
Załącznik do Uchwały nr 6/WZ/2017 walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w  ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu z dnia 8 kwietnia 2017 r. 

REGULAMIN 
KORZYSTANIA Z ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ROD „GÓRNIK” w ZGORZELCU 

 
Na podstawie § 78 pkt 1 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego z dnia 1 października 2015 r. oraz zgodnie                 

z Uchwałą nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

regulujących korzystanie z energii elektrycznej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych,  przyjmuje się następujące 

uregulowania: 

 

  I. Zasady ogólne 
 

1. Podłączenie działki do sieci ogólnoogrodowej oraz korzystanie z energii elektrycznej dostarczanej z tej sieci 

możliwe jest wyłącznie za zgodą Zarządu ROD.  

2. Podłączenia działki do sieci ogólnoogrodowej może dokonać z upoważnienia zarządu ROD osoba (elektryk) 

posiadająca do tego uprawnienia wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie. Osobę 

(elektryka) może także wskazać działkowiec. 

3. Energia elektryczna na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z charakteru działki 

określonego w przepisach PZD, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku.  

4. Wykorzystywanie energii elektrycznej do celów innych niż wymienione w pkt. 3 (a zwłaszcza do celów 

zarobkowych) oraz w przypadku zalegania z opłatą z tytułu zużytej energii elektrycznej lub rocznej opłaty 

energetycznej, stanowi podstawę do zablokowania przez Zarząd ROD dostaw energii elektrycznej do działki.  

5. Zgoda Zarządu ROD na ponowne podłączenie działki do sieci elektrycznej jest możliwa, po usunięciu przyczyn             

z powodu których nastąpiło jej odłączenie.  
 

II. Rozliczanie zużycia energii 
 

1. Rozliczanie energii elektrycznej zużytej przez działkowca następuje według ceny 1 kWh wynikającej z faktury 

wystawionej przez zewnętrznego dostawcę energii za dany okres rozliczeniowy. 

2. Opłaty wnoszone przez działkowców z tytułu korzystania z energii elektrycznej ustalane są na podstawie wskazań 

indywidualnych podliczników, które powinny być zaplombowane oraz zaopatrzone w atest wymagany 

powszechnie obowiązującymi przepisami. 

3. Odczytu kontrolnego zużycia energii elektrycznej dokonują osoby (inkasenci) wyznaczone przez  Zarząd ROD            

w terminie do 30 września każdego roku.  

4. Działkowiec obowiązany jest umożliwić osobie upoważnionej przez zarząd ROD dokonania odczytu podlicznika, 

znajdującego się na terenie działki lub w altanie. 

5. Działkowcy dokonują wpłaty za zużytą energię elektryczną w terminie do 31 października każdego roku. 

6. Zaleganie z opłatą w okresie 1 miesiąca od terminu wyznaczonego w pkt. 5, stanowi podstawę do zablokowania 

przez Zarząd ROD dostaw energii elektrycznej do działki.  

7. O wyłączeniu energii Zarząd ROD powiadamia użytkownika działki na piśmie, wyznaczając mu dodatkowy 

termin na uiszczenie zaległości wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi. 
 

III. Opłata energetyczna 
 

1. Opłata ogrodowa energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii 

wewnątrz ogrodu. Podstawą obliczenia wysokości opłaty energetycznej jest różnica pomiędzy roczną opłatą za 

dostawę energii przez dostawcę zewnętrznego a środkami wynikającymi z sumowania wszystkich podliczników 

w ROD. 

2. Wysokość opłaty energetycznej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego - strat wynikających z różnic 

pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych.  

3. Przy ustalaniu opłaty energetycznej uwzględnia się nadwyżki lub niedobory z poprzedniego roku. W przypadku 

wystąpienia nadwyżki nie można przeznaczyć jej na cele inne niż obniżenie opłaty energetycznej w roku 

kolejnym oraz na nakłady na sieć ogólnoogrodową. 

4. Opłata energetyczna nie może być wyliczana proporcjonalnie od zużycia 1 kWh oraz wliczana do ceny za 1 kWh 

wynikającej z faktury wystawionej przez dostawcę energii elektrycznej. 

5. Wysokość i termin uiszczania opłaty energetycznej uchwala corocznie walne zebranie na wniosek Zarządu ROD. 

6. Opłatę energetyczną wnoszą działkowcy, których działki podłączone są do sieci ogrodowej. 
 

IV. Tryb przeprowadzenia kontroli 
 

1. Zarząd ROD może powołać komisję energetyczną i upoważnić ją w szczególności do :  

a) zapobiegania nielegalnemu poborowi energii elektrycznej,  

b) współpracy z działkowcami w zakresie racjonalnego korzystania z energii elektrycznej,  



c) rozwiązywania sporów związanych z wykorzystywaniem energii elektrycznej,  

d) analizowania zamierzeń związanych z modernizacją sieci energetycznej oraz nadzór nad jej  

            funkcjonowaniem,  

e) uczestnictwa w przygotowaniach i odbiorach prac inwestycyjnych branży energetycznej,  

2. Komisja energetyczna powołana przez Zarząd ROD, w uzasadnionych przypadkach może przeprowadzić 

kontrolę instalacji na indywidualnej działce. Kontrola przeprowadzana jest przy współudziale osoby posiadającej 

do tego uprawnienia. 

3. W przypadku nie powołania komisji energetycznej, jej funkcje pełnią osoby upoważnione przez Zarząd ROD. 

4. Przedmiotem badania podczas kontroli jest sposób wykorzystania energii, ogólny stan instalacji 

       zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa oraz funkcjonowanie i stan pod licznika.  

5. W trakcie przeprowadzenia kontroli musi być obecny użytkownik działki lub inna wskazana przez niego osoba 

pełnoletnia.  

6. Z kontroli, w trakcie której wykryto nieprawidłowości, sporządzany jest protokół podpisywany przez członków 

komisji energetycznej i użytkownika działki lub reprezentującą go osobę, Protokół przedstawiany jest Zarządowi 

ROD.  

7. W przypadku odmowy złożenia podpisu przez osobę lub osoby wymienione w pkt. 5 należy zaznaczyć to                                 

w protokole z podaniem przyczyny.  

8. Bezpodstawne uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli przez użytkownika działki, może być przesłanką do 

zablokowania dostaw energii elektrycznej  

9. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ROD może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli całości sieci 

energetycznej na terenie ogrodu. Z przebiegu kontroli komisja energetyczna sporządza protokół, w którym 

przedstawia dokonane ustalenia i propozycje usunięcia nieprawidłowości. Podpisany przez członków komisji 

energetycznej protokół przedkładany jest Zarządowi ROD. 
 

V. Nielegalny pobór energii 
 

1. Za nielegalny pobór energii elektrycznej należy uznać w szczególności :  

a) podłączenie się do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika,  

b)  ingerencję w funkcjonowanie podlicznika, która wpływa na wskazanie ilości zużycia energii.  

2. Stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej skutkuje natychmiastowym odcięciem dopływu energii,     

zastosowaniem sankcji ustawowych oraz naprawienie wyrządzonej szkody poprzez zapłatę za zużytą poza 

opomiarowaniem energię elektryczną.   

3. Ponowne podłączenie do sieci, po usunięciu przyczyn odcięcia, dokonuje członek komisji energetycznej Ogrodu, 

       po uzyskaniu zgody Zarządu i pokryciu  kosztów ponownego podłączenia.  
 

VI. Modernizacja istniejącej sieci energetycznej 
 

Modernizacje sieci energetycznej ogrodu będą realizowane po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków ROD 

wniosku Zarządu. Wniosek musi zawierać analizę uzasadniającą potrzebę modernizacji i wskazywać sposób jej 

finansowania.  

VII. Czasowe wyłączenie energii elektrycznej w ROD 
 

1. Sieć energetyczna jest włączona przez cały rok. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze 

stanem technicznym sieci, niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu, bezpieczeństwem ogrodu Zarząd 

ROD może podjąć decyzję o czasowym, częściowym lub całkowitym wyłączeniu energii elektrycznej w ROD w 

okresie jesienno-zimowym.  

2. Informacja o terminie wyłączenia energii elektrycznej w ogrodzie powinna być podana do wiadomości 

działkowców na tablicach ogrodowych i stronie internetowej, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 
 

VIII. Ustalenia końcowe 
 

1. Działkowiec zobowiązany jest do podpisania oświadczenia potwierdzającego przyjęcie do wiadomości                             

i stosowania zasad określonych niniejszym Regulaminem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

2. Wniosek o przyłączenie prądu do działki stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. Informacja o przyłączeniu prądu do działki – rysunek rozprowadzenia instalacji elektrycznej, stanowi załącznik           

nr 3 do Regulaminu. 

4. Protokół z kontroli sieci elektrycznej na działce stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. 

5. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez walne zebranie członków PZD w ROD „GÓRNIK”. 

6. Wszystkie dotychczas zawarte umowy na korzystanie z energii elektrycznej zachowują swą ważność i nie 

podlegają zmianie. 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu korzystania z energii energetycznej 

w ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu 

 

 

Zgorzelec, dnia ………………………… r. 

 

_______________________________ 

imię i nazwisko użytkownika działki                                               

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Ja niżej podpisany, użytkownik działki nr ………………… przyjmuję do wiadomości                    

i stosowania zasady korzystania z energii energetycznej określone w Regulaminie 

korzystania z energii elektrycznej w ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu. 
 

 

 

 

 

……………………………………………….. 
                                                                                                                       podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu korzystania z energii energetycznej 

w ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu 

 

 

 

Wniosek o przyłączenie prądu do działki 

 

 

.............................................................................. 

      imię i nazwisko użytkownika/ów działki 

 

.............................................................................. 

                  adres zamieszkania 

 

 

Nr działki .................. 

Polski Związek Działkowców 

Zarząd ROD „GÓRNIK" w Zgorzelcu 

 

 

 

        Proszę o wyrażenie zgody na wykonanie przyłączenia instalacji elektrycznej do użytkowanej działki               

nr ............... w ROD „GÓRNIK" w Zgorzelcu. 

Zobowiązuję się także do wykonania instalacji elektrycznej zgodnie z zasadami umożliwiającymi jej 

bezpieczne użytkowanie, tj. użycie odpowiedniej jakości przewodu elektrycznego, umieszczenie na działce 

skrzynki elektrycznej wyposażonej w wyłącznik nadmiarowo-prądowy typu „S”, o parametrach określonych 

przez Komisję Energetyczną ROD „GÓRNIK”. 

 

 

Zgorzelec, dnia ...............................r. ........................................... 

  podpis/y 

 

 

 

Uwaga 

Informację należy złożyć do Zarządu ROD co najmniej miesiąc  przed planowanym rozpoczęciem prac, 

celem sprawdzenia planowanej trasy ułożenia przewodów elektrycznych. 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu korzystania z energii energetycznej 

w ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu 

 

Informacja o przyłączeniu prądu do działki 

Rysunek rozprowadzenia instalacji elektrycznej na odcinku:  

od użytkowanej działki do zbiorczej skrzynki licznikowej 

Dot. działki nr ............... 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

Rodzaj przewodu elektrycznego: .............................................. (przekrój, typ) 

Głębokość umieszczenia przewodu w ziemi: ............................ 

Uwaga : 
 Na rysunku należy zaznaczyć granicę działki, miejsce wyprowadzenia przewodów z działki na alejkę oraz planowaną 

trasę ułożenia przewodów na alejce aż do zbiorczej skrzynki licznikowej. 

 

Zgorzelec, dnia ...............................r.                       ..........................................                                                                                        

                                                                                                                                                                  podpis  



 

Załącznik nr 4 

do Regulaminu korzystania z energii energetycznej 

w ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu 

 

 

                                                  Zgorzelec, dnia ……………………………. 

 

.............................................................................. 

      imię i nazwisko użytkownika/ów działki 

 

Nr działki .................. 

 

 

 

Protokół z kontroli sieci elektrycznej na działce. 
 

 

1. Komisja energetyczna stwierdziła - nie stwierdziła* nieprawidłowości : 

 

.............................................................................................................................................................................. 

 

2. Zalecenia do wykonania : ……………………………………………………………………………… 

 

.............................................................................................................................................................................. 

 

3. Stan licznika : ………………………… 

 

Podpisy członków komisji: 

 

1  ............................................................. 

 

2  ............................................................. 

 

3  .............................................................. 

 

Działkowiec odmówił podpisania protokołu * 

 

Zgorzelec, dnia ...............................r. ................................................ 

  podpis działkowca/pełnomocnika 
 

*niepotrzebne skreślić 


