
URZĄD MIASTA
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

pow. golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pom.

tel. 56 683 54 10 do 13. fax 56 683 54 15

ZARZĄDZENIE NR 150/2022

BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie obowiązku oszczędzania energii elektrycznej w budynkach Urzędu Miasta Golubia-
Dobrzynia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawyz dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), w związku z 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 r. poz. 2127) zarządzam, co następuje:
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1. W celu realizacji obowiązkowego zmniejszenia o 10% całkowitego zużycia energii elektrycznej

w zajmowanych budynkach, częściach budynków Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia przez
wykorzystywane urządzenia techniczne i pojazdy zobowiązuję pracowników do racjonalnego
i oszczędnego gospodarowania energią m.in. poprzez:
1)

2)

3)

4)

5)

wyłączanie zbędnego oświetlenia w przestrzeniach wspólnych oraz przy wyjściu
z pomieszczenia przez ostatnią osobę,
natychmiastowe wyłączanie ładowarek po naładowaniu służbowego sprzętu (laptopa,
telefonu),
sprawdzanie przed wyjściem z pracy czy wszystkie sprzęty biurowe,tj.: komputery, monitory,
drukarkiitp. zostały wyłączone,
ograniczanie drukowania jedynie do tych dokumentów, które są absolutnie niezbędne
w formie papierowej,
racjonalnego ogrzewania pomieszczeń poprzez regulację temperatury przy użyciu
termostatów z dążeniem do utrzymania temperatury według zaleceń Ministra Klimatu
i Środowiska na poziomie 19 stopni Celsjusza.

2. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1 wprowadza się modernizację lub wymianę
oświetlenia na oświetlenie led a ponadto ogranicza się oświetlenie zewnętrzne budynków Urzędu
Miasta Golubia-Dobrzynia lub ich części.

3. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2 nie może naruszać powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów z zakresie bezpieczeństwai higieny pracy.
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Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom Wydziałów Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.
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Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

54
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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