
ZARZĄDZENIE Nr 176/2022 

Wójta Gminy Komańcza 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy 

w Komańczy przez wykorzystywane urządzenia techniczne i instalacje. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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. W związku z realizacją obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii 

elektrycznej w zajmowanym budynku Urzędu Gminy w Komańczy przez wykorzystywane 

urządzenia techniczne i instalacje wprowadzam Regulamin gospodarowania energią elektryczną 

w budynku Urzędu Gminy Komańczy stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia, zwany 

dalej Regulaminem. 

2. W okresie od dnia 1 do 31 grudnia 2022 r. cel, o którym mowa w ust. 1 winien być zrealizowany 

w wysokości co najmniej 10 % średniorocznego zużycia energii elektrycznej w latach 

2018 - 2019, oraz w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. w wysokości co najmniej 10 % 

zużycia energii elektrycznej w 2022 r. 

3. Zarządzenie dotyczy dodatkowo jednostek organizacyjnych  funkcjonujących w budynku Urzędu 

tj. : 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

2) Gminny Ośrodek Kultury. 

§ 2 

1. Zobowiązuję Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami mienia komunalnego Pana Andrzeja 

Ferenca do raportowania do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wykonania obowiązku, 

o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego 

dotyczy obowiązek. 

2. Zobowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Gminy Komańcza do bezwzględnego 

przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Komańcza. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 roku. 

Wójt Gminy Komańcza 

(-) 

Roman Bzdyk 
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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Regulamin gospodarowania energią elektryczną w budynkach Urzędu Gminy w Komańczy. 

I. Oświetlenie budynku. 

Najważniejsze zasady energooszczędnego używania światła: 

1. Należy wyłączać zbędne oświetlenie. 

2. W sposób maksymalny wykorzystywać światło naturalne (np. umieszczenie stanowisk pracy 

bliżej okien). 

3. Należy stosować energooszczędne oświetlenie i dążyć do jak najszybszej wymiany oświetlenia 

żarowego na energooszczędne. 

4. Montaż czujników ruchu w miejscach gdzie jest to uzasadnione (np. na ciągach 

komunikacyjnych, toaletach). 

5. W uzasadnionych przypadkach zmiana oświetlenia na punktowe. 

6. Regularne czyszczenie i odpowiednia konserwacja lamp i opraw. 

7. Zredukowanie liczby lamp tam, gdzie mniejsza ich liczba pozwoli utrzymać akceptowalny 

poziom natężenia oświetlenia. 

8. Używanie źródeł światła o wydłużonej żywotności i dużej liczbie cykli włącz - wyłącz. 

9. Stosowanie jasnych kolorów pomieszczeń. Jasne kolory sprawiają, że mniej potrzeba światła. 

10. Dopasowywanie światła do chwilowych potrzeb, np. stosowanie ściemniaczy lub opraw 

z kilkoma źródłami. 

11. W oświetleniu zewnętrznym budynku należy stosować astronomiczne regulatory oświetlenia. 

12. Przy zakupie lamp należy zwracać uwagę czy oprawy oświetleniowe nie zasłaniają zbytnio 

samych źródeł światła (ciemne szkło, kierunek światła). 

13. Projektując nowe oświetlenie wewnętrzne jak i zewnętrzne zwracać uwagę na dobór jego 

parametrów do wielkości powierzchni oświetlanej, obowiązującej dla tej powierzchni normy, 

równomierności jej oświetlenia oraz kierunków rozsyłu światła. 

14. Przy opuszczaniu pomieszczeń na krótki czas (np. do 5 min), w których świeci się świetlówka 

energooszczędna nie gasić światła ponieważ może to spowodować zwiększony pobór energii 

przy rozruchu. 

15. Przy opuszczaniu pomieszczeń na dłuższy czas należy wyłączyć oświetlenie. 

16. Stosując iluminację zewnętrzną budynku ograniczyć jej czas świecenia. 

II. Komputery. 

1. Przy zakupie urządzeń należy zwracać uwagę na klasę energetyczną, kupować urządzenia w 

klasie „A” lub wyższej. 

2. Nie należy pozostawiać włączonego komputera oraz monitora jeżeli opuszczamy pomieszczenia 

biurowe na dłuższy czas. 

3. Nie należy pozostawiać włączonego komputera oraz monitora na noc i na weekendy. 

4. Przed włączeniem komputera przygotować stanowisko pracy, a następnie uruchomić komputer. 

5. Jeżeli wyłączamy komputer na dłuższy czas należy wyłączyć również listwę zasilającą do której 

wpięty jest komputer i drukarka. 

6. Drukarkę indywidualną należy włączać w momencie potrzeby wydrukowania konkretnego 

dokumentu, praca drukarki w trybie czuwania zużywa niepotrzebnie energię. 

7. Należy korzystać z funkcji zarządzania energią komputera, należy aktywować automatyczne 

wyłączanie komputera (np. po 20 min), a także z funkcji usypianie monitora. 
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III. Wyposażenie biur i pomieszczeń socjalnych. 

1. Należy pamiętać o wyłączaniu lub pozostawieniu w stanie uśpienia kserokopiarek jeżeli nie są 

używane przez dłuższy czas. 

2. Należy pamiętać o wyłączaniu kserokopiarek na noc i weekendy. 

3. Należy pamiętać o wyłączaniu urządzeń elektrycznych na czas, kiedy nie są używane. 

4. Ograniczyć używanie dodatkowych urządzeń elektrycznych (np. czajniki elektryczne, mikrofale, 

lodówki, zmywarki, płyty indukcyjne, grzejniki elektryczne itp.). 
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