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…..............................................................    Komprachcice,.................................. 
imię i nazwisko użytkowników działki 
(oboje małżonkowie jeśli są użytkownikami działki) 

 

………………………………………….. 

 

….............................................................. 
adres zamieszkania/ korespondencyjny/ nr telefonu 

 

…................. 
numer działki 

 

Stowarzyszenie Ogrodowe „Na Piaskach” 

Ul. Chróścińska 2 

      46-070 Komprachcice 

 

 

 

WNIOSEK 

o przyłączenie prądu do działki ogrodowej 

w Stowarzyszeniu Ogrodowym „Na Piaskach”  
 
 

Uprzejmie informuję, że w terminie ………………………. planuję wykonanie przyłączenia instalacji 

elektrycznej do użytkowanej działki. W załączniku przedstawiam szczegółowy rysunek – szkic 

rozprowadzenia instalacji elektrycznej na odcinku (rozdzielnica ZPP) użytkowanej działki do zbiorczej 

skrzynki – rozdzielnicy sieci elektrycznej (RE2-ZK …………..). 

W przypadku stwierdzenia kolidowania planowanej trasy ułożenia moich przewodów elektrycznych z 

innymi różnymi instalacjami na terenie ogrodu zobowiązuję się do ich przeprowadzenia zgodnie z 

wytycznymi wskazanymi przez Zarząd SO „Na Piaskach”. 

Zobowiązuje się także do wykonania instalacji elektrycznej zgodnie z zasadami umożliwiającymi jej 

bezpieczne użytkowanie tj. użycie odpowiedniej ilości przewodów – kabla elektrycznego od skrzynki 

do altany na głębokości nie mniejszej niż 50-60 cm oraz ułożenia na wysokości 20 cm nad przewodem 

taśmy ostrzegawczej. 

Po wykonaniu prac związanych z przyłączem zobowiązuję się dostarczyć do Zarządu ostateczny 

protokół odbioru przyłącza energetycznego wystawionego przez uprawnioną osobę. 

 

 

 Podpis : 

Działkowiec 1…………………………………. 

 

Działkowiec 2…………………………………. 

       

Data wpływu wniosku do Zarządu SOD     

 

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

 

Uwaga: 
Informację należy złożyć do Zarządu SO „Na Piaskach” z minimum 3 tygodniowym wyprzedzeniem przed 

planowanym terminem rozpoczęcia prac, celem sprawdzenia planowanej trasy ułożenia przewodu elektrycznego 

i miejsca lokalizacji rozdzielnicy sieci elektrycznej oraz uzyskania wymaganej zgody Zarządu SO „Na 

Piaskach” na wykonanie przyłącza elektrycznego. 
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Załącznik do wniosku o przyłączenie prądu do działki ogrodowej 

 

Rysunek – szkic rozprowadzenia instalacji elektrycznej i rozdzielnic na odcinku: 

 

- od użytkowanej działki nr …………. 

- do zbiorczej skrzynki licznikowej  nr (R2-ZK………….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Rodzaj przewodu elektrycznego ( typ i przekrój) 

2. Głębokość umieszczenia przewodu w ziemi, przykryty 20 cm warstwą ziemi i na to ułożona 

ostrzegawcza taśma z tworzywa sztucznego ( właściwego koloru) 

 

Uwaga: 
Na rysunku należy zaznaczyć granicę – obrys swojej działki, umiejscowienie planowanej rozdzielnicy, miejsce 

wyprowadzenia przewodów- ziemnego przewodu elektrycznego, z działki na aleję lub kolejną, sąsiadującą, 

działkę oraz planowaną trasę ułożenia przewodów elektrycznych w alejce ogrodowej lub na kolejnej działce aż 

do zbiorczej skrzynki licznikowej. 

 

 

 

Podpis : 

Działkowiec 1…………………………………. 

 

Działkowiec 2…………………………………. 
 


