obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 
obowiązkowego. 

podpis osoby upoważnionej 



Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Burmistrza Opoczna 
Nr ... „ ... „ „.z dnia .................... . 

SPRAWOZDANIE 
Z zakresu kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego 

ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych w miejscowości ........... „ • •••••• „ ..... . 

Imię i nazwisko pracownika kontrolującego I stanowisko pracy: 

Kontroli dokonano w terminie: 

L.P. Rodzaj ubezpieczenia Ubezpieczenie Ubezpieczenie 
obowiązkowego OC rolników budynków rolniczych 

1. Liczba osób 
objętych kontrolą 

2. Liczba osób, które spełniły obowiązek 
zawarcia umowy obowiązkowego (na 
podstawie wpisanych na wykazie 
rolników informacji identyfikujących 
dokument potwierdzający zawarcie 
umowy ubezpieczenia) 

3. Liczba osób, które nie spełniły 

obowiązku zawarcia umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia ( na 
podstawie załącznika nr I i 2 do 
sprawozdania) 

Uwagi: 

data i podpis osoby upoważnionej 



L.p. 

Uwagi: 

Załącznik Nr I 
do sprawozdania z zakresu kontroli 
zawierania przez rolników ubezpieczeń 

obowiązkowych 

WYKAZ DLA SOŁECTW A 

W zakresie spełnienia obowiązku zawarcia umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników 

Imię i nazwisko Miejscowość Nr domu 

Oświadczam, że dokonałam/dokonałem* kontroli obowiązkowego ubezpieczenia OC 
rolników, podczas której ujawniono, że obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego 
ubezpieczenia OC rolników nie spełniły w/w osoby. 

data i podpis osoby upoważnionej 

* właściwe podkreślić 



L.p. 

Uwagi: 

Załącznik Nr 2 
do sprawozdania z zakresu kontroli 
zawierania przez rolników ubezpieczeń 
obowiązkowych 

WYKAZ DLA SOŁECTW A 

W zakresie spełnienia obowiązku zawarcia umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych 

Imię i nazwisko Miejscowość Nr domu 

Oświadczam, że dokonałam/dokonałem* kontroli obowiązkowego ubezpieczenia OC 
rolników, podczas której ujawniono, że obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego 
ubezpieczenia OC rolników nie spełniły w/w osoby. 

data i podpis osoby upoważnionej 

* właściwe podkreślić 


