
Zarządzenie Nr OR.0050.71.2022 

Burmistrza Miasta Łaskarzew 

z dnia 30 grudnia 2022r. 

 

w sprawie określenia zasad redukcji całkowitego zużycia energii elektrycznej w budynku 

Urzędu Miasta Łaskarzew 

 

Na podstawie art.30 ust.1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2022 poz.559) oraz art. 37 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją 

na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz.U. z 2022r poz. 2127 ze zm.) Burmistrz Miasta Łaskarzew 

zarządza co następuje: 

§1 

W celu realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w 

budynku Urzędu Miasta Łaskarzew oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne i instalacje, 

w okresie od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r., określa się następujące zasady 

funkcjonowania Urzędu Miasta Łaskarzew. 

 1. Powierzchnie wspólne takie jak korytarze czy klatki schodowe będą oświetlane przez 

 minimalną ilość źródeł światła, umożliwiającą swobodne i bezpieczne korzystanie z tych 

 powierzchni. 

 2. Redukuje się liczbę oświetlenia zewnętrznego budynku. 

 3. Wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne. 

 4. Przy zakupie nowego sprzętu elektronicznego należy dobierać sprzęt o wysokiej klasie 

 energetycznej 

 5. Ogranicza się iluminację świąteczną. 

§2 

Wprowadza się następujące zasady użytkowania i oszczędzania energii elektrycznej w Urzędzie 

Miasta Łaskarzew 

 1. Budynek Urzędu Miasta nie będzie oświetlany w godzinach nocnych. Należy pozostawić 

 jedynie niezbędne oświetlenie awaryjne i bezpieczeństwa. 

 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew do: 

 a) wyłączania światła w nieużytkowanych pomieszczeniach 

 b) w miarę możliwości stosowania światła dziennego zamiast elektrycznego 

 c) natychmiastowego wyłączania ładowarek po naładowaniu służbowego sprzętu 

 d) niezostawiania urządzeń w stanie spoczynku/czuwania 



 e) niepozostawiania po zakończonej pracy włączonych sprzętów biurowych m.in. 

 komputerów monitorów, drukarek, etc. a także listew zasilających  - sprawdzania przed 

 wyjściem z pracy czy zostały wyłączone 

 f) wyłączania sprzętu biurowego przy planowanej dłuższej przerwie w jego używaniu 

 g) ograniczania drukowania jedynie do tych dokumentów, których wydruk jest niezbędnych 

 3. Wprowadza się dla pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew następujące zakazy: 

 a) zakaz korzystania z prywatnych sprzętów pobierających prąd, jeżeli ich użycie wymaga 

 podłączenia do prądu w budynku Urzędu 

 b) zakaz gotowania w czajnikach elektrycznych wody w ilości przekraczającej bieżącą 

 potrzebę 

 c) zakaz stosowania w okresie świątecznym na stanowiskach pracy ozdób wymagających 

 zasilania elektrycznego i podłączonych do prądu w budynku Urzędu Miasta Łaskarzewa 

 d) zakaz stosowania grzejników elektrycznych/farelek podczas gdy w pomieszczeniach 

 urzędu zapewniona jest wymagana przepisami prawa temperatura powietrza 

§3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Łaskarzew 

 

        Burmistrz Miasta Łaskarzew 

         Anna Laskowska 


