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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta -
wie § 134 ust. 2 pkt 6 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
1. Pod łą cze nie do sie ci i ko rzy sta nie z ener gii elek -

trycz nej w ROD.
1) ko rzy sta nie z ener gii elek trycz nej na dział ce moż -

li we jest po przez pod łą cze nie do sie ci ogól no -
ogro do wej za zgo dą za rzą du ROD.

2) pod łą cze nie dział ki do sie ci ogól no ogro do wej
mo że do ko nać oso ba po sia da ją ca sto sow ne
upraw nie nia.

3) ener gia elek trycz na na dział ce mo że być wy ko -
rzy sty wa na tyl ko do ce lów wy ni ka ją cych z cha -
rak te ru dział ki okre ślo ne go w usta wie o ROD 
i re gu la mi nie ROD, a w szcze gól no ści do za go -
spo da ro wa nia i upra wy dział ki oraz wy po czyn -
ku. W ce lu szcze gó ło we go okre śle nia praw 
i obo wiąz ków dział kow ca z ty tu łu ko rzy sta nia z
ener gii na dział ce, za rząd ROD mo że wpro wa dzić
umo wę re gu lu ją cą sto sun ki w tym za kre sie.

4) wy ko rzy sty wa nie ener gii elek trycz nej do ce lów
in nych niż wy mie nio ne w pkt 1, a zwłasz cza do
ce lów za rob ko wych, sta no wi prze słan kę do za -
blo ko wa nia do staw ener gii przez za rząd ROD 
i sank cji prze wi dzia nych w usta wie o ROD.

5) roz po czę cie do staw ener gii do dział ki po win no
być po prze dzo ne prze glą dem i ak cep ta cją in dy -
wi du al ne go pod łą cze nia przez elek try ka ogro do -
we go.

2. Roz li cze nie zu ży cia ener gii elek trycz nej.
1) roz li cza nie ener gii elek trycz nej zu ży tej przez

dział kow ca na stę pu je wg ce ny 1 kWh wy ni ka ją -
cej z fak tu ry wy sta wio nej przez ze wnętrz ne go
do staw cę ener gii za da ny okres roz li cze nio wy.

2) opła ty wno szo ne przez dział kow ców z ty tu łu ko -
rzy sta nia z ener gii elek trycz nej usta la ne są na
pod sta wie wska zań in dy wi du al nych pod licz ni -
ków. Za sa dy na ja kich do ko ny wa ny bę dzie od -
czyt pod licz ni ków usta la za rząd ROD.

3) dział ko wiec obo wią za ny jest udo stęp nić oso bie
upo waż nio nej przez za rząd ROD od czyt pod licz -
ni ka, je że li znaj du je się on na te re nie dział ki lub
w al ta nie.

4) opóź nie nie z uisz cze niem opła ty z ty tu łu zu ży tej
ener gii al bo opła ty ener ge tycz nej mo że sta no wić
pod sta wę do za blo ko wa nia do staw ener gii przez
za rząd ROD. Dłu gość opóź nie nia sta no wią ce go
prze słan kę do od cię cia do staw po win na wy ni kać
z uchwa ły wal ne go ze bra nia. O za mia rze od cię cia

ener gii elek trycz nej z ty tu łu nie opła ce nia na leż -
no ści za jej zu ży cie za rząd ROD po wia do mić
dział kow ca na pi śmie.

3. Za nie le gal ny po bór ener gii elek trycz nej na le ży
uznać w szcze gól no ści:
a) pod łą cze nie się do sie ci ener ge tycz nej z po mi nię -

ciem pod licz ni ka,
b) in ge ren cję w funk cjo no wa nie pod licz ni ka, któ ra

wpły wa na wska za nie ilo ści zu ży cia ener gii.
4. Stwier dze nie nie le gal ne go po bo ru ener gii elek trycz -

nej sta no wi pod sta wę do odłą cze nia ener gii od dział -
ki, za sto so wa nie sank cji usta wo wych oraz do -
cho dze nie od dział kow ca na pra wie nie szko dy wy -
rzą dzo nej ogro do wi po przez za pła tę za zu ży tą po za
opo mia ro wa niem ener gię elek trycz ną.

§ 2
1. Opła ta ogro do wa ener ge tycz na jest to co rocz nie

uchwa la na przez wal ne ze bra nie, na uza sad nio ny
wnio sek za rzą du ROD, opła ta prze zna czo na na po -
kry cie strat po wsta ją cych w trak cie prze sy łu ener gii
we wnątrz ogro du. Pod sta wą ob li cze nia wy so ko ści
opła ty ener ge tycz nej jest róż ni ca po mię dzy rocz ną
opła tą za do sta wę ener gii przez do staw cę ze wnętrz -
ne go a środ ka mi wy ni ka ją cy mi z su mo wa nia
wszyst kich pod licz ni ków w ROD.

2. Wy so kość opła ty ener ge tycz nej usta la na jest na pod -
sta wie da nych z ro ku ubie głe go - strat wy ni ka ją cych
z róż nic po mię dzy wska za nia mi licz ni ka głów ne go,
a su mą wska zań wszyst kich pod licz ni ków do nie go
pod łą czo nych. Da ne te po win ny być pod sta wą uza -
sad nie nia wnio sku za rzą du ROD, o któ rym mo wa
w ust. 1.

3. Przy usta la niu opła ty ener ge tycz nej na le ży uwzględ -
nić nad wyż ki lub nie do bo ry z po przed nie go ro ku.
W przy pad ku wy stą pie nia nad wyż ki nie moż na
prze zna czyć jej na ce le in ne niż ob ni że nie opła ty
ener ge tycz nej w ro ku ko lej nym oraz na na kła dy na
sieć ogól no ogro do wą.

4. Opła tę ener ge tycz ną wno szą dział kow cy, któ rych
dział ki są pod łą czo ne do sie ci ogro do wej.

5. Opła ta ener ge tycz na nie mo że być wy li cza na pro -
por cjo nal nie od zu ży cia 1 kWh oraz wli cza na do ce -
ny za 1 kWh wy ni ka ją cej z fak tu ry wy sta wio nej
przez do staw cę ener gii elek trycz nej.

§ 3
1. Nad zór i kon ser wa cja sie ci ogól no ogro do wej na le -

ży do za dań za rzą du ROD.
2. Kon ser wa cję sie ci ogól no ogro do wej i przy łą cza nie

dzia łek do sie ci ogro do wej wy ko nu je, z upo waż nie -
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nia (na zle ce nie) za rzą du ROD, oso ba (elek tryk) po -
sia da ją ca do te go upraw nie nia wy ma ga ne prze pi sa -
mi po wszech nie obo wią zu ją cy mi w tym za kre sie.
W tym ce lu za rząd ROD mo że za an ga żo wać oso bę
spo za człon ków PZD w ogro dzie. Oso bę (elek try -
ka) mo że tak że wska zać dział ko wiec, któ re go dział -
ka ma zo stać pod łą czo na do sie ci ogól no ogro do wej.
Ko pie do ku men tów po twier dza ją cych upraw nie nia
po win ny być zło żo ne do za rzą du ROD.

3. Do za dań elek try ka na le ży w szcze gól no ści do ko -
ny wa nie bie żą cych na praw sie ci ogól no ogro do wej,
nad zór nad jej sta nem tech nicz nym i wła ści wym
ozna ko wa niem.

4. Kosz ty kon ser wa cji i nad zo ru nad sie cią ogól no -
ogro do wą oraz ener gii zu ży tej na po trze by ogól no -
ogro do we, po kry wa ne są z opła ty ogro do wej.

§ 4
1. Za rząd ROD mo że po wo łać ko mi sję ener ge tycz ną 

i upo waż nić ją w szcze gól no ści do:
1) spraw dza nia pra wi dło wo ści pod łą czeń in sta la cji

elek trycz nej na dział kach,
2) współ pra cy z dział kow ca mi w za kre sie zwią za -

nym z ko rzy sta niem z ener gii elek trycz nej,
3) roz wią zy wa nia spo rów zwią za nych z wy ko rzy -

sty wa niem ener gii elek trycz nej,
2. W przy pad ku nie po wo ła nia ko mi sji ener ge tycz nej,

jej funk cje peł nią oso by upo waż nio ne przez za rząd
ROD.

§ 5
1. W uza sad nio nych przy pad kach zwią za nych z ko -

niecz no ścią spraw dze nia pra wi dło wo ści pod łą czeń
lub w sy tu acji wy stą pie nia prze sła nek świad czą cych
o nie pra wi dło wo ściach w ko rzy sta niu z ener gii elek -
trycz nej przez dział kow ca, ko mi sja ener ge tycz na
mo że prze pro wa dzić kon tro lę sie ci na dział ce.

2. Kon tro la prze pro wa dza na jest przez ko mi sję ener -
ge tycz ną przy współ udzia le oso by, o któ rej mo wa
w § 3 ust. 2.

3. Przed mio tem ba da nia pod czas kon tro li jest spo sób
wy ko rzy sta nia ener gii, pra wi dło wość pod łą czeń,
oraz funk cjo no wa nie i stan pod licz ni ka.

4. W trak cie prze pro wa dze nia kon tro li mu si być obec -
ny dział ko wiec lub in na wska za na przez nie go oso -
ba peł no let nia.

5. Z kon tro li, w trak cie któ rej wy kry to nie pra wi dło wo -
ści, spo rzą dza ny jest pro to kół pod pi sy wa ny przez
człon ków ko mi sji ener ge tycz nej oraz elek try ka 
i dział kow ca lub re pre zen tu ją cą go oso bę. Pro to kół
przed sta wia ny jest za rzą do wi ROD.

6. W przy pad ku od mo wy zło że nia pod pi su przez oso -
bę lub oso by wy mie nio ne w ust. 5 na le ży za zna czyć
to w pro to ko le z po da niem przy czy ny.

7. Bez pod staw ne unie moż li wie nie przez dział kow ca
prze pro wa dze nia kon tro li mo że być prze słan ką do

za blo ko wa nia do sta wy ener gii elek trycz nej do dział -
ki.

§ 6
1. Za rząd ROD jest zo bo wią za ny do ini cjo wa nia

zmian, skie ro wa nych na po pra wę sta nu sie ci pod ką -
tem zwięk sze nia bez pie czeń stwa jej użyt kow ni ków,
zgod nie z obo wią zu ją cy mi w tym za kre sie nor ma mi
oraz unie moż li wie nia nie le gal ne go po bo ru ener gii.
W uza sad nio nych przy pad kach za rząd ROD po wi -
nien dą żyć do wy mia ny sie ci ogól no ogro do wej, 
a tak że usy tu owa nia in dy wi du al nych urzą dzeń po -
mia ro wych (pod licz ni ków) w za bez pie czo nych
skrzyn kach, do któ rych do stęp po sia da tyl ko oso ba
upo waż nio na przez za rząd ROD.

2. W przy pad ku two rze nia no wej sie ci w ogro dzie,
pod łą cze nia no wych użyt kow ni ków lub mo der ni za -
cji sie ci, pod licz nik po wi nien zo stać umiesz czo ny
w skrzyn ce po za al ta ną w miej scu do stęp nym dla
osób zaj mu ją cych się nad zo rem nad sie cią. Skrzyn -
ki z pod licz ni ka mi mo gą znaj do wać się po za dział -
ką, przy alej kach ogro do wych.

3. No wo two rzo na sieć ogól no ogro do wa po win na być
pro wa dzo na pod zie mią i zgod nie z obo wią zu ją cy -
mi prze pi sa mi, w szcze gól no ści do ty czą cy mi norm
bez pie czeń stwa i prze pi sów do ty czą cych pro wa dze -
nia in we sty cji.

§ 7
1. Pod licz ni ki, na pod sta wie któ rych do ko ny wa ne są

roz li cze nia z po szcze gól ny mi dział kow ca mi, po win -
ny być za plom bo wa ne oraz za opa trzo ne w atest wy -
ma ga ny po wszech nie obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi.

2. Dział ko wiec nie mo że in ge ro wać w funk cjo no wa -
nie pod licz ni ka i sie ci ogól no ogro do wej. Wszel kie
dzia ła nia w tym za kre sie są moż li we je dy nie za zgo -
dą osób od po wie dzial nych za nad zór nad sie cią
ogól no ogro do wą.

§ 8
Dział ko wiec po no si rze czy wi ste kosz ty:

1) po now ne go pod łą cze nia ener gii elek trycz nej do
dział ki wy łą czo nej z wi ny użyt kow ni ka,

2) po now ne go za plom bo wa nia pod licz ni ka roz -
plom bo wa ne go przez użyt kow ni ka,

3) li kwi da cji uszko dzeń urzą dzeń spo wo do wa nych
przez użyt kow ni ka dział ki. 

§ 9
1. W ogro dach, w któ rych nie ma sie ci ogól no ogro do -

wej lub w któ rych stan sie ci ogól no ogro do wej to
umoż li wia, wal ne ze bra nie, na wnio sek za rzą du
ROD, mo że pod jąć uchwa łę o wpro wa dze niu in dy -
wi du al nych roz li czeń po mię dzy dział kow ca mi a za -
kła dem do star cza ją cym ener gię elek trycz ną, na
pod sta wie in dy wi du al nych umów.

2. Na te re nie jed ne go ogro du nie mo gą jed no cze śnie
funk cjo no wać sys te my opar te o pod licz ni ki i in dy -



wi du al ne umo wy z za kła da mi do star cza ją cy mi ener -
gię elek trycz ną.

§ 10
1. W uza sad nio nych przy pad kach, w szcze gól no ści

zwią za nych ze złym sta nem tech nicz nym sie ci, nie -
moż li wo ścią za po bie że nia kra dzie żom prą du, bez -
pie czeń stwem ogro du, za rząd ROD mo że pod jąć
de cy zję o cza so wym wy łą cze niu ener gii elek trycz -
nej w ogro dzie w okre sie je sien no-zi mo wym.
Uchwa ła w tej spra wie po win na być szcze gó ło wo
uza sad nio na.

2. Wal ne ze bra nie mo że w dro dze uchwa ły zo bo wią -
zać za rząd ROD do wy łą cze nia ener gii elek trycz nej
w ogro dzie w okre sie je sien no - zi mo wym.

3. In for ma cja o ter mi nie wy łą cze nia ener gii elek trycz nej
w ogro dzie po win na być po da na do wia do mo ści
dział kow ców (ogło sze nie na ta bli cach ogro do-
wych) z co naj mniej 14 dnio wym wy prze dze niem.

§ 11
Za rząd ROD za wie ra umo wę (umo wy) z do staw cą

ener gii elek trycz nej zgod nie z po sia da ny mi w tej mie rze
kom pe ten cja mi sta tu to wy mi i prze pi sa mi sta tu tu PZD
dot. re pre zen ta cji ROD.

§ 12
Za rząd ROD, w opar ciu o ni niej sza uchwa łę, opra co wu -

je za sa dy ko rzy sta nia z ener gii elek trycz nej w ROD
uwzględ nia jąc przy tym przede wszyst kim funk cje dział ki
i okre śla jąc ro dzaj do star cza nej ener gii do dzia łek w ROD.

§ 13
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły tra ci moc

obo wią zu ją cą Uchwa ła Nr 45/2009 Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 31 mar ca 2009 r. w spra wie wpro wa -
dze nia za sad re gu lu ją cych ko rzy sta nie z ener gii elek -
trycz nej w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

§ 14
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 
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