
Zarządzenie Nr OR.0050. 268 .2022 

Wójta Gminy Dąbrowa 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

 

w sprawie określenia zasad zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561),  art. 37 

ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej 

(Dz.U z 2022, poz. 2117) w związku z § 30 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

(Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330, Dz. U. z 2008 r. Nr 

108, poz. 690, Dz. U. z 2011 r. Nr 173, poz. 1034, Dz. U. z 2021 r. poz. 2088), zarządzam co 

następuje: 

 

§1. W celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, w szczególności w okresie  

od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.: zobowiązuje się wszystkich pracowników do: 

1) inicjowania rozwiązań, które skutkują zmniejszeniem zużycia energii w Gminie 

Dąbrowa; 

2) wyboru urządzeń i wyposażenia energooszczędnego w przypadku dokonywania 

zakupów; 

3) kształtowania nawyków, które wpływają na zmniejszenie zużycia energii, przykładowo 

takich jak: 

 

a) sprawdzania przed wyjściem z pracy czy wszystkie sprzęty biurowe, 

komputery, monitory, drukarki itp. zostały wyłączone; 

b) ograniczania drukowania jedynie do tych dokumentów, które są absolutnie 

niezbędne w formie papierowej; 

c) gaszenia światła w pomieszczeniach, tam gdzie to możliwe stosujemy 

naturalne oświetlenie; 

d) wyłączania zbędnego oświetlenia w przestrzeniach wspólnych (klatki 

schodowe, ciągi korytarzowe itp.);  

e) natychmiastowego wyłączania ładowarek po naładowaniu służbowego 

sprzętu (laptopa, telefonu); 

f) niekorzystania z prywatnych sprzętów pobierających prąd. 

§2. 1. W celu zmniejszenia zużycia energii zobowiązuje się kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy do racjonalnego dostosowania temperatury w pomieszczeniach  

do rodzaju wykonywanej działalności. 

2.  W pomieszczeniach temperatura w okresie jesiennym i zimowym  nie może przekraczać  

20 °C. Powierzchnie wspólne, takie jak: korytarze, hole, nie powinny być ogrzewane. 

3.Zasady określone w ust. 2 nie dotyczą jednostek oświatowych oraz żłobka. 



 

 

 

§3. 1. Zobowiązuje się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do wdrożenia 

rozwiązań związanych ze zmniejszeniem zużycia energii w kierowanych jednostkach, w tym 

energii elektrycznej.  

2. Informację na temat podjętych działań należy złożyć: 

a) w terminie do 31 stycznia  2023 r. za okres od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. 

b) w terminie do 31 stycznia  2024 r. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. 

 

§4. Zobowiązuje się Inspektora ds. Organizacyjnych Urzędu Gminy Dąbrowa do prowadzenia 

spraw, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 7 października 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku 

w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej 

 

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dąbrowa. 

 

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 

 

 


