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POSTĘPOWANIE PRZY ZAKŁADANIU I MODERNIZOWANIU SIECI ELEKTRYCZNEJ NA DZIAŁKĘ 

 

W przypadku zamiaru wykonania przyłącza energetycznego do swojej działki, bądź modernizacji 

istniejącej sieci elektrycznej na działce, w tym celu należy złożyć wniosek: 

1. do Tauron Dystrybucja - wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektrycznej 

dla odbiorców energii dołączając dokumenty wskazane we wniosku ( WP ) 

2. do Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” załącznik nr 14 

WNIOSEK DO ZARZĄDU POWINIEN ZAWIERAĆ: 

1. Imię i Nazwisko działkowca, numer działki, adres zamieszkania (korespondencji, jeśli jest inny 

niż zamieszkania) 

WAŻNE: jeśli przydział działki dotyczy również współmałżonka wniosek podpisują oboje 

małżonkowie 

2. Planowany termin wykonania instalacji elektrycznej do użytkowanej działki 

3. Szczegółowy rysunek - szkic rozprowadzenia instalacji elektrycznej na odcinku użytkowanej 

działki (rozdzielnica ZPP) do zbiorczej skrzynki - rozdzielnicy sieci elektrycznej (ZK…) 

4. Oświadczenie, że w przypadku stwierdzenia kolidowania planowanej trasy ułożenia 

przewodów elektrycznych z innymi instalacjami na terenie ogrodu działkowiec zobowiązuje 

się do ich poprowadzenia zgodnie z wytycznymi Zarządu SO 

5. Zobowiązanie, że instalacja elektryczna będzie wykonana zgodnie z zasadami 

umożliwiającymi jej bezpieczne użytkowanie tj. zostaną użyte odpowiedniej jakości przewody 

- kable elektryczne od skrzynki do altany na głębokości nie mniej niż 50-60 cm oraz ułożona 

20 cm nad kablem taśma ostrzegawcza. 

WAŻNE: informację do Zarządu SO „Na Piaskach” należy złożyć z minimum 3 tygodniowym 

wyprzedzeniem przed planowanym rozpoczęciem prac, celem sprawdzenia planowanej trasy 

ułożenia kabla elektrycznego i miejsca lokalizacji rozdzielnicy oraz uzyskania wymaganej zgody 

 

Podpisany wniosek należy złożyć osobiście w biurze SO, albo przesłać listem poleconym na adres:  
 
Stowarzyszenie Ogrodowe „Na Piaskach” 
ul. Chróścińska 2 
46-070 Komprachcice 
 
albo mailem na adres: zarzad@sodkomprachcice.pl. 
 
Decyzja Zarządu wydawana jest w formie pisemnej. Możliwe jest przekazanie decyzji w formie 
elektronicznej jeśli działkowiec wydał stosowna zgodę. 
 

UWAGA: po wykonaniu prac do Zarządu SO należy złożyć protokół odbioru przyłącza 

energetycznego wystawionego przez uprawnioną osobę.  

 

Wzór wniosku (załącznik nr 14) o przyłączenie prądu do działki ogrodowej w SO „Na 

Piaskach” znajduje się i jest do pobrania w zakładce „dokumenty” 
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