
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GARAŻY PRZY UL. POLNEJ W ROGOŹNIE 

DOTYCZĄCA BUDOWY NOWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 

POZALICZNIKOWEJ. 

 

Szanowni Państwo. 

             Zgodnie z umową z lekkim opóźnieniem spowodowanym sytuacją pandemiczną w 

kraju przechodzimy do następnego etapu budowy linii elektroenergetycznej na garażach przy 

ul. Polnej. Zgodę na przystąpienie do projektu wyraziło 278 właścicieli garaży. Pozostałe  52 

osoby nie są zainteresowane tą inwestycją. Zakres inwestycji to głównie wykonanie 

wykopów, zakup całościowego towaru oraz robocizna. Dokonałem, wstępnej kalkulacji gdzie 

koszt na jednego właściciela garażu wyniósł ok. 390 zł. Mała grupka osób zwróciła się z 

prośbą, aby zamontować licznik trójfazowy / siłę/ Pomimo wcześniejszych wątpliwości 

myślę, że zainstalowanie tych liczników nie będzie miała żadnego znaczenia. Proponuję, aby 

osoby ubiegające się                  o trójfazowy licznik do dnia 22 maja 2020r do godziny   1500 / 

piątek / zgłosiły ten fakt do biura Spółdzielni pod nr. tel : 672617 269 lub 67 2617387. Koszt 

dla tych osób będzie wynosić  520 zł.  Wpłaty proszę przekazywać na konto         PKO BP  50 

1020 4128 0000 1502 0090 0167    z dopiskiem :  Imię i nazwisko, adres rząd i numer garażu 

i nr. telefonu. Przypominam osoby z licznikiem jednofazowym kwota 390 zł od jednego 

garażu, osoby z licznikiem trójfazowym 520 zł od garażu.  Termin wpłat określamy do 30 

czerwca włącznie, jest to termin ostateczny. Do I etapu budowy linii Spółdzielnia dołoży ok. 

20 000 zł. 

Drodzy Państwo wykonałem odręczny szkic budowy sieci elektroenergetycznej na 

poszczególne lata, i tak inwestycję rozpoczniemy w połowie lipca br.  Ostrożnie planujemy 

wykonanie nowych podłączeń do rzędów E, D2, G, i F      Na rok przyszły planujemy rzędy 

garaży – D1, C, H, I, J, K   i na rok 2022 rzędy garaży A, B, L, Ł.  Każda z osób przystępująca do 

inwestycji, prąd będzie miała doprowadzony do środka garażu w którym zamontujemy 

puszkę. Na zakończenie inwestycji przekażemy Państwu kompletne rozliczenie z wglądem do 

wszelkich dokumentów. 

Ważna informacja to również ta, że od połowy lipca droga pomiędzy rzędami E     i D2 oraz G 

i F zostanie wyłączona z ruchu. W tym czasie osoby które będą korzystały z garaży przy tych 

rzędach będą musiały wyprowadzić swoje pojazdy poza teren inwestycji . 

W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji. 

 

                                                                                                  Pozdrawiam   

                                                                                           Krzysztof Ostrowski                                                                                                                


