
UMOWA NR ………………  

O  DOSTARCZENIE ENERGI I  ELEKTRYCZNEJ  
 

 W  dniu ….……..została zawarta umowa o dostarczenie energii elektrycznej 
pomiędzy Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego im Wł. Reymonta w Praszce 
zwanym dalej dostawcą reprezentowanym przez Prezesa Zarządu ROD Pana  
      

JANUSZA TOBISIA 
 

a użytkownikiem działki nr……………. zwanym dalej odbiorcą. 

 

Zgodnie z Regulaminem ROD im. Wł. Reymonta uchwalonym  
przez Walne Zebranie Członków ROD im WŁ Reymonta dnia 17 marca 2016r. 

 

Zarząd ROD im Wł. Reymonta ustala: 

 

& 1. 

 

1. Zarząd ROD będzie dostarczał energię do działki nr …....... 
2. Odbiorca jest użytkownikiem działki i posiada decyzję z dnia………..……….  

na użytkowanie tej działki. 

 

 

& 2. 

 

1. Energia elektryczna będzie dostarczana ze wspólnej sieci elektrycznej o napięciu 
znamionowym 230V do urządzeń odbiorcy przy dopuszczalnym odchyleniu 
napięcia w okresie powyżej 15 minut +- 3% mierzonym w punkcie stanowiącym 
granicę eksploatacji. 

2. Konserwacja, naprawy i remonty urządzeń elektro-energetycznych na odcinku  
od punktu stanowiącego granicę eksploatacji do odbiorników energii elektrycznej 
wyłącznie będą dokonywane przez odbiorcę. 

3. Wszelkie prace przy urządzeniach na odcinku określonym w pkt. 2 posiadających 
założenie przez dostawcę plomby (m.in. przy układzie pomiarowym) mają być 
dokonywane tylko po uprzednim uzgodnieniu z dostawcą warunków i zakresu 
przewidzianych prac z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

4. Za zerwanie lub uszkodzenie założonych przez dostawcę plomb lub za wezwanie 
konserwatora sieci elektrycznej gdy uszkodzenie nastąpiło w instalacji elektrycznej 
z winy odbiorcy będą pobierane przez dostawcę opłaty zgodnie z Regulaminem 
korzystania z energii elektrycznej §7 pkt.5. 

5. Dostawca będzie dokonywał obsługi eksploatacji liczników tzn. odczytów, 
okresowej kontroli konserwacji i napraw zgodnie z § 6 Regulaminu korzystania  
z energii elektrycznej.



& 3. 
 

 
1. Rozliczanie za pobraną energię elektryczną będzie dokonywana zgodnie z § 3 i 4 

Regulaminu korzystania z energii elektrycznej na podstaw dokonanych odczytów 
liczników. 

2. Odbiorca zobowiązuje się do terminowego wpłacania należności oraz do 
bezzwłocznego powiadamiania dostawcy o widocznych objawach nieprawidłowej 
pracy układu pomiarowego. 

3. W niżej wymienionych przypadkach: 

 braku wpływu należności po upływie ustalonego terminu wpłaty, 

 niedopuszczenie przedstawicieli dostawcy do kontroli urządzeń 
elektroenergetycznych znajdujących się w lokalu odbiorcy, 

 dokonanie przez odbiorcę zmian w instalacji elektrycznej lub 
manipulacji w układzie w wyniku czego część lub całość pobranej 
energii była mierzona 

 gdy stan techniczny instalacji elektrycznej zagraża życiu lub zdrowiu 
ludzi względnie powoduje zakłócenie innym odbiorcom 

dostawca wstrzyma dostawę energii do czasu ustalenia przyczyn, które 
wywołały tę decyzję. 

4. Należność za pobraną energię odbiorca zobowiązany jest wnieść wraz z innymi 
opłatami w regulaminowym terminie na konto bankowe ogrodu lub u kasjera 
Zarządu ROD. 

 

§ 4. 

 

1. Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów o dostarczania energii 
elektrycznej oraz aktualnie obowiązujących przepisów o eksploatacji urządzeń 
elektrycznych, ochronie przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej i środowiska  
w zakresie eksploatowanych przez siebie urządzeń. 

2. Układ pomiarowy (licznik) zainstalowano dnia …………….… w …………….………..
   

(określić miejsce położenia) 

 

§ 5. 

 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

po jednym dla każdej ze stron. 
2. Umowę zawarto na czas nieokreślony z możliwością wzajemnego wypowiedzenia  

z 14 dniowym terminem wypowiedzenia. 
 
 
 

Odbiorca         Dostawca 
 
 

……………………..……       ……………………..…… 


