
Regulamin  

Zasad przyłączania się i korzystania z energii elektrycznej w ROD 

Lemszczyznaw Lublinie 
 

Podstawą jest UCHWAŁA Nr 285/2015Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku 

Działkowcówz dnia 5 listopada 2015 r.w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej  w 

rodzinnych ogrodach działkowych. 
 

Uchwała Zarządu: …13/04/2020……. 

Warunki techniczne podłączenia prądu w ROD „Lemszczyzna” w Lublinie 

Przyłącze elektryczne dokonywane przez użytkowników działek na terenie ogrodu powinno 

spełniać następujące wymagania: 

Wyposażenie montowane w rozdzielni energetycznej w alejce: 

• Wyłącznik nadmiarowo-prądowy typu „ S „  C 16A 

• Licznik Energii 1 Fazowy 40A typu OR-WE-501  

Przyłącze od rozdzielni energetycznej do Altany: 

• Kabel elektryczny:  

o typ: YKY  3x2,5 mm2(umożliwiający ułożenie w ziemi), 

• Głębokość ułożenia kabla w ziemi: 0,6 - 0,7 m. 

• Oznakowanie kabla w ziemi: niebieska folia / 20-30 cm nad kablem/. 

• Wyposażenie skrzynki elektrycznej w Altanie:  

o wyłącznik nadmiarowo-prądowy: typu „S” B 10A, bądź 13A 

1. Użytkownicy działek, którzy chcą dokonać przyłączenia do sieci elektrycznej muszą złożyć 

pisemną informację do Zarządu ROD wraz z szczegółowym rysunkiem rozprowadzenia 

instalacji elektrycznej na odcinku: od Altany na  działce do zbiorczej skrzynki licznikowej 

wskazanej przez Zarząd Ogrodu ROD Lemszczyzna. 

2. Obecni użytkownicy energii elektrycznej z chwilą wykonania nowej instalacji elektrycznej 

zostaną odłączeni od złącza kablowego w domu działkowca, a ponowne ich włączenie do sieci 

energetycznej nastąpi na podstawie obecnego regulaminu ROD. 

3. Wykop musi być kopany w linii prostej, drogą najkrótszą. Linia musi być prowadzona przy lub 

między działkami lub w wyznaczonych alejkach wewnątrz działki.  Zmiany kierunku przebiegu 

kabla muszą następować pod kątem prostym. 

4. Konieczna jest pisemna zgoda sąsiada na przeprowadzenie linii energetycznej w  granicy 

działek. 

5. Prawidłowość wykopania oraz ułożenia kabla  odbiera osoba upoważniona przez Zarząd. 

6. Puszki przyłączeniowe powinny być hermetyczne i montowane się na wysokości min0,7 m nad 

powierzchnią ziemi. Do puszki po zamontowaniu musi być łatwy dostęp, nie mogą być w 



żaden sposób zakryte lub zabudowane, ponadto kabel wyprowadzony z ziemi można 

bezpośrednio podłączyć do wewnętrznej rozdzielni w Altanie z pominięciem puszki pośredniej 

7. Kabel od poziomu dna wykopu do puszki przyłączeniowej musi być prowadzony w rurze 

ochronnej PCV lub stalowej. 

8. Do rozliczania energii elektrycznej stosuje się liczniki jednofazowe zakupione przez 

użytkownika działki zamontowany w rozdzielni energetycznej ogrodu. Opłata za energię jest 

opłatą zmienną zależną od stawki za kilowatogodzinę wystawianą przez Zakład Energetyczny. 

9. Działkowiec  zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat za zużytą energię elektryczną 

wg. wskazań podlicznika, tj. do 30 czerwca, 31 sierpnia i 31 października.  Wpłaty za 

korzystanie z energii elektrycznej można dokonać u skarbnika PRD lub przelewem na konto 

bankowe ogrodu, informacje o wysokości opłat umieszczane będą na tablicach ogłoszeń i na 

stronie internetowej ogrodu. 

10. Wykonanie przyłącza (wykopy dla kabla, zasypanie, montaż puszki przyłączeniowej, 

wykonanie złączy w puszce) oraz instalacji wewnątrz altany należy do użytkownika działki).  

Ze względów bezpieczeństwa wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz rozdzielni 

energetycznej /jednej z siedemnastu zainstalowanych na terenie ogrodu/ polegającej na 

zamontowaniu licznika i zabezpieczenia powinno powierzyć się osobie posiadającej niezbędną 

wiedzę i uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznych wskazanej przez Zarząd 

Ogrodu. 

11. Działkowiec zobowiązany jest do konserwacji instalacji od rozdzielni energetycznej do 

ostatniego odbiornika w Altanie. 

12. Działkowiec ma ponadto obowiązek udostępnienia altany w celu sprawdzenia poprawności 

korzystania z energii elektrycznej osobom upoważnionym przez Zarząd. 

13. Wykonaną instalację elektryczną potwierdzamy protokołem odbioru poprzez osobę posiadającą 

uprawnienia pomiarowe SEP. 

14. W przypadku podłączenia działki do instalacji elektrycznej bez zastosowania powyższych 

zasad, Zarząd ROD będzie obciążał użytkownika działki kosztami ewentualnych szkód, jakie 

wynikły z samowolnego podłączenia. 

15. Zabrania się bezwzględnie samowolnego otwierania rozdzielni energetycznych na terenie 

ogrodu poprzez osoby postronne. 

. Zarząd może zablokować dostawę energii elektrycznej w następujących przypadkach: 

1. ingerowania w sieć ogólno ogrodową lub podlicznik, 

2. braku wymaganego atestu podlicznika, 

3. zalegania z opłatami, w szczególności składki członkowskiej, opłaty na rzecz ogrodu, opłaty 

za zużytą energię elektryczną przez okres 14 dni, 



4. wykorzystywania energii elektrycznej do celów innych niż określonych w statucie PZD i 

regulaminie ROD, zwłaszcza do celów zarobkowych, 

5. bezpodstawnego uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli, 

6. nieprzestrzegania warunków niniejszej umowy. 

2. Koszt ponownego włączenia energii elektrycznej w przypadkach określonych  ponosi 

Działkowiec 

3. Rzeczywiste koszty, związane z likwidacją uszkodzeń sieci ogólno ogrodowej z winy 

Działkowca , ponosi Działkowiec. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu mają zastosowanie 

następujące przepisy: 

1. statut PZD, 

2. regulamin ROD, 

3. UCHWAŁA Nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z 

dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej  w rodzinnych 

ogrodach działkowych. 

4. kodeks cywilny. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzystający      Zarząd 

   



UMOWA 

na korzystanie z energii elektrycznej na działce 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Lemszczyzna" w lublinie 

 Zawarta w dniu ....................20....r. pomiędzy Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„Lemszczyzna" w lubliniezwanym dalej „Zarządem" reprezentowanym przez Prezesa 

…………………………………………..……….., a ……….......................................................... 

zam. ..............................................................................................., dzierżawcą działki nr ................nr 

tel. .................................................. zwanym dalej „Korzystającym". 

§1 

Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem Zasad przyłączania się i korzystania z energii 

elektrycznej w ROD Lemszczyznaw Lublinie i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

§2 

 Korzystanie z energii elektrycznej na działce możliwe jest poprzez podłączenie do sieci ogólno 

ogrodowej za zgodą zarządu ROD i po zawarciu niniejszej umowy. 

§3 

 W celu podłączenia do sieci Korzystający jest zobowiązany do: 

1. Uzyskaniu  zgody Zarządu co do zakresu i sposobu wykonania tych prac. Rozpoczęcie 

dostaw energii elektrycznej powinno być poprzedzone przeglądem  wykonywanych prac 

zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie  korzystania z energii elektrycznej w ROD 

”Lemszczyzna” w Lublinie 

2. wykonania graficznego planu przebiegu kabla od rozdzielni energetycznej do altany z 

uwzględnieniem sąsiednich działek, 

§4 

1. Korzystający zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat za zużytą energię elektryczną 

wg. wskazań podlicznika, tj. do 30 czerwca, 31 sierpnia i 31 października. Wpłat  za korzystanie 

z energii elektrycznej można dokonać u skarbnika ogrodu lub internetowo na konto bankowe ROD. 

2. Przewody energetyczne sieci ogólno ogrodowej łączące skrzynki energetyczne, z których 

doprowadzona jest energia elektryczna do działek, położone są pod powierzchnią ziemi, wzdłuż 

granicy  działek. Zabrania się robienia wszelkich prac ziemnych, oraz nasadzeń w odległości 

mniejszej niż 1 metr od granicy działek, wzdłuż których przebiegają przewody energetyczne, bez 

zgody Zarządu. 

3. Korzystający w trakcie odczytu wskazań podlicznika ma prawo sprawdzić jego aktualne 

wskazania. 

4. Opłata za energię elektryczną jest opłatą zmienną zależną od stawki za kilowatogodzinę 

wystawianą przez Zakład Energetyczny w danym okresie rozliczeniowymi obliczana jest na 

podstawie faktury VAT wystawionej przez zakład energetyczny. 

§5 

1. Korzystający zobowiązuje się do konserwacji sieci na odcinku od altany do skrzynki 

energetycznej i odpowiada za jej właściwy stan techniczny. 

2. Korzystający zobowiązany jest do wymiany podlicznika po upływie okresu jego legalizacji. 

Koszty zakupu i wymiany podlicznika ponosi Korzystający.  

 



§ 6 

W celu sprawdzenia prawidłowości podłączenia i korzystania z instalacji elektrycznej 

Korzystający zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na działkę i do altany osobom 

upoważnionym przez Zarząd. 

§ 7 

Zarząd może zablokować dostawę energii elektrycznej w następujących przypadkach: 

7. ingerowania w sieć ogólno ogrodową lub podlicznik, 

8. braku wymaganego atestu podlicznika, 

9. zalegania z opłatami, w szczególności składki członkowskiej, opłaty na rzecz ogrodu, opłaty 

za zużytą energię elektryczną przez okres 14 dni, 

10. wykorzystywania energii elektrycznej do celów innych niż określonych w statucie PZD i 

regulaminie ROD, zwłaszcza do celów zarobkowych, 

11. bezpodstawnego uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli, 

12. nieprzestrzegania warunków niniejszej umowy. 

§8 

1. Koszt ponownego włączenia energii elektrycznej w przypadkach określonych w ust.1 uchwalany 

jest przez Walne Zebranie, ponosi Korzystający. 

2. Rzeczywiste koszty, związane z likwidacją uszkodzeń sieci ogólno ogrodowej z winy 

Korzystającego, ponosi Korzystający. 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu mają zastosowanie 

następujące przepisy: 

1. Statut PZD,  

2. Regulamin ROD 

3. UCHWAŁA Nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 

listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej  w rodzinnych ogrodach 

działkowych. 

4. Kodeks cywilny. 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

Korzystający      Zarząd 

     



Przyłączenie prądu do działki 

 

.............................................................................. 
imię i nazwisko użytkownika lub użytkowników działki 

(wypełniają oboje małżonkowie jeżeli oboje są członkami PZD) 

 

.............................................................................. 
adres zamieszkania 

 

Nr działki ............... 

Polski Związek Działkowców 

Zarząd ROD „Lemszczyzna” 

w Lublinie ul. Bursaki 2 

 

 

INFORMACJA 

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu/dniach ................................... planujęwykonanie przyłączenia 

instalacji elektrycznej do użytkowanej działki nr ............... w ROD „Lemszczyzna” w Lublinie. 

W załączeniu przedstawiamszczegółowy rysunek rozprowadzenia instalacji elektrycznej na 

odcinku: od użytkowanej działki do zbiorczej skrzynki licznikowej. 

Zobowiązujęsię 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” oraz 

wyłącznik różnicowo-prądowy. 

 

 

 

 

 

..........................................., dnia ...............................r. ........................................... 
 miejscowość podpis lub podpisy 

 

Uwaga 

Informację należy złożyć do Zarządu ROD co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem 

prac, celem sprawdzenia planowanej trasy ułożenia przewodów elektrycznych. 

 

 

 

 
 



Załącznik do informacji 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. 

 

 

..........................................., dnia ...............................r. ........................................... 
 miejscowość podpis lub podpisy 


