
UMOWA o dostarczenie energii elektrycznej 

Zawarta na podstawie wniosku o przyłączenie instalacji elektrycznej ROD w dniu ………………………….……… 

Pomiędzy: 

………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

Zamieszkałym 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

będącym użytkownikiem działki nr ……………………… zwanym dalej Odbiorcą, 

a ROD Żerżeń Warszawa, ul. Borowiecka. 

Reprezentowanym przez prezesa Zarządu …………………………………………………………………………………. 

oraz Członka Zarządu …………………………………………………………………….…… zwanym dalej Dostawcą. 

 
Energia do ww. działki dostarczana będzie ze złącza kablowego poprzez podlicznik rozliczeniowy pobranej energii 
elektrycznej. Odbiorca zobowiązuje się do przestrzegania: „Warunków użytkowania energii”, „Regulaminu korzystana 
z energii elektrycznej w ROD Żerżeń w Warszawie” oraz opłacenia należnych stawek taryfowych i innych opłat 
zatwierdzonych Uchwałą Walnego Zebrania ROD Żerżeń w Warszawie. 
Odbiorca będzie dokonywał opłat za zużytą energię wg. wskazań podlicznika w rocznych  okresach rozliczeniowych             

w kasie ROD Żerżeń w Warszawie lub na konto bankowe ROD Żerżeń: 

………………………………………………………..…………………………………………………………………..………… 

 
WARUNKI UZYTKOWANIA ENERGII 

1. Dostawcą energii na poszczególna działkę jest Zarząd ROD Żerżeń w Warszawie 
2. Maksymalny pobór mocy – 2 kW przy zabezpieczeniu za licznikowym 10 A 
3. Energia na działce może być wykorzystywania jedynie do celów wynikających z charakteru działki określonego 

w regulaminie ROD, a szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku 
4. Dostawca zastrzega sobie prawo wyłączenia zasilania poszczególnych alejek na czas konserwacji instalacji 

elektrycznej ogrodu lub podłączenia nowych odbiorców 
5. Pobór energii będzie możliwy wyłącznie przez technicznie sprawna i wykonaną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, odbiorczą instalację elektroenergetyczną na terenie działki sprawdzona przez osobę do tego 
upoważnioną 

6. Pobrana energia elektryczna rozliczana będzie wg. Wskazań podlicznika energii elektrycznej umieszczonego we 
wskazanym złączu pomiarowym. Podłączenia instalacji odbiorczej działki do złącza pomiarowego oraz 
plombowania podlicznika dokona osoba jak w pkt. 5 

7. Użytkownik działki odpowiada za sprawność techniczną instalacji od podlicznika do altany oraz za instalację 
wewnętrzną. Ponosi wszelkie koszty związane z konserwacja i naprawą tej instalacji. 

8. Użytkownik działki ma obowiązek umożliwić kontrolę całej instalacji na działce w każdym czasie osobom 
upoważnionym przez Zarząd ROD Żerżeń. Utrudnienie kontroli spowodować może odłączenie energii. 

9. Brak opłat za energię w ustalonym terminie, spowoduje jej odłączenie. 
10. Za stwierdzone pobieranie energii poza licznikiem, użytkownik ponosi odpowiedzialność dyscyplinarna oraz 

karna. 
11. Dostawca zastrzega sobie prawo zerwana umowy w trybie natychmiastowym: 

a) W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru 
b) Naruszenia warunków technicznych instalacji, w tym zerwania plomb 
c) Użyczenia energii działkowcom nie mającym zgody zarządu na podlicznik 
d) Nie rozliczenia się z energii oraz opłaty energetycznej w ustalonych terminach. 

12. Bez względu na przyczynę odłączenia z winy działkowca, ponowne włączenia nastąpi po uregulowaniu 
zaległych należności wobec ogrodu, wraz ustalonymi odsetkami oraz opłaceniu kosztów odłączenia            
i ponownego włączenia energii w wysokości 400 zł. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
      ……………………………               …………………………… 

Dostawca/ Zarząd                                        Odbiorca/ Działkowiec. 

 


