
UCHWAŁA NR 14/2016 

 

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD 

w ROD „RAJ” w Warszawie 

dnia 10 kwietnia 2016 roku 

 
 

w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w Rodzinnym Ogrodzie 

Działkowym „RAJ” w Warszawie opracowanych na podstawie Uchwały    

nr 285/2015 Prezydium KR PZD z dnia 5 listopada 2015 roku.  

 
§ 1 

1. Korzystanie z energii elektrycznej na działce możliwe jest poprzez podłączenie do 

sieci ogólno ogrodowej za zgodą zarządu ROD „RAJ”.  

2. Rozpoczęcie dostaw energii do działki powinno być poprzedzone przeglądem i 

akceptacją indywidualnego podłączenia przez elektryka ogrodowego. 

3.  Podłączenie  działki do sieci ogólno ogrodowej może dokonać osoba posiadająca 

stosowne uprawnienia .  

4. Koszt podłączenia działki do sieci ogólno ogrodowej  wynosi w ROD „RAJ” 150,- zł. 

5. Działkowcy, którzy budują altany i modernizują   przyłącze lub wymieniają licznik 

obowiązani są do powiadomienia zarządu o prowadzonych pracach przed 

rozpoczęciem robót. 

6. Zakupu licznika i materiałów na wykonanie przyłącza działkowiec dokonuje we 

własnym zakresie i na własny koszt. Licznik musi odpowiadać wymogom określonym 

w Zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie wprowadzenia przepisów 

metrologicznych o użytkowanych licznikach energii elektrycznej prądu zmiennego. 

Licznik i przyłącze są własnością działkowca.  

7. Energia elektryczna na działce może być wykorzystywana tylko do celów 

wynikających z charakteru działki określonego w ustawie o ROD i regulaminie ROD, 

a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku 

8. Wykorzystywanie energii elektrycznej do celów innych niż wymienione w punkcie 7, 

a zwłaszcza do celów zarobkowych stanowi przesłankę do zablokowania dostaw 

energii przez zarząd ROD „RAJ” i sankcji przewidzianych w ustawie o ROD. 

 

§ 2 

 

1. W celu szczegółowego określenia praw i obowiązków działkowca z tytułu korzystania 

z energii na działce, zarząd ROD  wprowadza następujące warunki : 

 działka musi być wyposażona w  podlicznik poboru energii, który posiada 

aktualną legalizację odpowiedniego urzędu; 

 posiada zabezpieczenia w postaci plomb założonych przez elektryka 

ogrodowego; 

 numer licznika pokrywa się z numerem widniejącym w ewidencji zarządu; 

 posiada zabezpieczenia zalicznikowe nie większe jak 16A; a 

przedlicznikowe w skrzynkach elektrycznych zewnętrznych 20A 

 przyłącze elektryczne jest dostosowane do obowiązujących norm  np. 

przewód ziemny minimum 2,5 mm 

 



 

§ 3 

 
1.Rozliczenie 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 prze działkowców z tytułu korzystania z energii elektrycznej 

ustalane są na podstawie wskazań indywidualnych podliczników. 

3. Osoby, które przebywają na działce sezonowo obowiązane są do uiszczania należności 

za zużytą energię elektryczną co dwa miesiące niezależnie od zużycia ilości kWh oraz 

na koniec sezonu letniego t.j. do dnia 31 października każdego roku; 

4. Osoby, które przebywają na działce całorocznie obowiązane są do uiszczania 

należności za zużytą energię elektryczną raz w miesiącu. 

5. Opóźnienie z uiszczeniem opłaty z tytułu zużytej energii albo opłaty energetycznej 

będzie stanowić podstawę do zablokowania dostaw energii przez zarząd ROD „RAJ”: 

 długość opóźnienia stanowiącego przesłankę do odcięcia dostaw energii dla 

osób przebywających sezonowo na działce – 3 miesiące 

 długość opóźnienia stanowiącego przesłankę do odcięcia dostaw energii dla 

osób przebywających całorocznie na działce – 2 miesiące 

 opóźnienie w uiszczaniu należności za zużyty prąd skutkować będzie nie  

włączeniem  energii elektrycznej po przerwie jesienno-zimowej bez 

uprzedniego powiadomienia działkowca  

 nie opłacenie zużycia energii elektrycznej na koniec sezonu letniego 

skutkować będzie nie rozpatrywaniem podań o nie wyłączaniu prądu w 

okresie jesienno-zimowym.     

6. Działkowiec obowiązany jest udostępnić osobie upoważnionej przez zarząd ROD 

„RAJ” odczyt podlicznika. Bezpodstawne uniemożliwienie przez działkowca 

przeprowadzenie kontroli sieci na działce  może być przesłanką do zablokowania 

dostawy energii elektrycznej do działki.   

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

 podłączenie się do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika; 

 ingerencję w funkcjonowanie podlicznika , która wpływa na wskazanie 

ilości zużycia energii 

8. Stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej stanowi podstawę do 

odłączenia energii od działki , zastosowanie sankcji ustawowych oraz dochodzenie od 

działkowca naprawienia szkody wyrządzonej ogrodowi poprzez zapłatę za zużytą 

poza opomiarowaniem energię elektryczną.   

 

§ 4 

1. Opłata ogrodowa energetyczna  jest  corocznie uchwalana przez walne zebranie i 

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 „RAJ” . 

Opłatę energetyczną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do sieci 

ogrodowej. 

 

 

 



§5 

 
1.Nadzór i konserwacje sieci ogólno ogrodowej należy do zadań zarządu ROD „RAJ” 

2. Konserwację sieci ogólno ogrodowej i przyłączanie działek do sieci ogrodowej wykonuje 

z upoważnienia zarządu ROD „RAJ” elektryk posiadający do tego uprawnienia 

wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie. Do zadań elektryka 

należy w szczególności dokonywanie bieżących napraw sieci ogólno ogrodowej, nadzór 

nad jej stanem technicznym i właściwym oznakowaniem. Koszty konserwacji i nadzoru 

nad siecią ogólno ogrodową oraz energii zużytej na potrzeby ogólno ogrodowe, 

pokrywane są z opłaty ogrodowej. 

§ 6 

 
1.Działkowiec nie może ingerować w funkcjonowanie podlicznika i sieci ogólno ogrodowej 

2.Działkowiec ponosi rzeczywiste koszty ; 

 ponownego podłączenia energii elektrycznej do działki wyłączonej z winy 

działkowca w kwocie zł 150,- 

 ponownego zaplombowania podlicznika w altanie  rozplombowanego 

przez działkowca w kwocie zł 50,- 

 likwidacji  uszkodzeń urządzeń spowodowanych przez działkowca w 

kwocie wyliczonych kosztów materiałów i robocizny 

§7 

 
1.W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze złym stanem technicznym 

sieci, niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu, bezpieczeństwem ogrodu, zarząd ROD 

„RAJ” może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej w ogrodzie w 

okresie jesienno- zimowym . Uchwała w tej sprawie powinna być szczegółowo uzasadniona. 

2. Walne zebranie może w drodze uchwały zobowiązać zarząd ROD „RAJ” do wyłączenia 

energii elektrycznej w ogrodzie w okresie jesienno- zimowym. 

 

§ 8 

 

Z dniem wejścia  w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca uchwała nr 

11/2009 Walnego zebrania sprawozdawczego z dnia 26 kwietnia 2009 roku w sprawie 

wytycznych do korzystania ogólno ogrodowej sieci energetycznej opracowana na 

podstawie Załącznika do uchwały nr 33/2002 KR PD z dnia 22 marca 2002 oraz na 

podstawie § § 140,141 i 143 regulaminu ROD oraz uchwała nr 12/2011 Walnego 

zebrania sprawozdawczego z dnia 10 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały Walnego zebrania nr 11/2009 z dnia 26 kwietnia 2009r. 

§ 9 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

         Przewodniczący      Przewodniczący 

Komisji Uchwał i Wniosków     Walnego Zebrania 

                   /./                                                                                      /./ 

        Marzena Dybek       Robert Tomkowicz 

                              

 

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2016     


