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ZARZĄDZENIE Nr 0050.281.2014r. 

WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA 

z dnia 22 lipca 2014r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC 

rolników, budynków rolniczych oraz upoważnienia pracowników do przeprowadzenia kontroli.

Na podstawie art. 84 ust. 3 pkt. 1 i ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013r. poz. 392) Wójt Gminy Dąbrówka zarządza co 

następuje:

§1.

Zarządza się przeprowadzenie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia przez rolników umów"

1. Ubezpieczenia OC;

2. Ubezpieczenia budynków rolniczych;

3. Ubezpieczenia upraw rolnych

§ 2.

Kontrola przeprowadzona zostanie na terenie gminy Dąbrówka raz w roku w piętnastu 

wylosowanych gospodarstwach zgodnie z zatwierdzonym corocznie przez Wójta Gminy Dąbrówka, 

harmonogramem ustalającym termin i miejscowości do kontroli oraz ilość gospodarstw 

podlegających kontroli w każdej miejscowości.

§ 3 .

Procedurę losowania gospodarstw do kontroli przeprowadzi komisja złożona z trzech pracowników 
w następującym składzie:

1. Ewa Morawska

2. Mateusz Kaszuba

3. Jolanta Jankowska

§ 4.

Do przeprowadzenia kontroli upoważniam następujących pracowników:

1. Mateusza Kaszubę

2. Krystynę Augustyniak

§ 5.

Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie od 03.09. 2014r. do 24.09.2014r.



§ 6.

Spełnienie zawarcia umów ubezpieczenia powinno być ustalone na podstawie: polisy 

ubezpieczeniowej, legitymacji ubezpieczeniowej, zaświadczenia tymczasowego, dowodu 

potwierdzającego opłacenie składki ubezpieczeniowej lub innego dowodu ubezpieczenia 

potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

§7.

Z przeprowadzonej kontroli upoważniony pracownik sporządzi protokół zawierający:

1. imię i nazwisko rolnika;

2. adres gospodarstwa;

3. adres zamieszkania rolnika;

4. powierzchnię gospodarstwa;

5. informacje identyfikujące dokument potwierdzający zawarcie umów ubezpieczenia.

W razie stwierdzenia przez kontrolujących niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia kontrolujący 

podejmą czynności określone w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

1. Wykonanie zarządzenia powierzam Panu Mateuszowi Kaszuba -podinspektorowi ds. 

gospodarki przestrzennej i geodezji

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Pani Helenie Karczmarczyk -  sekretarz

§8.

§9

gminy

§ 10 .
J Ó  f

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


