
II ETAP ELEKTRYFIKACJI ROD „TULIPAN” 
 
 
 

Zarząd ROD „TULIPAN” wraz z Zespołem ds. Elektryfikacji ROD „TULIPAN” 
informuje działkowiczów, że przystępuje do drugiego etapu elektryfikacji ogrodu,  
tj. doprowadzenia energii elektrycznej do alei, na których działkowicze zgłosili 
zapotrzebowanie na energię elektryczną. Prace zostaną rozpoczęte w II kwartale br., 
niezwłocznie po wyborze wykonawcy i przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

Podstawą działalności inwestycyjnej Zarządu ROD jest 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 oraz Uchwała nr 1/2018 Zarządu ROD „TULIPAN” w Gorzowie Wlkp.  
z dnia 21.07.2018 roku w sprawie Regulaminu Korzystania z Energii Elektrycznej  
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „TULIPAN”. 
 

Działkowicze, którzy zadeklarowali akces do przyłączenie swojej działki do sieci 
zobowiązani są do partycypowania w kosztach inwestycyjnych i dokonania wpłaty  
w kwocie ustalonej w § 2 Regulaminu Elektryfikacji Ogrodu, w wysokości 1.500,00 zł 
(słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) na konto ogrodu w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 30.03.2021 roku.  

Niedotrzymanie powyższego terminu wpłaty skutkować będzie 
nieprzyłączeniem danej działki do budowanej sieci.  

Pozostałe koszty związane z przyłączem, zgodnie z § 2 Regulaminu 
Elektryfikacji Ogrodu, działkowicze ponoszą własnym sumptem, a dotyczy to zakupu 
licznika i zabezpieczenia różnicowego zamontowanych w szafach elektrycznych 
zgodnie z projektem elektryfikacji ogrodu, które zamontowane zostaną przez 
wykonawcę rozbudowy sieci elektrycznej ogrodu oraz zakupu i ułożenia kabla 
przyłączeniowego w wykopie wykonanym przez działkowicza lub, jeżeli będzie taka 
możliwość, we wspólnym wykopie sieci kablowej po uzgodnieniu z wykonawcą 
rozbudowy oraz zamontowania zabezpieczenia instalacji i jej odbioru przez 
uprawnionego elektryka w altanie. 

 Informujemy, że jest to ostatni etap rozbudowy sieci na obecnych warunkach, 
po którym kolejne, nowe przyłącza działek będą realizowane przez Zarząd według 
zasad rachunku ekonomicznego i rozliczane indywidualnie. 

 Wszelkich informacji w sprawie realizacji II etapu inwestycji i pozostałych 
informacji dot. przyłączenia altan do sieci udzieli wyłącznie telefonicznie, z uwagi  
na obostrzenia pandemiczne, Zarząd, elektryk ogrodowy oraz Członkowie Zespołu 

ds. Elektryfikacji ROD „TULIPAN” – nr tel. 505 608 458; 695 737 111; 692 995 854; 
502 049 487. 
    
       Za Zarząd 
  Prezes Bożena Zygmuntowicz 

   
 


