
 

 

Zarządzenie Nr 80/2022 

Burmistrza Drawna 

z dnia 23 listopada 2022r. 

 

w sprawie ograniczenia zużycia energii w jednostkach organizacyjnych Gminy Drawno 

oraz w Drawieńskim Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Drawnie zmierzającego 

do zachowania bezpieczeństwa energetycznego 

 

Na podstawie art. 31, w związku z art.30 ust.2 pkt 3, art. 35 ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 

8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559, ze zm.), art. 57 ust. 1 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.) oraz art. 19 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 

261, ze  zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Po dokonaniu oceny potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo publiczne wprowadza się skoordynowane środki określone niniejszym 

zarządzeniem w celu ograniczenia zapotrzebowania i zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej 

w budynkach jednostek organizacyjnych gminy Drawno, w okresie od 28 listopada 2022r. do 

30 kwietnia 2023r.  

§ 2. 1. Ograniczenia, o których mowa w § 1, obejmują następujące jednostki:  

1) Urząd Miejski w Drawnie,  

2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie, 

3) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie,  

4) Drawieński Ośrodek Kultury, 

5) Biblioteka Publiczna w Drawnie, 

6) Szkoła Podstawowa w Drawnie,  

7) Przedszkole Miejskie w Drawnie. 

2. Ograniczenia, o których mowa w § 1, obejmują także inne obiekty będące własnością lub we 

władaniu gminy Drawno, w szczególności świetlice wiejskie i remizy jednostek ochotniczych 

straży pożarnych, boiska, tereny sportowo-rekreacyjne.  

3. Ograniczenia o których mowa w § 1, obejmują również oświetlenia uliczne, 

z wyłączeniem  oświetlenia przy przejściach dla pieszych i przystankach autobusowych.  

 

§ 3. 1. Za wprowadzenie i przestrzeganie ograniczeń przewidzianych niniejszym 

zarządzeniem odpowiedzialność ponoszą osoby kierujące jednostkami, o których mowa w § 2 

ust. 1.  

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, w celu wykonania niniejszego zarządzenia, mogą 

wprowadzać wewnętrzne regulacje o charakterze porządkowym i organizacyjnym, które będą 

uszczegóławiać rozwiązania w zależności od specyfiki prowadzonej jednostki, z zastrzeżeniem 

postanowień § 4. Postanowień nie stosuje się do jednostki, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.  

 

§ 4. Przez środki, o których mowa w § 1, rozumie się:  

1) temperaturę w pomieszczeniach biurowych, salach lekcyjnych i innych 

pomieszczeniach podobnego typu, zbliżoną do 20 stopni Celsjusza,  

2) temperaturę w pomieszczeniach innych niż wymienionych w pkt. 1, jeśli nie przebywają 

w nich stale lub cyklicznie osoby, nie wyższą niż 16 stopni Celsjusza,  

3) wietrzenie pomieszczeń przeprowadzać krótko i intensywnie, o ile istnieje taka 

możliwość,  



4) obowiązek zmniejszania poziomu temperatury poniżej wskazanego w pkt. 1, w 

pomieszczeniach po zakończeniu ich wykorzystywania (godzin funkcjonowania 

jednostki), zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, o których mowa w § 3 ust. 2 

zarządzenia, w ramach możliwości technicznych,  

5) odpowiednie dostosowanie obowiązku, o którym mowa w pkt. 4, na czas zamknięcia 

jednostki dłuższy niż doba, z uwzględnieniem konieczności przywrócenia 

odpowiedniego poziomu temperatury przed rozpoczęciem działalności jednostki, w 

ramach możliwości technicznych, 

6) obowiązek zamykania, względnie dostosowanie do automatycznego zamykania, 

wszelkich drzwi do budynków w danej jednostce,  

7) obowiązek wprowadzenia innych rozwiązań związanych z temperaturą oraz energią 

elektryczną w budynkach i pomieszczeniach, adekwatnie do potrzeb i możliwości,  

8) zakaz używania urządzeń elektrycznych do zwiększania lub utrzymywania temperatury 

w pomieszczeniach i obiektach w poziomach temperatur wskazanych powyżej lub w 

celu tzw. „dogrzewania się", w zależności od charakteru i sposobu ogrzewania budynku 

lub pomieszczenia, w tym klimatyzatorów, farelek itp., 

9) ograniczenie do niezbędnego minimum oświetlenia zewnętrznego elewacji budynków i 

innych obiektów, instalacji, itp.,  

10) wyłączanie oświetlenia wewnętrznego w budynkach i innych pomieszczeniach oraz 

przestrzeniach, jeżeli pobyt osób w nich zaprzestał na czas dłuższy jak 10 minut, a 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stoją temu na przeszkodzie,  

11) w pierwszej kolejności doświetlanie przestrzeni światłem słonecznym, w tym 

odstąpienie od dokonywania zasłaniania okien wszelkiego rodzaju roletami, czy 

żaluzjami, itp., 

12) ograniczenie liczby urządzeń elektrycznych o dużym poborze prądu, w tym: czajniki 

elektryczne, 

13) w pomieszczeniach używanych wyłącznie w sposób doraźny ustawienie poziomu 

temperatury w sposób najbardziej minimalny, w zależności od charakteru obiektu bądź 

pomieszczenia. 

 

§ 5. 1. W przypadku jednostek, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1-5, osoby nimi kierujące 

zobowiążą wszystkich pracowników do przestrzegania ograniczeń, o których mowa w § 4, 

wskazując jednocześnie, że zobowiązanie ma charakter pracowniczy, o którym mowa w art. 

100 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.  

2. W przypadku jednostek, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6-7, osoby nimi kierujące zastosują 

odpowiednio postanowienia ust. 1.  

 

§ 6. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w 

Drawnie do realizacji postanowień zarządzenia, w sposób następujący:  

1) Kierownik referatu Planowania, inwestycji i ochrony środowiska - obiekty                                

i pomieszczenia oraz inne, w tym lampy uliczne, oświetlenia promenady i parku, place 

zabaw, tereny rekreacyjne i sportowe, które są w dysponowaniu tej komórki, bez 

znaczenia na jego formę,  

2) Kierownik referatu organizacyjno-administracyjnego - obiekty i pomieszczenia 

oraz inne, które są w dysponowaniu tej komórki, bez znaczenia na jego formę,  

3) Inspektor Ochrony Danych - remizy ochotniczych straży pożarnych, 

4) Sekretarz - obiekty i pomieszczenia budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie. 

 

§ 7. Jeżeli z przepisów prawa powszechnie obowiązującego wynikają obowiązki 

utrzymywania innych norm temperatury w pomieszczeniach, stosuje się je w pierwszej 



kolejności, z uwzględnieniem odstępstwa rzędu +/- 1 stopień Celsjusza od tej normy                                   

z pominięciem norm wskazanych w niniejszym zarządzeniu.  

 

§ 8. Nadzór i koordynację nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy 

Drawno 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2022r.   
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