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Załącznik do uchwały ROD nr 6/ 2021 

z dnia 9.04 2021 r. 

Nr działki …………….. Elbląg,  ………..…….……… 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 
imię i nazwisko użytkownika lub użytkowników działki 
(wypełniają oboje małżonkowie jeżeli oboje są członkami PZD) 
adres zamieszkania 

WNIOSEK 

o przyłączenie prądu do działki ogrodowej w ROD im. „Bielany Wzgórze” 

Polski Związek Działkowców 

Zarząd ROD  

im „Bielany Wzgórze”  

w Elblągu. 

INFORMACJA 

 
W załączeniu przedstawiam*/przestawiamy* szczegółowy rysunek-szkic rozprowadzenia instalacji 

elektrycznej na odcinku:(rozdzielnica ZPP ) użytkowanej działki do zbiorczej skrzynki - rozdzielnicy 

sieci elektrycznej ogólnoogrodowej ROD* / do posiadającej przyłącze elektryczne sąsiedniej działki * 

W przypadku stwierdzenia kolidowania planowanej trasy ułożenia moich/naszych* przewodów 

elektrycznych z innymi instalacjami na terenie ogrodu, zobowiązuj ę/z obowiązujemy* się do 

poprowadzenia ich zgodnie z wytycznymi Zarządu ROD. 

Zobowiązuję/zobowiązujemy'" się także do wykonania instalacji elektrycznej zgodnie z zasadami 

umożliwiającymi jej bezpieczne użytkowanie, tj. użycie odpowiedniej jakości przewodu -kabla 

elektrycznego, umieszczenie w dostępnym miejscu na działce skrzynki - rozdzielnicy ZPP elektrycznej 

wyposażonej w aparaty elektryczne przystosowane do oplombowania tj jednofazowy licznik pomiaru 

energii elektrycznej, w wyłącznik nadmiarowo-prądowy typu „S” oraz wyłącznik różnicowo-prądowy o 

parametrach określonych przez elektryka zajmującego się instalacją na terenie ogrodu. 

 

 

  ......................................................  ...............................................................  

 

Uwaga 
Na rysunku należy zaznaczyć granicę-obrys swojej działki, umiejscowienie planowanej rozdzielnicy 

ZPP miejsce wyprowadzenia przewodów - ziemnego kabla elektrycznego z działki na alejkę lub 

kolejną - sąsiednią działkę oraz planowaną trasę ułożenia przewodów-kabla elektrycznego w alejce 

lub na kolejnej działce aż do zbiorczej skrzynki licznikowej. 

Uprzejmie informuję/informujemy1, iż w dniu/dniach*…. ....................................... planuję/planujemy* 

wykonanie przyłączenia instalacji elektrycznej do użytkowanej działki nr .............  w ROD im 

„Bielany Wzgórze ” w' Elblągu . 

miejscowość czytelny Podpis lub podpisy 
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Uwaga 
Informację należy złożyć do Zarządu ROD z odpowiednim (co najmniej miesięcznym) - 

wyprzedzeniem przed planowanym rozpoczęciem prac, celem sprawdzenia planowanej trasy ułożenia 

kabla elektrycznego i miejsca lokalizacji rozdzielnicy ZPP oraz uzyskania wymaganej pisemnej zgody 

Zarządu ROD Załącznik do informacji o przyłączeniu prądu do działki. Rysunek-szkic rozprowadzenia 

instalacji elektrycznej i Rozdzielnicy ZPP na odcinku:  

od użytkowanej działki do zbiorczej skrzynki licznikowej dotycz. działki nr…………..  

 

 

 

 

Rodzaj przewodu elektrycznego (przekrój i typ):…………………………………………….  

Głębokość umieszczenia kabla w ziemi: 60-70 cm, przykryty 10 cm warstwą piachu i na to koloru 

niebieskiego ułożona taśma z tworzywa sztucznego. 
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