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UCHWAŁA NR 12/2019
Walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego członków PZD
w ROD im. „Złote Piaski” w Siedlcach
z dnia 06.04.2019 r.
w sprawie korzystania z energii elektrycznej.
§1
Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze ROD „Złote Piaski” w Siedlcach na
podstawie uchwały nr 286/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej
w rodzinnych ogrodach działkowych uchwala, co następuje:
§2
Działkowiec obowiązany jest do podawania stanów zużycia energii elektrycznej
w altanie do 30 września każdego roku poprzez:
 zakładkę KONTAKT na stronie internetowej Ogrodu www.zlotepiaskisiedlce.pl;
 osobiście z Biurze Zarządu ul. Przymiarki 70 w godzinach jego pracy;
 elektronicznie na adres: biuro@zlotepiaskisiedlce.pl.
§3
W przypadku podłączania nowych użytkowników lub modernizacji sieci, podlicznik
powinien zostać umieszczony w skrzynce poza altaną w miejscu dostępnym dla
konserwatora elektryka i członków Zarządu dokonujących odczytów zużytej energii
elektrycznej. Koszt podłączenia według kalkulacji firmy konserwującej sieć energetyczną
w ogrodzie pokrywa działkowiec.
§4
Walne zebranie upoważnia Zarząd do odłączania energii
w danym roku kalendarzowym nie podadzą stanu licznika.

działkowcom,

którzy

§5
Walne zebranie upoważnia Zarząd również do odłączania energii działkowcom, wobec,
których stwierdzono pobór energii elektrycznej z pominięciem podliczników energii.
§6
Walne zebranie upoważnia Zarząd do odłączania energii działkowcom,
w danym roku kalendarzowym nie uregulowali należności za energię elektryczną.

którzy

§7
Ponowne podłączenie energii do altany nastąpi po spełnieniu następujących warunków:
a. uregulowanie należności za zużytą energię elektryczną. W przypadku nielegalnego
poboru energii należność obliczana będzie na podstawie średniego zużycia energii
eklektycznej w altanach pomnożona przez dwukrotną cenę 1 kWh1 i okres
nielegalnego poboru;

1

Art. 44 p. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18.082011 roku w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

b. przeniesieniu licznika zużytej energii elektrycznej w sposób opisany w § 2. Koszt
przeniesienia według kalkulacji firmy konserwującej sieć energetyczną w ogrodzie
pokrywa działkowiec.
§8
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia pomiarowego (podlicznika), do którego
doszło bez winy działkowca, Zarząd dokonuje wymiany licznika w sposób opisany w § 3.
Koszt wymiany ponosi Zarząd.
§9
Na podstawie uchwały nr 286/2018 Prezydium Krajowej Rady PZD Walne Zebranie
upoważnia Zarząd ogrodu do wyłączania energii elektrycznej w okresie od grudnia do
końca lutego w związku z niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu oraz
bezpieczeństwem ogrodu.
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