
A N K I E T A

w sprawie elektryfikacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina”
w Lublinie

dla  wszystkich  użytkowników  działek, służąca  jedynie  rozpoznaniu  preferencji  Działkowców,
co do dalszego rozwoju Ogrodu.
Odpowiedzi wyłącznie do wiadomości Zarządu. Organizując niniejszą Ankietę Zarząd ROD „Kalina” w Lublinie
zobowiązuje  się  do  ochrony  zawartych  w  niej  danych  osobowych,  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych
osobowych z 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2015 r. poz. 2135, 2281, ze
zmianą Dz.U. 2016 r. poz.195)

W  związku  z  zaplanowaną  przez  Urząd  Miejski  budową  Parku  „Zawilcowa”  i  rozbudową
infrastruktury  w  jego  otoczeniu  w  latach  2017  -  2018,  pojawiła  się  możliwość  takiego
usytuowania sieci energetycznej, aby mógł z niej skorzystać także nasz Ogród.
Projekt elektryfikacji  Ogrodu obejmuje 2 kwestie:

1. Doprowadzenie i rozprowadzenie sieci energetycznej na terenach wspólnych Ogrodu,
tj. w alejkach – na koszt wszystkich użytkowników działek w równych kwotach kosztów
doprowadzenia  przyłącza  energetycznego i późniejszej  jego  eksploatacji.  (Możliwe,  że
Zarząd pozyska na środki pomocowe z WFOŚ na elektryfikację terenów wspólnych)

2. Wykonanie  przyłączeń  od  głównej  sieci  do  poszczególnych  działek  ( z montażem
podliczników) na życzenie i koszt poszczególnych Działkowców.

I. Odnośnie punktu 1 . pytanie brzmi:

Czy jesteś za elektryfikacją terenów wspólnych Ogrodu      TAK ……..    NIE ..…… (znak X
przy wybranej odpowiedzi)

II.   Odnośnie punktu 2. pytanie brzmi:

Czy chciałbyś podłączyć swoją działkę do głównej sieci ogrodowej i ponieść koszt tego
podłączenia     TAK …….     NIE ……  (znak X przy wybranej odpowiedzi)

III. Jeśli  TAK,  jakich  urządzeń  elektrycznych  zamierzasz  realnie używać  (chodzi
o przybliżone określenie  ZBIORCZEGO ZAMÓWIENIA MOCY przez Zarząd ROD „Kalina”
w PGE,  która  nie  byłaby  za  mała,  ale  i  nie  za  duża  dla  całego  Ogrodu,  np.:. czajnik,
kuchenka,  lodówka,  mikrofalówka,  oświetlenie  wnętrza  altanki,  oświetlenie  działki,  alarm,  piła
elektryczna, kosiarka elektryczna, inne narzędzia elektryczne, itp.) Podkreśl lub dodaj ………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Odpowiedź na to pytanie, nawet, jeśli  nie zamierzacie Państwo korzystać z zadeklarowanych, wymienionych
urządzeń, nie spowoduje sankcji ze strony Zarządu ROD.

Nr działki ………………          ……………………………
(czytelny podpis Działkowca)


