
                                                Zarządzenie Nr 140/2022 

                                                             Burmistrza Karlina 

                                                           z dnia 5 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie podjęcia działań mających na celu zmniejszenie całkowitego zużycia energii 

elektrycznej w budynkach Urzędu Miejskiego w Karlinie  

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 z późn. zm.), 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1.1. Mając na względzie realizację obowiązkowego celu zmniejszenia zużycia energii 

elektrycznej w budynkach Urzędu Miejskiego w Karlinie, określonego w art. 37 ww. 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, 

wprowadzam bezwzględnie obowiązujące wszystkich pracowników Urzędu następujące 

wytyczne i zasady: 

1) powierzchnie wspólne takie jak korytarze, pomieszczenia socjalne, toalety, klatki 

schodowe są oświetlane przez minimalną ilość źródeł światła, umożliwiające swobodne  

i bezpieczne korzystanie z tych powierzchni; 

2) w przypadku zakupu urządzeń, instalacji lub pojazdów, należy uwzględniać każdorazowo 

charakterystykę niskiego zużycia energii oraz niskich kosztów ich eksploatacji – według 

bieżących uzgodnień;  

3) redukuje się liczbę oświetlenia zewnętrznego budynków Urzędu, pozostawiając  

niezbędne oświetlenie awaryjne i bezpieczeństwa – według bieżących uzgodnień; 

4) wykonywanie pracy przez pracowników poza godzinami urzędowania może wystąpić  

w sytuacji szczególnej, po uzyskaniu zgody Sekretarza Gminy Karlino, a w przypadku jego 

nieobecności odpowiednio: Zastępcy Burmistrza lub Burmistrza Karlina; 

5) wykonywanie czynności w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu 

przez pracowników obsługi powinny być realizowane przy zachowaniu ekonomicznego 

oraz racjonalnego wykorzystywania energii elektrycznej.  

2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Karlinie do: 

1) wyłączania świateł w nieużytkowanych pomieszczeniach; 

2) wyłączania światła w chwili opuszczania pomieszczenia; 

3) w miarę możliwości maksymalne wykorzystanie światła dziennego (naturalnego) zamiast 

elektrycznego; 

4) wyłączanie sprzętu i urządzeń po godzinach pracy oraz w dłuższych przerwach w pracy 

(np. komputery, drukarki, kserokopiarki, urządzenia klimatyczne, itp.),  



w tym niepozostawianie tych urządzeń w stanie spoczynku/czuwania po zakończonej 

pracy (wyłączanie listew/przedłużaczy, kserokopiarek, itp.); 

5) ograniczanie drukowania dokumentów do tych, których wydruk jest niezbędny; 

6) gotowania w czajnikach elektrycznych odpowiedniej do potrzeb ilości wody;    

7) niekorzystania z prywatnych sprzętów pobierających prąd, jeżeli ich użycie wymaga 

podłączenia do prądu w budynkach Urzędu, w tym ładowania prywatnych telefonów 

komórkowych; 

8) niekorzystania ze stosowania grzejników elektrycznych/farelek w pomieszczeniach 

Urzędu, z wyłączeniem sytuacji braku zapewnienia wymaganej przepisami temperatury  

– po uzyskaniu zgody Sekretarza, a w przypadku jego nieobecności odpowiednio: Zastępcy 

Burmistrza lub Burmistrza Karlina. 

3. Wszelkie działania i przedsięwzięcia zmierzające do uzyskania oszczędności zużycia energii 

elektrycznej powinny uwzględniać obowiązujące przepisy prawa oraz normy bezpieczeństwa 

i higieny pracy.   

  

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Karlino  

oraz zobowiązuję do jego stosowania wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Karlinie. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Karlinie.  


