
ZARZĄDZENIE NR 35/2021 
BURMISTRZA ŁASKU 

z dnia 18 lutego 2021 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214 z późn. zm), art. 10c ust. 11 ustawy z dnia 7 lipca 
2005 r. o Ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 477) 
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 do gruntów rolnych. 

§ 2. 1. Kontrola będzie przeprowadzana w oparciu o wykaz podatników posiadających 
gospodarstwo rolne, z zachowaniem zasady, iż kontroli podlega nie mniej niż 10% gospodarstw 
rocznie, wybranych losowo z każdego sołectwa i miasta Łask. 

2. Ostateczny termin zakończenia kontroli ustala się na dzień 30 września 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 celu przeprowadzenia kontroli pracownik kontrolujący przesyła rolnikom prowadzącym 
gospodarstwo rolne na terenie Gminy Łask o powierzchni powyżej 1 ha informację o obowiązku 
zawarcia umowy ubezpieczenia której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz 
o konieczności złożenia potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC/BUDYNKÓW 
ROLNICZYCH/UPRAW ROLNYCH rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia i przedłożenia polisy do wglądu. 

§ 4. Do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie wymienionym 
w § 1 upoważniam dwóch pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Łasku. 

§ 5. Z przeprowadzonej kontroli upoważniony pracownik sporządza sprawozdanie z wyników 
kontroli według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 
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§ 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. 
 

   

Burmistrz Łasku 
 
 

Gabriel Szkudlarek 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/2021 

Burmistrza Łasku 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

     INFORMACJA 
Szanowni Państwo! 
Urząd Miejski w Łasku przypomina rolnikom o obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia: 
1. OC ROLNIKÓW z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. 
2. BUDYNKÓW ROLNICZYCH (GOSPODARSKICH) 
3. UPRAW-(dotyczy rolników, którzy uzyskują płatności bezpośrednie do gruntów rolnych). 

Urząd Miejski w Łasku informuje o konieczności złożenia wypełnionego druku potwierdzenia  
załączonego do pisma oraz przedłożenia do wglądu oryginału umowy lub innego dokumentu 
potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia – w terminie do 30 września każdego roku: 
-  w pokoju nr 50 w Urzędzie Miejskim w Łsku, ul. Warszawska 14. 
Podstawa prawna: art. 4 pkt 2 i 3, art. 44 i 59 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach 

Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214 z późn. zm), art. 10c ust. 11 ustawy z dnia 7 lipca 
2005 r. o Ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 477). 

Ad1 i 2) Urząd Miejski w Łasku informuje, że niedopełnienie formalności związanej 
z ubezpieczeniem OC ROLNIKÓW oraz BUDYNKÓW ROLNICZYCH wiązać się będzie 
z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, przewidzianych w art. 88 ww. ustawy, 
niejednokrotnie przewyższających koszty ubezpieczenia. Zobowiązania do prowadzenia kontroli 
zawarcia ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, wynikające 
z art. 84 ust. 3 oraz art. 87 wyżej cytowanej ustawy, skutkują przekazaniem do Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjnego wykazu rolników, którzy nie wywiązali się z obowiązku zawarcia umowy 
ubezpieczenia. 

Ad3) Ubezpieczenie powinno obejmować przynajmniej 50% powierzchni wymienionych upraw od 
co najmniej jednego z wymienionych ryzyk: powódź, susza, grad, ujemne skutki przezimowania lub 
przymrozki wiosenne. Ubezpieczenie winno być zawarte od 1 lipca roku następującego po roku, za 
który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy. 

Jeżeli posiadacz gospodarstwa rolnego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej 
zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC rolników została 
zawarta w trybie  art. 46 ust. 1, umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana 
na piśmie. 

Jednocześnie Urząd Miejski w Łasku informuje, że niedopełnienie powyższych formalności wiązać 
się będzie z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, przewidzianych w art. 10c ust. 6 i 7 ww. 
ustawy, niejednokrotnie przewyższających koszty ubezpieczenia.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35/2021 

Burmistrza Łasku 

z dnia 18 lutego 2021 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 

        …………………………………………… 
(czytelny podpis rolnika) 
Potwierdzenie okazania umowy lub wpłaty za ubezpieczenie 
……………………………………………………………………………………………….. 
( data i podpis pracownika potwierdzającego okazanie umowy lub dowodu wpłaty) 
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INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, tel.:  43 676 83 00, e-mail: um@lask.pl. 
2. W Gminie Łask został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@lask.pl. 
3. Dane będą przetwarzane przez Gminę Łask w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

wynikającego z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
oraz ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o Ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
w związku z kontrolą zawarcia umowy ubezpieczenia OC/budynków rolniczych/upraw rolnych 
rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne. Dane będą przetwarzane i przechowywane nie dłużej niż 
przez okres 5 lat, z możliwością przedłużenia w przypadku wykonania ekspertyzy dotyczącej 
archiwizacji, podanie danych jest obowiązkowe, brak podania danych będzie skutkowało 
niezałatwieniem sprawy. 

4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu 
a także innym odbiorcom uprawnionym na mocy odrębnych przepisów prawa. 

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 
1) dostępu do swoich danych osobowych, 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 

lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie 
z prawem, 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, 
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Gmina Łask 
nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, 
których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły 
sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów 
administratora nad podstawą takiego sprzeciwu, 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną 
sytuacją osób, których dane są przetwarzane, 

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 35/2021 

Burmistrza Łasku 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

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

rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Łask 

Rodzaj ubezpieczenia obowiązkowego  
Lp. 

 
Liczba osób: OC rolników od budynków 

rolniczych 
upraw rolnych 

1 objętych kontrolą    

2 Spełniających obowiązek 
zawarcia umowy 
ubezpieczenia, które okazały 
dokument ubezpieczenia 

   

3 Nie przedkładających do 
kontroli dokumentów 
potwierdzających spełnienie 
obowiązku zawarcia umowy 
ubezpieczenia 

   

      …………………………………………….. 
(data i podpis osoby kontrolującej) 
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