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UCHryAŁA NR 11l 2020
KONF,ERENCJI DELEGATÓW

ROD ,'SZAROTK4'' w Rudzie Sląskiej z dnia

8 lipca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zasad regulujqcych korzystanie z energii elektrycznej
w

RoD ,,SZAROTKA"

Konferencja Delegatów człoŃów PZD ROD ,,SZAROTKA" w Rudzie Śląskiej, dzińając na

podstawieart.33ust. 1i2ustawyoROD,§64pkt7StatutuPZD,§78ustlRegulaminu

ROD oraz § 1 ust 2 pkt 4, § 1 ust 3 i 4, § 5 ust 7, § 8 uchwaĘ nr ż8512015 Prezydium
Krajowej Rady z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzania zasad regulujących
korzystanie

z

energlt elektrycznej

w ROD,

postanawia uchwalić Regulamin korzystania

z enetgii elektrycznej w ROD ,,SZAROTKA" w Rudzie ŚĘskiej naslępującej treści:
/

Regulamin
korrystania z energii elektrycznej w ROD ,,SZAROTKA''w Rudzie ŚĘskiej

1.

2,

a

4.
5.

6.
7.

8.

Podłqczenie do sieci i r§rłrwrrie z energii elektrycznej
Korzystanie z energii elektrycznej na dzińce możliwe jest po v"ytłżeńuzgody przęz
ZarządROD na podłączenie do sieci ogólnoogrodowej.
Energia elektryczna na działce może być wykorzystywana jedynie do celów
wynikających z chara}<teru działki, określonego w statucie PZD i regulaminie ROD
aw szczególności do zagospodarowania i uprawy dzińki orźv wypoczynku.
Nowe podłączenie następuje po uzyskaniu pisemnej zgody zarządtl, wpłaceniu na konto
ogrodu opłaty w wysokości wynikającej z faktlłry za wykonanie sieci energetycznej dla
danej kolonii podzielonej przez ilośćdziałek na danej kolonli oraz wykonaniu ptzez
użytkownika, na jego kosź, elektrycznej instalacji odbiorczej od wskazanęgo przez
Zarząd złącza pomiarowego, do miejsca odbioru na dzińce wraz z Iicznikiem
i b ezpiecznikiem, które są własno ścią uZytko rłmi ka dzińkt.
Wykonaną sieó odbiorcząużytkownik działki zgłasza do Zarządl w celu sprawdzenia
zgodności j ej wykonania z obowiązuj ącymi przepisami.
Po sprawdzaniu i odebraniu przęz elektryka instalacji .bdbiorczej użytkownika działki
oraz uiszczeniu przez niego rzeczywistych kosźów podłączenia w/w instalacji do
rozdzielni następuje jej włączenie do wskazanego wcześniej złączapomiarowego.
Wszelkie instalacje na dzińce użytkownika powodujące adarie sieci (nvarcia) będą
odłączane od sieci, bezuptzedzeniavffikownika dzińI<t. '
*
Wykorzystywanie energii do celów innych niż wymienione w §1 pkt. 2, m.in. do celów
zarobkowych oraz użyczania energii działkowcom niepodłączcinym do sieci, będzie
stanowić podstawę do vłyłączeniadziałki spod napięcia.
Działkowcy korzystaj ący z energii elektrycznej winni dokonywać .opłat za zużrfią
energię elektryczną. Brak zapłaty bądź opóźnienie spowoduje odłączenie .zasilania

energii Po 1 miesiącu od daty obowiązku zapłaty oraz w rwiązku z brakiem
ustaleń
Zarządem możliwościzapłaĘ
w innym terminie.
OPłata za energię Wloszona jest przez kazdego użytkownik a działki raz
w roku
ostatecznie do dnia 30 czerwca. Kwota do zapłŃy stanowi kwotę za zużrytąenergię
v

9.

roku PoPrzednim, pomniejszoną o wpłacohą 'zaliczkę * .oko popizednim ora]
zwiększoną o zaliczkę, w wysokości zuĘcia iiościkWh w roku poprŻednim,
na rol

bieżący.

zgoda zatządl RoD na pono*'le podłączenie do sieci energeĘcznej będzi<

10.

uzalęŻmiona od uregulowania zobowiryań cięących na u4rtkowniku aziałki
wobet
ROD oraz Po uiszczeniu opłaty stanowiącej kosź ponownego podłączenia w kwocit

l00 zł, na konto lub do kasy ROD.

§2

Rozliczanie zużycia energii
1.

OdczfiY Podliczników będą dokonywane raz w roku w okresie jesiennym. Roczne
tozliczenie każdej dziaki za zużrytą energię elektryczną nastąpi do ktńca kwietnia
roku

następnego.

Rozliczanie kosźów energii zuzytej przęz dziakowcanastępy|e wg ceny za 1 kwh.
OPłatY wnoszone przez działkowców z tytułu korzystąrria z- eneigii elektrycznej
ustalarre Są na podstawie wskazafi indyrvidualnycrr p-oaliczników. oicrytu
zuĘcia
energii elektrycznej dokonują osoby wznaczone przęz zarząd,RoD.

2.
J.

§3

L Nadzórikonserwa":"!ł"!io#łr"T.:#:3łł":;#,'r;!:::?^zarząduRoD,który

powierzate zadania.osobie posiadającej kwalifikacje w tym zakresie (etilrtrył).
koszty konserwacji i nadzoru nad siecią ogólnoogrodową pokrywane' śąz opłaty
ogrodowej. Koszty energii zuzytej na potrżeby
Ęohoog.oło*ó3 (biuro zarzqdĄ
pokrywane będąz ogólnych kosźów frrnkcjonowania Ógrodu.

§4

kontroli
koniecznościąsprawdzenia stanu
technicznego sieci
w
sytuacji wystąpienia przesłanek świadczących
o niePrawidłowoŚciach,lub
w korzystaniu , ..r..gii elektrycznej ptzez uzytkownika
działki, osoba uPoważnionaprzezZyządROD posiadająca odpońednie
kwalifikacje
może przeprowadzić kontrolę sieci i instalacji nadzińcę.

l, W

2,

Tryb prxeprowadzenia

uzasadnionYch Przypadkach zńązarrych

z

Przedmiotem badania podczas kontroli jest Śposób wykorzystania
energii, ogólny stan
i instalacji pod
bezpieczeńri*u
oifunkÓ.jonowanie
i
stan
|ąte1
|odlic znika.
3, 9_i9ci
W,trakcie Przeprowbdzeńia kontroli musi być obecny użytkownik działki
lub inna
.i
wskazanaprzęz niego osoba pełnoletnia
4, ? kontroli sPorządzarty jest protokół podpisywany przęz członków komisji
i uĄtkownika działki. Protokół przedstawianv jóst ZarządowjRoD..
5, W PrzYPadku odmowy złożeniapodpisuprzeŻ osobę lub qsoby wymienione w 5 pkt.
§
4, naleĘ zaznaczyć to w protokole z podarri em przyczyny.
{i
6, BezPodstawne uniemożliwienie przeprowadzenia tontróti prr"aużytkownik a działI<l
może byó przesłanką do odcięcia dostawy energii.
7, W uzasadnionYch PtzYPadkach Zarząd,ROD ńZe podjąć decyzję o przeprowadzeniu
kontroli całościsieci energeĘcznej na terenie og.oÓ,r. z'przeŚiet" r.o;t
óri .p orządza
się Protokół, w którym zawiera dokonane ustalenia i ewentuĄ
ę zalecehia.'loopisany
Przez człoŃÓw komisji energetycznej protokół przedkładanv iest Zarzadowi RoD

§5

Nielegalny pobór energii
ZanielegaIny pobór energii elektrycznej należy uznaćw szczególności: podłączenie się do
sieci energetycznej z pominięciem podlicznika, ingerencję w funkcjonowanie podlicznika,
która wpłpva na wskazanie ilościzużycia energii.
Stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej będzie skutkować natychmiastowym
odcięciem dopływu energii.

§ó

Czasowe wyłqczenie energii elektrycznej w ROD
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze stanem technicznym sieci,
niemożliwościązapobieżenia lładzieżom prądu, bezpieczeilstwem ogrodu, Zarząd FiOD
może, podjąó decyzję o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej w ROD w okresie
jesienno-zimowym.

§7

postanowienia końcowe
powyższego
Nieprzestrzeganie
Regulaminu może spowodować odcięcie energii elektrycznej
od działki oraz wypowiedzenie umowy dzieźav,ry działkowej .
,,i
InterpretĄa niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Zvrządu ROD ,,SZAROTKA"
'
w Rudzie Sląskiej.
/
Regulamin wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia uchwaĘ w sprawie wprowadzenia zasad
regulujących korzystanie z energii elektrycznej w ROD ,,SZAROTKA" w Rudzie Śląskiej.
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