
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY 
„POLANA” w BYDGOSZCZY 

 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z ENERGII ELEKTRYCZNEJ. 

 
Na podstawie Uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w 
sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych,  
w celu szczegółowego określenia praw i obowiązków Zarządu ROD związanych  
z gospodarką energetyczną ogrodu oraz działkowców korzystających z energii elektrycznej 
dostarczanej z sieci ogólno ogrodowej, wprowadza się następujące uregulowania:  
I. Podłączenie do sieci i korzystanie z energii elektrycznej. 
1. Korzystanie z energii elektrycznej na działce możliwe jest poprzez podłączenie do sieci 

ogólno ogrodowej za zgodą Zarządu ROD, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. 
2. Rozpoczęcie dostaw energii winno być poprzedzone przeglądem instalacji elektrycznej przez 

elektryka ogrodowego.  
3. Energia elektryczna na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z 

charakteru działki określonego w statucie PZD i regulaminie ROD,  
a w szczególności do zagospodarowania i uprawy oraz wypoczynku.  

4. Przesłanką do zablokowania dostaw energii jest w szczególności wykorzystywanie energii do 
celów zarobkowych, zaleganie z opłatą za zużytą energię elektryczną oraz brak opłaty 
energetycznej. 

5. Ponowne podłączenie działki do sieci elektrycznej jest możliwe po uregulowaniu zobowiązań 
ciążących na działkowcu w stosunku do ROD oraz wniesieniu opłaty przyłączeniowej, której 
wysokość uchwala walne zebranie członków ROD.  

II. Rozliczanie kosztów energii elektrycznej. 
1. Koszty związane z utrzymaniem sieci ogrodowej oraz energii zużytej na potrzeby ogrodu, 

pokrywane są z opłaty ogrodowej przeznaczonej na funkcjonowanie ogrodu.  
2. Koszty związane z naprawą, konserwacją i obsługą sieci elektrycznej na indywidualnej 

działce, pokrywane są przez jej użytkowników.  
3. Rozliczanie kosztów energii elektrycznej zużytej przez działkowców następuje według ceny 

za 1 kWh wynikającej z faktury wystawionej przez dostawcę energii za dany okres 
rozliczeniowy. 

4. Opłaty wnoszone przez działkowców z tytułu korzystania z energii elektrycznej ustalane są 
na podstawie wskazań indywidualnych podliczników, umieszczonych w skrzynkach 
energetycznych.  

5. Odczytów zużycia dokonuje elektryk ogrodowy co najmniej 4 razy w roku. 
6. Opóźnienie w opłatach z tytułu zużycia energii elektrycznej ponad 1 miesiąc od wskazanej 

daty zapłaty stanowi podstawę do zablokowania dostaw energii do działki.  
III. Opłata energetyczna. 

1. Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu 
energii wewnątrz ogrodu (różnica pomiędzy wskazaniami liczników głównych, a sumą 
wskazań wszystkich podliczników do nich podłączonych) oraz innych obciążeń związanych 
z konserwacją i obsługą sieci doprowadzającej energię elektryczną do działek.  

2. Wysokość opłaty energetycznej ustala Zarząd ROD na podstawie danych za rok ubiegły  
i zatwierdza walne zebranie członków ROD. 

IV. Nielegalny pobór energii. 



1. Za nielegalny pobór energii elektrycznej należy uznać w szczególności:  
- podłączenie się do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika,  
- ingerencję w funkcjonowanie podlicznika,  
- zerwanie plomb na liczniku, 
- uszkodzenie skrzynki energetycznej. 

2. Stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej skutkuje odcięciem dopływu energii. 
3. Ponowne podłączenie do sieci następuje po uregulowaniu przez działkowca kwoty 

stanowiącej pokrycie kosztów ponownego podłączenia oraz opłaty przyłączeniowej. 
Podłączenia dokonuje elektryk ogrodowy, po uzyskaniu informacji od Zarządu.  

V. Tryb przeprowadzenia kontroli. 
1. Kontrolę przeprowadza powołana uchwałą Zarządu ROD Komisja Energetyczna, do 

kompetencji której należy:  
- zapobieganie nielegalnemu poborowi energii elektrycznej, 
- kontrola instalacji na indywidualnej działce, 
- uczestnictwo w przygotowaniach i odbiorach prac inwestycyjnych branży energetycznej, 
- kontrola wykorzystania energii. 

2. Z przeprowadzonej kontroli komisja sporządza protokół, w którym przedstawia dokonane 
ustalenia i propozycje usunięcia nieprawidłowości. Podpisany przez członków komisji  
i użytkownika działki lub reprezentującą go osobę protokół, przedkładany jest Zarządowi 
ROD. 

VI. Czasowe wyłączenie energii elektrycznej. 
1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze stanem technicznym sieci, 

niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu, bezpieczeństwem ogrodu, walne zebranie 
członków ROD może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej  
w okresie jesienno-zimowym.  

VII. Ustalenia końcowe. 
1. Przepisy dotyczące nadzoru i konserwacji oraz modernizacji sieci energetycznej zawarte są w 

odrębnych przepisach. 
2. Niniejszy regulamin zatwierdzono Uchwałą nr 12/2016 Zarządu ROD ”Polana”  

w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2016 r.  
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