
ZARZĄDZENIE NR SG.0050.644.2022 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie określenia zasad oszczędzania energii i ciepła w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 i 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z2022r. poz. 1385, 1723, 2127 i 2243) oraz art. 37 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 
17 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej 
w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127 i 2243) zarządzam, co 
następuje:

§ 1. W celu obowiązkowego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej w budynkach lub 
częściach budynków użyteczności publicznej Gminy Zdzieszowice wprowadza się zasady racjonalnego zużycia 
energii elektrycznej i cieplnej w budynkach lub częściach budynków użyteczności publicznej oraz przez 
wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy.

§ 2. Wprowadza się następujące zasady funkcjonowania budynków i pomieszczeń w okresie grzewczym, 
począwszy od dnia 1 grudnia 2022r.:

1) temperatura we wszystkich pomieszczeniach w budynkach użyteczności publicznej nie powinna być 
wyższa niż 20 stopni Celsjusza (temperaturę w pomieszczeniu należy dostosować do charakteru oraz 
rodzaju pracy odbywającej się w pomieszczeniu), przy czym w pomieszczeniach technicznych 
i magazynowych powinna być obniżona do najniższego bezpiecznego poziomu, jednak nie wyższej niż 
15 stopni Celsjusza;

2) w zależności od specyfiki obiektu, temperaturę w pomieszczeniach należy obniżać nocą, w dni wolne od 
pracy oraz w okresach gdy nie są one użytkowane;

3) powierzchnie wspólne takie jak korytarze, hole itp. nie powinny być w ogóle ogrzewane, jeżeli to możliwe;

4) należy zadbać o przegląd, regulację oraz szczelność okien i drzwi wejściowych;

5) należy zadbać o montaż i sprawność głowic termostatycznych w grzejnikach;

6) nie należy zastawiać grzejników np. meblami lub ciężkimi zasłonami;

7) w trakcie dłuższej nieobecności w pomieszczeniu lub podczas wietrzenia należy zakręcać głowicę 
termostatyczną w grzejniku;

8) zabrania się korzystania z utrządzeń klimatyzacyjnych w okresie grzewczym.

§ 3. Wprowadza się następujące zasady oszczędzania energii, począwszy od dnia 1 grudnia 2022r.:

1) nieoświetlanie budynków w godzinach nocnych tj.: od godz. 22:00 do godz. 6:00, pozostawiając niezbędne 
oświetlenie awaryjne i bezpieczeństwa;

2) redukcja liczby lamp oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, przy zachowaniu wymaganego przepisami 
poziomu natężenia oświetlenia;

3) wyłączanie zbędnego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego;

4) gaszenia światła w pomieszczeniach, w których jest to możliwe z uwagi na naturalne oświetelnie;

5) wyłączania zbędnego oświetlenia w przestrzeniach wspólnych (klatki schodowe, korytarze, hole itp.);

6) natychmiastowego wyłączania ładowarek po naładowaniu sprzętu biurowego (laptopy, telefony);

7) niepozostawiania urządzeń w stanie spoczynku/czuwania;

8) sprawdzania przed wyjściem z pracy czy wszystkie sprzęty biurowe (komputery, monitory, drukarki, listwy 
przeciwprzepięciowe) zostały wyłączone;
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9) ograniczenia drukowania i kserowania jedynie do tych dokumentów, które są absolutnie niezbędne
w formie papierowej.

§ 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu do bezwzględnego stosowania przepisów 
zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuje się Kierowników jednostek organizacyjnych do opracowania - odpowiednio do specyfiki 
pracy jednostki - planów działań racjonalizujących zużycie enrgii i ciepła w administrowanych budynkach oraz 
wykorzystywanych urządzeniach technicznych, instalacjach i pojazdach.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach 
oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zdzieszowice.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nie budzi 
zastrzeżeń pod względem 

for m a 1 n o- p r a w n y rn
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