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WSTĘP
1. Strategiczne planowanie rozwoju
Do czego jest gminie potrzebna strategia rozwoju?
Po pierwsze: doświadczenie uczy nas, że każde działanie, jeśli ma przynieść oczekiwany efekt,
wymaga planu. Im bardziej złożone jest to działanie, tym bardziej wymaga planowania. Po
drugie: potrzeby są zawsze większe od możliwości ich realizacji – jest to powszechnie znany
problem ‘krótkiej kołdry’.
Strategia to hierarchiczny plan działania określający jego najważniejsze kierunki (cele, zadania)
z punktu widzenia ich znaczenia oraz ich efektywności.
Celem nadrzędnym działalności samorządów terytorialnych jest poprawa jakości życia
mieszkańców gmin, powiatów i województw poprzez poprawę jakości usług publicznych
i stwarzanie warunków dla rozwoju gospodarczego i społecznego.
Problemy występujące na drodze do tego celu to:
• zbyt szczupłe w stosunku do potrzeb środki finansowe i ludzkie (zarówno w wymiarze
ilościowym, jak i, co jest często niedoceniane, jakościowym),
• konieczność wyboru pomiędzy dwiema kategoriami potrzeb: pilnymi oraz ważnymi,
w sytuacji ograniczonych środków na ich realizację,
• konieczność uwzględnienia dwóch planów czasowych: 1/ jak najtańszego i jak najlepszego
zaspokajania bieżących potrzeb, 2/ przewidywania przyszłych potrzeb i możliwości
i dostosowania do nich programów i usług administracji.
Planowanie strategiczne pomaga ograniczyć negatywny wpływ tych problemów na efekty
pracy samorządów poprzez:
• oszacowanie potencjału rozwojowego obszaru,
• określenie potrzeb mieszkańców i ich hierarchii,
• oszacowanie zasobów jakimi dysponuje (może dysponować) samorząd,
• nadanie odpowiedniej rangi potrzebom ważnym, które często przegrywają z pilnymi,
co ogranicza proces rozwoju obszaru,
• określenie przyszłych możliwości i zagrożeń i odniesienie się do nich.
Wg P. Vaesken’a, teoretyka rozwoju lokalnego, rozwój ten powinien:
• bazować na waloryzacji zasobów miejscowych,
• być dokonywany we wspólnym interesie,
• odbywać się w demokratycznym procesie,
• odbywać się w oparciu o działania partnerskie – powinna następować zmiana relacji
z siłowych na uzupełniające.
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Zgodnie z tzw. „trójkątem rozwoju” Vaesken’a, na rozwój składają się trzy podstawowe
czynniki: ludzie, zasoby i idee (pomysły).
Ryc.1. „Trójkąt rozwoju” wg Vaeskena
Idee

Ludzie

Zasoby

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów programu Leader.

Strategia rozwoju obszaru definiuje wszystkie te elementy. Ponadto hierarchizuje idee
(pomysły) w postaci strategicznych i operacyjnych celów rozwoju oraz programów
operacyjnych służących ich realizacji.
Nowoczesna strategia rozwoju powinna mieć charakter zintegrowany, a więc:
1/ uwzględniać:
- różne obszary życia: gospodarczy, społeczny, ekologiczny (integracja tematyczna),
- działania sąsiadów (integracja terytorialna pozioma),
- działania struktur nadrzędnych (integracja terytorialna pionowa),
2/ angażować różne sektory społeczeństwa: administrację, przedsiębiorców, organizacje
i grupy społeczne, pojedynczych obywateli (integracja społeczna).
Strategia rozwoju wyznacza cele długoterminowe procesu rozwoju, nie definiuje natomiast
szczegółów jego realizacji.

2. Przedmiot i metoda opracowania
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Nasielsk do 2020 roku jest instrumentem
długoterminowej polityki kompleksowego i zrównoważonego rozwoju gminy Nasielsk. Określa
wizję gminy, jaka ma zostać zrealizowana i najważniejsze kierunki działań rozwojowych,
zapisane w postaci: celu nadrzędnego, celów strategicznych, celów operacyjnych i programów
operacyjnych.
Strategia ta jest dokumentem otwartym, który może podlegać zmianom w miarę
zmieniających się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju gminy. Ważne jest by
ewentualne zmiany nie miały charakteru partykularnego, uwarunkowanego politycznie. Przed
takim negatywnym scenariuszem ma obecny dokument Strategii chronić przyjęta
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partycypacyjno-ekspercka metoda jego opracowania. Treść strategii jest wynikiem pięciu sesji
warsztatowych, zrealizowanych w okresie marzec – maj 2014 roku z udziałem samorządu
lokalnego i mieszkańców gminy Nasielsk, badanie ankietowego mieszkańców i pracy
eksperckiej. W efekcie takiego podejścia autorami Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Nasielsk do 2020 roku byli wszyscy zainteresowani uczestnictwem w procesie jej opracowania,
bez względu na pełnione funkcje i ewentualne afiliacje polityczne. Fakt ten sprawia, że
dokument Strategii można uznać za reprezentatywny dla wszystkich społecznie aktywnych
mieszkańców gminy Nasielsk. Jest to, miejmy nadzieję, dobry prognostyk dla zaangażowania
się społeczności gminy w realizację Strategii.
Przy opracowywaniu dokumentu zostały uwzględnione zapisy:
• Strategii „Europa 2020” - długookresowego programu rozwoju społeczno-gospodarczego
Unii Europejskiej (UE), który zastąpił realizowaną od 2000 roku Strategię Lizbońską,
• Krajowego Programu Reform „Europa 2020” – stanowiącego instrument realizacji Strategii
„Europa 2020” na poziomie krajowym,
• Strategii Rozwoju Kraju 2020 – przyjętej do realizacji w 2011 roku,
• Umowy Partnerstwa - dokumentu określającego strategię interwencji funduszy europejskich
w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej
polityki rybołówstwa (WPRyb) w Polsce w latach 2014-2020 zatwierdzonego 21 maja 2014 r.,
• Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030,
• Projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
z 11 czerwca 2013 roku (projekt jest w ostatniej fazie legislacji opiniowany przez komisje
Sejmiku na posiedzeniach w miesiącu czerwcu br.),
• Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego z 2002 roku,
• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Nasielsk (zmiana) - Uchwała nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10 listopada 2010
r.,
• Programu ochrony środowiska dla gminy Nasielsk, lipiec 2007 roku,
• Programu współpracy gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
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CZĘŚĆ I: CHARAKTERYSTYKA GMINY NASIELSK
1. Położenie
Gmina Nasielsk jest jedną z 2.479 gmin kraju, w tym jedną z 314 gmin Mazowsza i jedną
z 6 gmin powiatu nowodworskiego.
Gmina położona jest w środkowej części województwa mazowieckiego, w północnej części
powiatu nowodworskiego. Graniczy z należącymi do tegoż powiatu gminami: Pomiechówek
i Zakroczym oraz z gminami: Joniec i Nowe Miasto - w powiecie płońskim, Świercze i Winnicaw powiecie pułtuskim i Serock - w powiecie legionowskim.
Ryc.2. Gmina Nasielsk w układzie administracyjnym

Źródło: Agencja REGRAF – Piotr Bielawski.

Administracyjne i funkcjonalne centrum gminy - miasto Nasielsk jest oddalone (odległości
drogowe) o 51 km od Warszawy, 20 km – od Nowego Dworu Mazowieckiego, 27 km –
od Legionowa, 33 km – od Płońska. Układ oddziaływania tych ośrodków na gminę jest
wypadkową ich funkcji administracyjnych, rynku pracy, edukacji, handlu i usług oraz układu
komunikacyjnego i tych odległości.
Na układ komunikacyjny wiążący gminę z obszarami otaczającymi składają się drogi:
• droga wojewódzka nr 632, relacji Płońsk (droga krajowa 7) – Nowe Miasto – Nasielsk –
Legionowo – Marki (droga krajowa 8),
• droga wojewódzka nr 571, relacji Przyborowice (droga krajowa 7) – Nasielsk – Pułtusk (droga
krajowa 61),
• droga wojewódzka nr 622, relacji Chrcynno – Szadki (droga krajowa 61),
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• droga powiatowa Nasielsk – Gąsocin,
• droga powiatowa Nasielsk – Pomiechówek (droga krajowa 62),
• droga powiatowa Nasielsk – Krubin/Ciechanów (droga krajowa 50)
oraz linia kolejowa Warszawa – Gdynia, będąca szczególnie ważnym czynnikiem wiążącym
gminę z aglomeracją stołeczną, a także - mająca niezbyt duże znaczenie - linia kolejowa
Nasielsk – Płońsk – Sierpc - Toruń.
Istotny wpływ na rozwój gminy może w przyszłości wywrzeć lotnisko cywilne, położone
na terenie powiatu nowodworskiego w Modlinie, w odległości 20 km od Nasielska. Powinno
ono skutkować aktywizacją przyległych obszarów, w tym także, przy właściwej polityce
gospodarczej, gminy Nasielsk. Póki co jego oddziaływanie jest ograniczone, lotnisko umożliwia
łatwe i tanie podróże zagraniczne na ograniczonej liczbie tras, przede wszystkim na Wyspy
Brytyjskie, co przy aktualnym stanie lokalnego i krajowego rynku pracy sprzyja emigracji
mieszkańców gminy – czasowej i na stałe.
Ryc.3. Mezoregiony fizyczno-geograficzne Mazowsza wg klasyfikacji J. Kondrackiego

Źródło: www.wikipedia.org.

W ujęciu fizyczno-geograficznym, wg klasyfikacji Jerzego Kondrackiego, obszar gminy Nasielsk
leży w makroregionie Nizina Północnomazowiecka, w południowo-zachodniej części
wchodzącego w jego skład mezoregionu Wysoczyzna Ciechanowska i, w położonej
na zachodnim brzegu Wkry niewielkiej części – mezoregionu Wysoczyzna Płońska. Zajmująca
większość obszaru gminy polodowcowa wysoczyzna morenowa uległa na przestrzeni tysiącleci
procesowi denudacji, czego skutkiem jest dość mało urozmaicone ukształtowanie terenu. Z
racji sprzyjających warunków terenowych i glebowych jest to obszar od wieków
wykorzystywany rolniczo. Rezultatem jest jego daleko posunięte odlesienie, powierzchnia
lasów w gminie wynosi 2.400 ha, co stanowi tylko 11,7% jej ogólnej powierzchni. Najbardziej
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urozmaicona pod względem ukształtowania terenu i najbardziej zalesiona, a co za tym idzie
najbardziej atrakcyjna krajobrazowo, jest dolina rzeki Wkry, zajmująca zachodni fragment
obszaru gminy, a także – stanowiący na terenie gminy kulminację Wysoczyzny Ciechanowskiej
- obszar Wzgórz Kowalewickich w jej północno-wschodniej części.
Układ osadniczy
Powierzchnia gminy Nasielsk wynosi aż 205,77 km2. Na obszarze tym znajdują się aż 62
miejscowości, obejmujące jedno miasto i 65 sołectw. Gmina Nasielsk jest drugą co do ilości
sołectw gminą w Polsce (pierwsze miejsce w tej kategorii zajmuje Wałcz), a pierwszą w grupie
gmin miejsko-wiejskich i wśród gmin mazowieckich.
Gęstość zaludnienia gminy wynosi 96 osób na km2, a więc jest na poziomie 2/3 gęstości
zaludnienia Mazowsza (145 osób na km2). Znacznie niższą gęstość ma wiejska część gminy: 63
osoby na km2, jednak jest ona wyższa niż ta dla obszarów wiejskich Mazowsza (55 osób
na km2). Miasto Nasielsk, liczące 7.765 mieszkańców (aż 39% ludności gminy), stanowi główny
ośrodek osadniczy. Mimo to znaczna część osadnictwa ma charakter bardzo rozproszony –
około 37% populacji gminy zamieszkuje aż w 44 niewielkich miejscowościach – liczących
poniżej 200 mieszkańców, a inne niż Nasielsk bardziej znaczące demograficznie ośrodki
są stosunkowo nieliczne – są to: Nowe Pieścirogi (1.196 mieszkańców), Mogowo (833), Stare
Pieścirogi (774) i Cieksyn (467).
Tabela 1. Liczba jednostek osadniczych gminy Nasielsk wg grup wielkości
Wielkość jednostki osadniczej
do 50
51 – 100
101 – 200
201 – 300
301 – 500
500 – 1000
powyżej 1000

Liczba jednostek
8
10
26
8
6
2
2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych BDL GUS.

Tabela 2. Zmiany liczby mieszkańców w miejscowościach gminy Nasielsk
Miejscowość / Obszar
Dąbrowa
Mokrzyce Dworskie
Kędzierzawice
Krzyczki Szumne
Krzyczki-Żabiczki
Nowa Wrona
Krzyczki-Pieniążki
Młodzianowo

1988
26
40
157
66
154
99
143
52

Liczba mieszkańców
2002
2009
17
21
19
27
121
110
54
50
115
119
96
77
119
118
49
45

2013
15
25
114
50
120
78
115
43

Wzrost/spadek 1988-2013
Osoby
%
Pozycja
-11
-42,3%
1
-15
-37,5%
2
-43
-27,4%
3
-16
-24,2%
4
-34
-22,1%
5
-21
-21,2%
6
-28
-19,6%
7
-9
-17,3%
8
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Lubomin
Wągrodno
Cieksyn
Siennica
Pianowo-Daczki
Dobra Wola
Mokrzyce Włościańskie
Toruń Dworski
Nuna
Ruszkowo
Malczyn
Wiktorowo
Czajki
Chlebiotki
Żabiczyn
Konary
Głodowo Wielkie
Jackowo Dworskie
Chechnówka
Mazewo Dworskie "B"
Krogule
Lelewo
Borkowo
Psucin
Kosewo
Cegielnia Psucka
Pianowo-Bargły
Paulinowo
Jaskółowo
Toruń Włościański
Andzin
Zaborze
Miękoszynek
Winniki
Morgi
Chrcynno
Słustowo
Pniewo
Lorcin
Jackowo Włościańskie
Popowo Borowe
Nowe Pieścirogi
Kątne
Budy Siennickie
Stare Pieścirogi

223
112
568
383
193
166
57
148
309
54
123
81
129
93
166
119
120
209
79
84
159
135
205
331
345
277
28
247
176
59
325
162
135
36
197
175
95
76
137
130
283
1116
205
131
681

195
97
462
349
187
164
45
147
293
64
106
88
118
90
150
110
115
180
75
83
161
120
186
356
322
272
28
225
191
57
311
158
149
40
200
197
89
70
130
129
272
1328
248
133
729

203
97
470
329
179
155
52
142
291
57
116
79
129
90
152
121
117
188
77
76
152
133
197
342
336
277
28
241
183
65
345
176
150
37
207
195
93
74
145
132
283
1209
231
127
786

191
97
497
338
171
148
51
134
280
49
112
74
119
86
156
113
114
201
76
81
154
131
200
326
342
276
28
253
181
61
338
170
142
38
209
186
101
81
147
140
307
1212
227
147
765

-32
-15
-71
-45
-22
-18
-6
-14
-29
-5
-11
-7
-10
-7
-10
-6
-6
-8
-3
-3
-5
-4
-5
-5
-3
-1
0
6
5
2
13
8
7
2
12
11
6
5
10
10
24
96
22
16
84

-14,3%
-13,4%
-12,5%
-11,7%
-11,4%
-10,8%
-10,5%
-9,5%
-9,4%
-9,3%
-8,9%
-8,6%
-7,8%
-7,5%
-6,0%
-5,0%
-5,0%
-3,8%
-3,8%
-3,6%
-3,1%
-3,0%
-2,4%
-1,5%
-0,9%
-0,4%
0,0%
2,4%
2,8%
3,4%
4,0%
4,9%
5,2%
5,6%
6,1%
6,3%
6,3%
6,6%
7,3%
7,7%
8,5%
8,6%
10,7%
12,2%
12,3%

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Popowo-Północ
Nowiny
Mazewo Dworskie "A"
Mogowo
Mazewo Włościańskie
Dębinki
Miękoszyn
Studzianki
Obszar wiejski gminy
Nasielsk
Gmina ogółem

84
34
170
650
92
199
198
309
11735
6551
18286

104
32
174
703
121
275
245
369
11832
7215
19047

109
40
193
848
119
276
249
397
12062
7445
19507

96
41
208
827
120
271
274
442
12089
7665
19754

12
7
38
177
28
72
76
133
354
1114
1468

14,3%
20,6%
22,4%
27,2%
30,4%
36,2%
38,4%
43,0%
3,0%
17,0%
8,0%

19
20
21
22
23
24
25
26

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych BDL GUS.

W ostatnim ćwierćwieczu liczba mieszkańców gminy wzrosła o 8%, przy czym większość
(ponad 75%) nowych mieszkańców to mieszkańcy miasta Nasielska. Na obszarze wiejskim
zmiany były zróżnicowane. W 26 miejscowościach następował wzrost liczby mieszkańców.
Łącznie przybyło w nich 882 mieszkańców, z tego ponad 40% to nowi mieszkańcy trzech
największych miejscowości: Nowe Pieścirogi i Stare Pieścirogi oraz Mogowo. Największą
dynamikę wzrostu liczby mieszkańców mają Studzianki – piąta co do liczby mieszkańców
miejscowość obszaru wiejskiego gminy. Łączny przyrost liczby mieszkańców w tych czterech
miejscowościach (Nowe, Stare Pieścirogi, Mogowo i Studzianki) wyniósł 490 osób, czyli ponad
55% łącznego wzrostu w 26 miejscowościach, w których przybyło mieszkańców.
W 34 miejscowościach wiejskiego obszaru gminy liczba mieszkańców spadła – łącznie ubyło w
nich 528 mieszkańców. Najwięcej mieszkańców (159 osób - ponad 30% z tej łącznej wielkości)
ubyło w Cieksynie i okolicznych miejscowościach. Sporo mieszkańców ubyło też w
peryferyjnych wsiach na wschodzie gminy (89 – prawie 17%) – w sumie na tych dwóch
obszarach ubyło prawie 250 mieszkańców, czyli ok. 30% ich ogólnej liczby.
Średnia wielkość miejscowości „wzrostowych” to 269 mieszkańców, a „spadkowych” – 149.
Podobna średnia dla 10 miejscowości o największych wzrostach to 319, a dla 10 miejscowości
o największych spadkach to 85. Oznacza to, że wzrost następuje w większym stopniu w
większych miejscowościach, a spadek w małych. Oznacza to, że na terenie gminy Nasielsk
zachodzi proces koncentracji osadnictwa - w Nasielsku i w jej innych większych
miejscowościach.

2. Środowisko przyrodnicze
Walory przyrodnicze
Krajobraz i szata roślinna
Szata roślinna na obszarze gminy ma charakter antropogeniczny – jest efektem wielowiekowej
działalności człowieka na tym obszarze, w rezultacie której olbrzymia większość naturalnych
zbiorowisk roślinnych została zastąpiona przez zespoły stworzone przez człowieka.
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Dominującym elementem krajobrazu są pola uprawne. Towarzyszy im zabudowa o
charakterze zwartym lub rozproszonym wraz z zielenią przyzagrodową. Tylko niewielkie
powierzchnie zajmowane są przez zbiorowiska łąkowe i bagienne o charakterze naturalnym
lub półnaturalnym. W miejscach nasilonej aktywności inwestycyjnej człowieka częstym
problemem jest, tak jak i w innych miejscach Polski, brak ładu przestrzennego.
Także lasy na obszarze gminy są na ogół dziełem człowieka, uzupełnionym przez naturę
o pojedyncze drzewa samosiejki lub ich niewielkie skupiska. Obszary leśne mają niewielki
udział w powierzchni gminy – 11,7 %. Ponadto są one rozdrobnione i rozproszone, co wiąże
się z ich statusem własnościowym – większość (71%) stanowią lasy prywatne. Lasami
państwowymi na terenie gminy Nasielsk zarządza Nadleśnictwo Płońsk. Przeważają bory
mieszane i sosnowe, zaś doliny i podmokłe obniżenia porastają olsy i łęgi, tworzące wraz
z trwałymi użytkami zielonymi ciągi powiązań faunistycznych (umożliwiające migrację
i genetyczne mieszanie się zwierząt) o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. Niektóre zespoły
leśne pełnią funkcję glebo- i wodochronną: utrwalają podłoże, akumulują wilgoć, ograniczają
spływ powierzchniowy wód, sprzyjając ich retencji, tworzą obudowę biologiczną cieków
i zbiorników wodnych. Lasy te powinny być zachowane w stanie naturalnym i półnaturalnym.
Udział lasów w powierzchni gminy jest zbyt mały. Przyjmuje się, że dla zapewnienia
i utrzymania warunków odnowy i równowagi ekologicznej nizinnych terenów rolniczych udział
ten powinien wynosić co najmniej 15 %. Lasy zwiększają też walory rekreacyjne i osadnicze
gminy. Dlatego potrzebne jest stymulowanie procesu dolesiania gminy Nasielsk, zwłaszcza w
sposób umożliwiający łączenie obecnych rozproszonych, niewielkich powierzchni zalesionych.
Bardzo duży udział własności prywatnej lasów implikuje potrzebę edukacji ich właścicieli w
zakresie prawidłowej gospodarki leśnej – dla utrzymania ich lasów w dobrej kondycji,
umożliwiającej odpowiednią realizację funkcji lasów, w tym także ekonomicznej.
Ochrona walorów przyrodniczych
Około 21,5 % obszaru gminy Nasielsk objęte jest prawnymi formami ochrony przyrody,
przewidzianymi w Ustawie o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku. Świadczy to,
że środowisko przyrodnicze gminy posiada znaczące walory wymagające ochrony. Jednak
odsetek obszarów chronionych w gminie jest o około 1/3 niższy niż odpowiedni dla Polski
(33%), o prawie 1/3 – niż dla Mazowsza (29,6%) i aż prawie 3-krotnie niższy niż ten dla powiatu
nowodworskiego (61%). Oznacza to, że cenne przyrodniczo obszary są na terenie gminy dość
ograniczone, a więc podlegają lub będą podlegać, silniejszej niż średnio w powiecie,
województwie i kraju, antropopresji. Jako takie wymagają więc szczególnej uwagi i ochrony ze
strony odpowiedzialnych instytucji i wszystkich świadomych obywateli.
Postulat ten jest szczególnie zasadny, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że gama form ochrony
przyrody na terenie gminy jest uboga – są to: obszary chronionego krajobrazu – stanowiące w
praktyce najsłabszą formę ochrony, użytki ekologiczne oraz pomniki przyrody – obejmujące
pojedyncze obiekty przyrodnicze lub ich na ogół niewielkie skupiska. Nie występują tu parki
narodowe, parki krajobrazowe, czy nawet rezerwaty przyrody. Dodatkowym niekorzystnym
czynnikiem jest fakt, że przeważająca część obszarów leśnych gminy stanowi własność
prywatną, w której funkcja ekonomiczna dominuje nad przyrodniczą.
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Główną formą ochrony walorów przyrodniczych gminy Nasielsk są obszary chronionego
krajobrazu – na jej terenie znajdują się fragmenty trzech takich obszarów:
 Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, o największej powierzchni
(3.382 ha) na terenie gminy,
 Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, o powierzchni 876 ha na terenie
gminy,
 Krysko-Jonieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, o powierzchni 159 ha na terenie
gminy.
Zostały one ustanowione Rozporządzeniami Wojewody Mazowieckiego nr 22, 24 i 25 z dnia
15.04.2005 r. z późniejszymi zmianami. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny
chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach,
wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką
i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Obszary Chronionego Krajobrazu (OChK): Nasielsko-Karniewski, Nadwkrzański i KryskoJoniecki stanowią część systemu OChK w wojewódzwie mazowieckim, który powiązany jest z
Krajową Siecią Ekologiczną ECONET-POLSKA. W sieci tej dolina Wkry stanowi korytarz
ekologiczny o znaczeniu krajowym – jako obszar umożliwiający rozprzestrzenianie się
gatunków oraz swobodną migrację zwierząt wędrownych.
Ryc. 4. Krajowa sieć Ekologiczna ECONET- POLSKA

Źródło: http://www.ios.edu.pl.

Jedyny na terenie gminy użytek ekologiczny - Psucin znajduje się w południowej części gminy.
Jest to podmokły, w dużej części niedostępny, obszar o powierzchni 9,12 ha. Z tego względu
zachował swój zbliżony do naturalnego stan, stanowiąc miejsce schronienia i żerowania dla
zwierząt, głównie ptaków.

13

Relatywnie liczne (26) są na terenie gminy Nasielsk pomniki przyrody. Są to na ogół okazałe
drzewa (pojedyncze lub ich grupy): dęby, lipy, jesiony, świerki, sosny, grusze, klon lub głazy
narzutowe. Najwięcej pomników jest w Cieksynie i Konarach.
Wody powierzchniowe
Wody powierzchniowe na obszarze gminy Nasielsk to przede wszystkim rzeka Wkra,
przepływająca przez jej zachodnią część. Wkra ma naturalne, meandrujące koryto, przez
co stanowi atrakcyjny szlak kajakowy, dający pracę coraz liczniejszym lokalnym firmom (np. w
gminach Joniec i Sochocin w powiecie płońskim), organizującym spływy i wypoczynek nad
wodą. Cała dolina Wkry stanowi najbardziej atrakcyjną turystycznie część gminy Nasielsk,
przyciągającą gości spoza jej obszaru. Turystyczno-rekreacyjne walory Wkry ogranicza
zanieczyszczenie jej wód, a także postępująca zabudowa letniskowa i mieszkaniowa jej
brzegów.
Najbardziej znaczącym dopływem Wkry na obszarze gminy jest Nasielna, płynąca przezeń ze
wschodu na zachód, w tym przez Nasielsk. Ma długość 24,3 km i powierzchnię zlewni – 93,4
km2, co stanowi około 40% powierzchni gminy (część zlewni znajduje się poza gminą Nasielsk).
Wypływa koło miejscowości Skoroszki w sąsiadującej gminie Winnica, a uchodzi do Wkry w
Cieksynie. Nasielna ma w większości naturalne koryto, a jej dolina na ogół bezleśny, odcinkami
bagienny charakter.
Zbiorniki wód stojących na obszarze gminy są nieliczne i niewielkie. Są to twory naturalne,
w zaawansowanym stadium zaniku, mają jednak znaczenie jako elementy krajobrazu
i ekosystemów. Największy to jeziorko Zieleń w południowo-zachodniej części gminy.
Zważywszy, że obszar gminy należy do najuboższych w opady w kraju (500-550 mm rocznie),
a poziom parowania jest rzędu 530 mm rocznie, tereny gminy podlegają okresowo (przy
niższych opadach) procesowi stepowienia, a zasoby wód podziemnych kurczą się. Jednoczenie
wzrasta zużycie wody dla potrzeb bytowych. Dlatego ważnym działaniem - w interesie
rolnictwa, osadnictwa i rozwoju gospodarki gminy – powinno być zwiększanie tych zasobów
przez tworzenie zbiorników retencyjnych na jej obszarze.
Wody termalne
Na terenie gminy Nasielsk istnieją potencjalne możliwości pozyskiwania nisko
zmineralizowanych wód geotermalnych. Dotyczą one wód o temperaturze około 30oC,
występujących w utworach dolnokredowych, wód o temperaturze około 35-40oC,
występujących w utworach dolnomalmskich, wód o temperaturze około 40-50oC,
występujących w utworach triasowych, wód o temperaturze około 50-60oC i wyższej,
występujących w utworach kambru. Wykonane na terenie gminy wiercenia o głębokości
od 1.760 do 2.679,5 m pozwalają brać pod uwagę wykorzystanie wód geotermalnych do celów
grzewczych w sektorze przemysłowym, komunalnym i w rolnictwie-warzywnictwie, a także dla
potrzeb balneologii i rekreacji.
Wg autorów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Nasielsk jest uzasadniona ekonomicznie budowa zakładów geotermalnych w miastach
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już posiadających miejską sieć ciepłowniczą – koszty wiercenia, eksploatacji, zatłaczania
i rozprowadzania wód termalnych są niższe niż pozyskiwanie tej samej ilości energii z jej
konwencjonalnych nośników: węgla kamiennego, ropy naftowej czy gazu. Co niemniej istotne,
jest to tzw. czysta energia, nie zwiększająca poziomu CO2 w środowisku. Oba te czynniki
sugerują realizację takiej inwestycji, o ile uda się na nią pozyskać środki. Także rekreacyjne i
lecznicze wykorzystanie wód geotermalnych w gminie Nasielsk warte jest rozważenia jako
czynnik gospodarczego rozwoju gminy, zważywszy na bliskość potężnego rynku – aglomeracji
warszawskiej i pozytywne doświadczenia w tym zakresie gminy Mszczonów w województwie
mazowieckim, czy gminy Uniejów w województwie łódzkim.
Powietrze atmosferyczne
Wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Nasielsk źródła emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Nasielsk to: kotłownie technologicznogrzewcze w zakładach przemysłowych, indywidualne instalacje grzewcze oraz pojazdy
mechaniczne. Udział tych ostatnich w bilansie zanieczyszczeń dla obszaru gminy szacowany
jest na 10-15%, jednak w pobliżu ruchliwych dróg i skrzyżowań oraz w Nasielsku jest znacznie
wyższy. W okresie grzewczym największym źródłem zanieczyszczenia stają się paleniska
domowe, szczególnie te korzystające z niskiej jakości paliwa. Innymi źródłami zanieczyszczenia
powietrza na terenie gminy są emisje odorów, pochodzących z: szamb, zbiorników na
gnojowicę, pryzm obornika, przydomowych oczyszczalni ścieków i ferm trzody chlewnej.
Poprawie jakości powietrza w gminie sprzyja postępująca modernizacja kotłowni i palenisk
domowych oraz wymiana pojazdów na mniej zużyte i bardziej nowoczesne. Niekorzystnym dla
jakości powietrza na obszarach o znaczącej emisji jest przewaga wiatrów słabych i bardzo
słabych na obszarze gminy, korzystnym zaś – brak cisz.
Hałas
Hałas jest w kulturze polskiej dość powszechnie lekceważonym zanieczyszczeniem środowiska
(często nieuznawanym za takie), chociaż ma istotny wpływ na zdrowie człowieka.
Źródłem najbardziej uciążliwego hałasu na terenie gminy Nasielsk są drogi wojewódzkie:
nr 632, relacji Płońsk – Nowe Miasto – Nasielsk - Legionowo - Marki, nr 571 - Naruszewo –
Nasielsk – Pułtusk i nr 622 - Chrcynno – Szadki, łączące obszar gminy z drogami krajowymi
nr 7: Warszawa – Gdańsk i nr 61: Warszawa – Augustów. Problem ten może w części rozwiązać
budowa obwodnicy wokół Nasielska, omijającej najgęściej zamieszkane tereny. Poprawie
sytuacji na całym obszarze służy polepszenie stanu nawierzchni, ograniczanie prędkości
pojazdów na obszarach zabudowanych oraz poprawa stanu technicznego tych pojazdów.
Inne źródło to przebiegająca przez obszar gminy magistrala kolejowa relacji Warszawa- Gdynia
i odchodząca od niej linia kolejowa do Sierpca i Torunia. Jednak uciążliwość ich jest
ograniczona, gdyż linie te biegną na ogół z dala od gęsto zabudowanych obszarów, druga z nich
jest też niezbyt intensywnie wykorzystywana.
Według szacunków, około 25% mieszkańców gminy narażone jest na nadmierny hałas
w mieszkaniach, co wynika z zastosowania w nich oszczędnych materiałów i konstrukcji
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budowlanych. Źródłem hałasu jest przede wszystkim lokalny ruch samochodowy, wywożenie
odpadów, dostawy do sklepów itp.
Ograniczanie poziomu hałasu jest bardzo trudne, najlepsze efekty dają działania profilaktyczne
– przede wszystkim odpowiednie lokowanie przestrzenne działalności generujących hałas.
Zagospodarowanie przestrzenne
Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003, poz. 717, z późniejszymi zmianami) polityka przestrzenna gminy, w tym
lokalne zasady zagospodarowania są określane w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy. Określone w studium zasady zagospodarowania są
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Nasielsk (zmiana) zostało przyjęte Uchwałą nr LIII/394/10 Rady Miejskiej
w Nasielsku z dnia 10 listopada 2010 roku.
W kierunkach zagospodarowania przestrzennego określona została struktura funkcjonalno –
przestrzenna gminy i wyodrębnione zostały cztery strefy funkcjonalno-przestrzenne oraz
określone główne kierunki zagospodarowania przestrzennego w strefach funkcjonalno–
przestrzennych:
• Strefa A – miejska, strefa intensywnego rozwoju funkcji osadniczo - usługowych
i produkcyjnych, w oparciu o ukształtowany ośrodek miejski, posiadający korzystne położenie
i możliwości rozwoju. Obejmuje następujące jednostki osadnicze (lub ich części): miasto
Nasielsk oraz sąsiednie – Mazewo Włościańskie, Kosewo, Stare Pieścirogi, Nowe Pieścirogi,
Mogowo, Siennicę i Pniewo.
Działania na tym obszarze powinny zmierzać w kierunku wzmocnienia organizmu miejskiego
Nasielska jako ośrodka obsługi (również w zakresie przetwórstwa rolno - spożywczego) dla
terenów wiejskich północnej części powiatu nowodworskiego oraz bazy obsługi ruchu
turystycznego.
• Strefa B - turystyki i wypoczynku, oparta na korzystnych uwarunkowaniach przyrodniczo krajobrazowych rejonu i jego dotychczasowym zainwestowaniu. Obejmuje obszar doliny rzeki
Wkry i dużych kompleksów leśnych wraz z będącymi w ich bezpośrednim sąsiedztwie rejonami
wsi: Cieksyn, Andzin, Dobra Wola, Borkowo, Lelewo, Zaborze i Toruń Dworski.
W Studium założono optymalizację zagospodarowania przestrzennego obszaru dla jego
wykorzystania na te cele przy pełnej zgodności zagospodarowania z wymogami ochrony
środowiska przyrodniczego.
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• Strefa C – rolna, o dominującej funkcji rolniczej - w oparciu o potencjał rolniczej przestrzeni
produkcyjnej o korzystniejszych uwarunkowaniach glebowych. Obejmuje obszary, w trzech
kompleksach:
- zachodnim - rejony wsi: Dobra Wola, Borkowo, Nowiny i Nowa Wrona,
- środkowo-północnym – rejon począwszy od wsi Studzianki, Mogowo, Dębinki i Lelewo,
poprzez wsie położone na zachód i północ od miasta (Malczyn, Konary, Winniki oraz Lubomin,
Jackowo Dworskie), aż po Kędzierzawice i Głodowo Wielkie,
- wschodnim – rejon od wsi Krzyczki Szumne, Chrcynno, Żabiczyn i Nuna do wschodniej granicy
gminy.
Zakłada się wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla rozwoju funkcji rolniczej.
• Strefa D – rolno-leśna, obejmująca pozostały obszar gminy, tj. rejony wsi położonych
bezpośrednio na zachód od miasta, na południe od miasta, aż do granicy południowej gminy
oraz przy północno-wschodniej granicy miasta, charakteryzujące się mniej korzystnymi
uwarunkowaniami glebowymi rolniczej przestrzeni produkcyjnej i większym udziałem
powierzchni leśnych i zadrzewionych.
Zgodnie ze Studium wiodącą funkcją tego obszaru będzie rolnictwo (z preferencją dla
rolnictwa ekologicznego i produkcją żywności o wysokich parametrach jakościowych - tzw.
zdrowej żywności) i leśnictwo.
W Studium zakłada się, że obszary przewidywane do realizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym będą skoncentrowane na terenie miasta, jednocześnie Studium
dopuszcza lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym poza granicami
objętymi opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
Plan
zagospodarowania
przestrzennego
województwa
mazowieckiego
zalicza
do infrastruktury transportu lotniczego w województwie lotnisko w Nasielsku (Chrcynnie),
wojewódzki plan ustala także uzyskanie nowych połączeń z krajowym układem przesyłowym
gazu, zwiększających wydajność techniczną sytemu poprzez rozbudowę gazociągów
wysokiego ciśnienia, w tym w obszarze aglomeracji warszawskiej, wskazując przykładowo
gazociąg DN 700 Ciechanów - Nasielsk. Według programu rządowego Ochrona i konserwacja
krajobrazu kulturowego część obszaru gminy powinno się objąć ochroną jako nasielski park
kulturowy.
Zgodnie ze Studium obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000
m2. Studium dopuszcza usytuowanie obszarów przestrzeni publicznych poza granicami
objętymi opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
Zgodnie ze Studium, obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego to: tereny miejscowości, w których występuje największy
ruch inwestycyjny; tereny, wskazane w Studium pod zabudowę, które obejmuje obowiązek
uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. (z późniejszymi zmianami) o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (obowiązku takiego nie ma w przypadku terenów, które już wcześniej uzyskały taką
zgodę).
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W poniższej tabeli zestawione zostały dane z okresu 2009-2012 dotyczące planów
zagospodarowania przestrzennego w gminie.
Tabela 3. Planowanie przestrzenne w gminie Nasielsk
Wyszczególnienie

Plany zagospodarowania przestrzennego ogółem (szt.)
Plany sporządzone na podstawie ustawy z 2003 r. (szt.)
Powierzchnia gminy w ha objęta obowiązującymi planami ogółem
Powierzchnia gminy objęta obowiązującymi planami na podstawie
ustawy z 2003 r. (ha)
Łączna powierzchnia gruntów rolnych, dla których zmieniono w
planach przeznaczenie na cele nierolnicze (ha)
Łączna powierzchnia gruntów leśnych, dla których zmieniono w
planach przeznaczenie na cele nieleśne (ha)
Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem (%)

200
9

201
0

201
1

201
2

27
5
505
8
236
5
505
4
4

20
4
405
5
20

21
4
407
1
20

21
4
407
1
20

405
1
4

406
7
4

406
7
4

24,6

19,7

19,8

19,8

Źródło: BDL GUS.

Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego w powierzchni ogółem jest w gminie niższy niż przeciętnie w kraju (27,9%) i w
województwie mazowieckim. Udział ten jest też znacznie niższy niż średnio dla powiatu –
41,4%. Może to wynikać z dużego udziału obszarów wiejskich w powierzchni gminy ogółem.
Istotne znaczenie z punktu widzenia zmian w strukturze zagospodarowania przestrzennego
ma ilość wydawanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach
zabudowy. Poniżej zostały zestawione te dane dla lat 2009-2012.
Tabela 4. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach
zabudowy w gminie Nasielsk
Wyszczególnienie

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Decyzje o warunkach zabudowy ogółem
Decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Decyzje dotyczące zabudowy usługowej
Decyzje dotyczące innej zabudowy
RAZEM

200
9

201
0

201
1

201
2

10
114
1
79
13
21
238

21
97
0
45
5
47
215

8
62
0
47
3
12
132

7
72
0
54
10
8
151

Źródło: BDL GUS.

Na podstawie powyższych danych można uznać, że w latach 2010-2012 nastąpiło
spowolnienie zmian w zakresie przekształceń struktury przestrzennej gminy i jedynie
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w przypadku decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej można mówić
o powolnym wychodzeniu z zapaści roku 2010.

3. Mieszkańcy
W dniu 31 grudnia 2013 r. gminę Nasielsk zamieszkiwało 19.782 osób, z tego 7.650 osób
mieszkało w Nasielsku, a 12.132 osób na obszarze wiejskim.
Tabela 5. Zmiany liczby ludności gminy Nasielsk w okresie 1995-2013
Rok stan na 31.12
Gmina
Miasto
Obszar wiejski
Rok stan na
31.12
Gmina
Miasto
Obsz.
wiejski

1995

1996

18.883
6.975
11908

2004

1997

18.932 18.985
6.956 6.955
11976 12030

2005

2006

1998

1999

2000

2001

2002

2003

19.048
6.971
12077

19.059
7.271
11788

19.081
7265
11816

19.066
7241
11825

19.070
7215
11855

19.108
7250
11858

2012

2013

2007

2008

2009

2010

2011

19.138 19263 19295 19385 19343 19374 19650 19727 19780 19782
7222
7368 7382 7414 7372 7445 7599 7617 7665 7650
11916

11895 11913 11971 11971 11929 12051 12110 12115 12132
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Ryc. 5. Zmiany liczby mieszkańców gminy Nasielsk w okresie 1995 – 2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Liczba mieszkańców gminy w latach 1995 - 2013 wzrosła o 4,76% (899 osób), przy czym
znacznie wyższy był wzrost liczby mieszkańców miasta - blisko 10% (675 osób), niż obszaru
wiejskiego - niecałe 2% (224 osoby).
W przypadku miasta wzrost liczby mieszkańców w większym stopniu wynikał z migracji niż
z przyrostu naturalnego (przyrost naturalny w analizowanym okresie: 136 osób). Na terenie
wiejskim sytuacja była odwrotna – przyrost naturalny w latach 1995-2013 wyniósł 187 osób
i jest głównym czynnikiem wzrostu liczby mieszkańców w tym okresie. Jednakże w ostatnich
latach sytuacja niejako się odwróciła. Zaobserwować można rosnący przyrost naturalny
w mieście i spadek przyrostu naturalnego na terenach wiejskich. Jednocześnie poprawiło się
saldo migracji na terenach wiejskich.
Warto zaznaczyć, że na sytuacji demograficznej miasta i gminy Nasielsk silnie odbiła się
hitlerowska okupacja. Straty osobowe w tym czasie wyniosły 6.650 osób, tj. 35% ogółu
ludności (na postawie wikipedii). W 1939 roku miasto liczyło około 7.000, a gmina ok. 12.000
mieszkańców. Taki stan ludnościowy miasto i gmina Nasielsk odzyskały dopiero pod koniec lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, tj. po ponad pięćdziesięciu latach. Poniższy rysunek
obrazuje proces historycznego rozwoju ludności miasta i decydujący wpływ, jaki na ten proces
miała okupacja hitlerowska.
Ryc. 6. Zmiany liczby mieszkańców gminy Nasielsk w okresie 1777 – 2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i wikipedii.

Bilans ludnościowy ostatnich dziesięcioleci jest korzystny dla gminy. Od ostatniego PRLowskiego spisu przybyło gminie blisko 1500 mieszkańców (ponad 8%). Większość z nich
to nowi mieszkańcy miasta – w tym czasie miastu przybyło blisko 1.100 mieszkańców (blisko
17%, w przypadku obszaru wiejskiego analogiczny wskaźnik wynosi 3,4%). Ogólne tempo
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rozwoju ludnościowego gminy jest nieco wyższe niż średnio na Mazowszu, gdzie przybyło 6,4%
mieszkańców. Jednak wskaźnik dla obszaru wiejskiego gminy jest niższy niż dla obszarów
wiejskich województwa – 5,2%. Natomiast na tle miast województwa mazowieckiego (wzrost
o 7%) Nasielsk rozwija się pod względem ilości mieszkańców wyraźnie szybciej – wskaźnik
wyższy prawie o 10%.
W porównaniu z podregionem warszawskim wschodnim (obejmującym powiaty: legionowski,
miński, nowodworski, otwocki i wołomiński) wzrost liczby mieszkańców gminy jest znacznie
niższy od średniej wynoszącej 16,7%, podobnie jak w gminie Nasielsk kształtuje się wskaźnik
dla całego powiatu nowodworskiego – 7,8%. Jedynie samo miasto Nasielsk ma wskaźnik na
poziomie zbliżonym do podregionu i znacznie wyższy niż średnio w powiecie. Oznacza to, że
powiat nowodworski i gmina Nasielsk nie rozwijały się pod względem ludnościowym w
ostatnim ćwierćwieczu tak dynamicznie jak cały podregion. Wzrost liczby ludności na
niektórych obszarach podregionu wynikał dotychczas ze znacznie większej presji migracyjnej
– zarówno z aglomeracji warszawskiej, jak i z innych obszarów kraju, skąd osiedlają się osoby
szukające zatrudnienia w aglomeracji. Są jednak symptomy z ostatniej dekady, że również
gmina Nasielsk (a zwłaszcza miasto) staje się obszarem coraz bardziej interesującym dla osób
poszukujących miejsca zamieszkania w obszarze oddziaływania aglomeracji warszawskiej.
Należy dodać, że również w poszczególnych sołectwach na obszarze wiejskim gminy Nasielsk
zmiany ludnościowe były zróżnicowane. W przypadku części miejscowości widoczny jest stały
spadek liczby mieszkańców – jest to szczególnie wyraźne w mniejszych sołectwach. Są też takie
sołectwa, w których następował w ostatnich latach stały wzrost liczby mieszkańców – ten
proces jest najwyraźniejszy w dużych sołectwach. Jest to korzystne zjawisko koncentracji
populacji, ułatwiające objęcie jak największego jej odsetka usługami publicznymi i
zmniejszające ich koszty.
Poniżej przedstawiony został podział ludności gminy na ekonomiczne grupy wiekowe,
w porównaniu z Mazowszem, podregionem warszawskim wschodnim i powiatem
nowodworskim (w podziale na miasto i wieś).
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Ryc. 7. Ludność wg ekonomicznych grup wiekowych w gminie Nasielsk, na Mazowszu, w
podregionie warszawskim wschodnim i w powiecie nowodworskim w podziale na miasto i wieś
(stan na 31.12.2013)
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(Opracowanie własne; źródło: Bank Danych Lokalnych GUS).

Struktura ta wypada na korzyść gminy Nasielsk. Zarówno ludność w wieku produkcyjnym, jak
i przedprodukcyjnym, czyli te grupy, które stanowią o ekonomicznej teraźniejszości
i przyszłości obszaru, stanowią w gminie większą lub porównywalną część populacji ogółem w
zestawieniu z województwem, podregionem i powiatem. W rezultacie, udział ludności gminy
w wieku poprodukcyjnym w populacji ogółem jest mniejszy lub porównywalny do tego w
województwie, podregionie i powiecie. Od szeregu lat przybywa ludności gminy w wieku
produkcyjnym. Jednakże zmiany, jakie można zaobserwować w grupie przedprodukcyjnej
mogą zwiastować nieodległy koniec tego trendu.
Ryc. 8. Ludność gminy Nasielsk wg ekonomicznych grup wiekowych w latach 2002, 2006, 2010,
2013
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Opracowanie własne; źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.
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W porównaniu z rokiem 2002, wyraźnie zmniejszyła się grupa mieszkańców w wieku
przedprodukcyjnym, przesuwając się w części do grupy w wieku produkcyjnym. Natomiast,
tylko nieznacznie wzrosła grupa mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Jest to na dziś ciągle
korzystna sytuacja dla rozwoju ekonomicznego gy, ale oznaczająca problemy w następnym
okresie, w którym będąca dziś w wieku produkcyjnym ludność zacznie przesuwać się do grupy
w wieku poprodukcyjnym. Już w 2013, w porównaniu do 2012 roku, widać stabilizację liczby
ludności w wieku produkcyjnym.
Przyszła struktura ekonomicznych grup wiekowych zależna jest od liczby urodzeń. Poniżej
przedstawiono graficznie zmiany w tym zakresie w latach 1995-2013.
Ryc. 9. Urodzenia żywe w gminie Nasielsk w latach 1995-2013.
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Źródło: Opracowanie własne; źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

Po latach spadków urodzeń można zaobserwować od początku bieżącego wieku w gminie
zmianę tendencji w tym zakresie.
Z punktu widzenia przyszłego rozwoju ludnościowego gminy kluczowe znaczenie ma grupa
wiekowa 25-35. W grupie tej podejmowane są decyzje odnośnie zakładania rodziny
i posiadania dzieci.
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Ryc. 10. Liczebność grupy wiekowej 25-35 lat w gminie Nasielsk w latach 1995, 2000, 2005, 2010 i
2013.
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Źródło: Opracowanie własne; źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

Dane zestawione powyżej pokazują trend wzrostowy w tej grupie wiekowej. Jednakże mogą
to być ostatnie lata, w których następuje wzrost liczby mieszkańców gminy Nasielsk w tej
grupie wiekowej.
Ryc. 11. Liczebność grupy wiekowej 25-35 lat w gminie Nasielsk (dla okresu 2014-2035
uproszczona prognoza w oparciu o liczebności dzisiejszych grup wiekowych 0-24)
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Źródło: Opracowanie własne; źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Przedstawiona powyżej uproszczona prognoza ma jedynie charakter ostrzegawczy. Dotyczy
bowiem tylko tych osób, które obecnie zamieszkują gminę Nasielsk i pomija wpływ migracji.
Zatem, jeżeli w gminie zaczną osiedlać się osoby w wieku 25-35 lat, to zarysowana tendencja
może zostać złagodzona lub nawet odwrócona. Natomiast gdyby taki proces nie nastąpił, a
dodatkowo mieszkańcy gminy z tej relatywnie mobilnej grupy zaczęliby zmieniać miejsce
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zamieszkania, to spadek liczebności tej grupy w najbliższych latach będzie jeszcze większy.
Może to mieć szereg konsekwencji dla dalszego rozwoju gminy (konsekwencje te będą
omówione w kolejnych częściach dokumentu).
W oparciu o prognozę liczby mieszkańców powiatu (w podziale na ludność zamieszkującą
miasto i wieś) dostępną na stronie GUS, sporządzona została uproszczona prognoza liczby
mieszkańców miasta Nasielsk i o obszaru wiejskiego gminy. Przyjęcie prognozy
demograficznej w oparciu o dane powiatowe jest uzasadnione, ponieważ dotychczasowe
trendy zmian liczby mieszkańców dla obszarów miejskich powiatu i miasta Nasielska oraz dla
obszarów wiejskich powiatu i obszaru wiejskiego gminy Nasielsk były zbliżone.
Tabela 6. Prognoza liczby mieszkańców gminy Nasielsk w latach 2015, 2020, 2025, 2030, 2035.
Rok
Gmina
Miasto
Obszar wiejski

2015
19.903
7.726
12.177

2020
20.080
7.867
12.213

2025
20.096
7.931
12.164

2030
19.965
7.928
12.037

2035
19.743
7.886
11.857

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy Banku Danych Lokalnych GUS.

Ryc. 12. Prognoza liczby mieszkańców gminy Nasielsk w latach 2015, 2020, 2025, 2030, 2035.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy Banku Danych Lokalnych GUS.

Jak widać na wykresie, w okresie objętym opracowaniem będzie następował stały wzrost
liczby mieszkańców – dotyczyć to będzie zarówno miasta jak i obszarów wiejskich. Jednakże
na obszarach wiejskich dynamika wzrostu liczby mieszkańców będzie mniejsza.
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Jedną z konsekwencji zmian demograficznych mogą być nowe uwarunkowania dla systemu
edukacji w gminie. Poniżej zestawiona została liczba uczniów placówek oświatowych
na terenie gminy:
Tabela 7. Zmiany liczby uczniów szkół w gminie Nasielsk.
Placówka oświatowa
Szkoła Podstawowa w Nasielsku
Szkoła Podstawowa w
Dębinkach
Szkoła Podstawowa w Budach
Siennickich
Szkoła Podstawowa w Popowie
Borowym
Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie
Zespół Szkół Nr 2 w Starych
Pieścirogach
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w
Nasielsku
RAZEM

Rok szkolny
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
787
784
823
814
834
99

106

101

94

101

145

126

132

124

130

85

93

93

88

94

327

317

309

307

295

373

335

352

337

324

447

408

361

369

322

2263

2169

2171

2133

2100

Źródło: UM Nasielsk.

Ryc. 13. Zmiany liczby uczniów szkół w gminie Nasielsk
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Nasielsk.

Zestawione powyżej dane pokazują tendencję spadkową łącznej ilości uczniów w nasielskich
szkołach. Jednakże wśród tych szkół w są takie, w których nastąpił wzrost ilości uczniów.
Zróżnicowanie sytuacji poszczególnych placówek wynika po części z przestrzennego
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różnicowania procesów demograficznych w granicach gminy. Wymaga to szczególnej uwagi
przy określaniu przyszłej polityki edukacyjnej gminy.
Uwaga ta konieczna jest również w odniesieniu do opieki przedszkolnej, która rozwija się
w gminie w ostatnich latach.
Tabela 8. Zmiany liczby dzieci objętych opieką przedszkolną w gminie Nasielsk
Placówka oświatowa
Samorządowe Przedszkole w
Nasielsku
Samorządowe Przedszkole w
Starych Pieścirogach
Niepubliczne Przedszkole
„Sakolandia” w Kosewie
Niepubliczne Przedszkole „Pod
Fiołkami” w Nasielsku
RAZEM

Rok szkolny
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
127

127

124

137

136

102

101

90

72

74

0

29

60

60

62

0

26

48

53

58

229

283

322

322

330

Źródło: UM Nasielsk.

Ryc. 14. Zmiany liczby dzieci objętych opieką przedszkolną w gminie Nasielsk
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Nasielsk.

Bezrobocie
Jedną z najbardziej istotnych cech społeczności gminy jest wysoki wskaźnik osób
pozostających bez pracy. Jest to immanentna cecha wiejskich obszarów rolniczych, do których
zalicza się w części powiat nowodworski. Dotyczy to także wielu mazowieckich miast, które
nie odbudowały miejsc pracy zlikwidowanych w latach dziewięćdziesiątych nierentownych
przedsiębiorstw.
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Ryc. 15. Zmiany liczby bezrobotnych w gminie Nasielsk w latach 2003-2013.
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Źródło: Opracowanie własne; źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Jak pokazuje wykres, systematyczny spadek liczby bezrobotnych następujący w latach 20032008 został w warunkach światowego kryzysu odwrócony i w latach 2009-2010 nastąpił
wzrost liczby bezrobotnych. Na tym poziomie bezrobocie w gminie Nasielsk utrzymywało się
do ubiegłego roku, przy niewielkiej tendencji spadkowej.
Poniżej w tabeli przedstawione zostały najważniejsze dane na koniec 2013 roku, zgodnie
z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim.
Tabela 9. Bezrobotni według gmin w powiecie Nowy Dwór Mazowiecki (stan w końcu 2 półrocza
2013 roku)
Gmina

Nowy Dwór Maz.
Czosnów
Leoncin
Nasielsk
Pomiechówek
Zakroczym
RAZEM
Udział gm. Nasielsk

RAZEM

1309
342
198
1171
425
373
3818
30,7%

KOBIETY Będący w do 25 powyżej długotrwale
szczególnej roku
50 roku bezrobotni
sytuacji na życia życia
rynku
pracy
632
137
87
516
195
162
1729
29,8%

1198
185
313
52
186
43
1086
249
395
66
352
61
3530
656
30,8% 38,0%

368
106
60
290
116
114
1054
27,5%

638
146
87
597
195
203
1866
32,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze
Mazowieckim.
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Wg stanu na 31 grudnia 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze
Mazowieckim było zarejestrowanych jako szukający zatrudnienia 1.171 mieszkańców gminy
Nasielsk (516 kobiet i 655 mężczyzn). Stanowiło to ponad 30 % bezrobotnych
zarejestrowanych w powiecie (mieszkańcy gminy Nasielsk stanowią ok. 25% mieszkańców
powiatu). Znacząco wyższy jest odsetek osób wkraczających na rynek pracy – 38% wszystkich
bezrobotnych w tej grupie w powiecie.
Do podanych wyżej liczb należy doliczyć nieokreśloną liczbę niezarejestrowanych
bezrobotnych oraz tzw. ukryte bezrobocie, czyli nadmierne zatrudnienie w gospodarstwach
rolnych. Z kolei należy skorygować te dane w dół o osoby formalnie niezatrudnione, ale
faktycznie pracujące, czemu sprzyja wysokie obciążenie wynagrodzeń podatkami, składkami
ZUS itp.
Powyższe dane pokazują, jak trudny start życiowy mają mieszkańcy gminy i co w dłuższej
perspektywie może ujemnie wpływać na trendy przyrostu naturalnego i salda migracji.
Pomoc społeczna
Istotną rolę wśród zadań własnych i zleconych gminy odgrywa pomoc społeczna. Wydatki
na to zadanie stanowią drugą co do wielkości pozycję w budżecie gminy (patrz rozdział ‘Budżet
gminy’). W okresie 2009-2013 ich wartość rosła, za wyjątkiem 2011 roku, w którym nieco
spadła w stosunku do poprzedniego roku. Stale rosły wydatki gminy ze środków własnych na
ten cel, przy malejącym udziale dotacji.
Tabela 10. Wydatki na pomoc społeczną w gminie Nasielsk w okresie 2009-2013 i źródła ich
finansowania.

Rok

Wydatki na
pomoc
społeczną
(GOPS)

Źródła finansowania
Dotacje na
zadania zlecone

Dotacje na
zadania własne

Środki własne
gminy

Udział % dotacji
w wydatkach

2009

7 637 620 zł

5 719 435 zł

556 245 zł

1 361 940 zł

82

2010

8 382 549 zł

6 162 293 zł

726 900 zł

1 493 756 zł

82

2011

8 361 033 zł

6 166 849 zł

622 851 zł

1 571 333 zł

81

2012

8 563 668 zł

6 098 017 zł

737 296 zł

1 728 355 zł

80

2013

8 767 063 zł

6 127 031 zł

781 579 zł

1 858 453 zł

79

Źródło: Dane MOPS Nasielsk.

Wzrost wartości wypłat niekoniecznie oznacza wzrost ubóstwa społeczności gminy. Jest raczej
pochodną polityki Państwa, skutkującej zmianami wielkości i zakresu wypłat oraz
świadczących je podmiotów.
Dane za lata 2009-2013, dotyczące liczby osób, którym przyznano świadczenie, liczby objętych
nim rodzin oraz liczby osób w tych rodzinach nie wykazują jednolitego trendu w analizowanym
okresie.
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Tabela 11. Liczba mieszkańców gminy Nasielsk korzystających z pomocy społecznej w okresie 20092013.
Rok

Liczba osób, którym
przyznano świadczenie

Liczba rodzin

Liczba osób w
rodzinach

2009

543

337

1024

2010

797

490

1474

2011

747

450

1373

2012

729

441

1277

2013

766

466

1365

Źródło: Dane MOPS Nasielsk.

Aktywność społeczna i polityczna mieszkańców
Aktywność społeczna mieszkańców mierzona liczbą organizacji społecznych jest względnie
wysoka. Na terenie gminy działają następujące organizacje społeczne:
1.
Nasielska Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji,
2.
Nasielskie Towarzystwo Kultury (NTK),
3.
Stowarzyszenie Europa i My,
4.
4 Szczep Harcerski działający przy LO w Nasielsku,
5.
Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy Nowy Dwór Mazowiecki,
7.
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "Kropelka",
8.
Fundacja "Centrum Ochrony Środowiska",
9.
Fundacja Ochrony Zabytków Militarnych,
10.
EFFATA - by lepiej widzieć i słyszeć,
11.
Stowarzyszenie "Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo",
12.
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "PROMIEŃ",
13.
Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy,
14.
Hufiec ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim,
15.
Stowarzyszenie "Nasielsk w dziejach",
16.
Stowarzyszenie Dolina Wkry w Cieksynie,
17.
Ochotnicza Straż Pożarna w Nasielsku,
18.
Ochotnicza Straż Pożarna w Cieksynie,
19.
Ochotnicza Straż Pożarna w Nunie,
20.
Ochotnicza Straż Pożarna w Psucinie,
21.
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaskółowie,
22.
Ochotnicza Straż Pożarna w Jackowie,
23.
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyczkach,
24.
Fundacja "BĄDŹMY RAZEM",
25.
Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „JAN-POL”,
26.
Stowarzyszenie „SKAFANDER”,
27.
MKS VIKTORIA NASIELSK (piłka nożna),
28.
KS WKRA ANDZIN (piłka nożna),
29.
MLKS ŻBIK NASIELSK (piłka nożna),
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30.
31.
32.
33.
34.
35.

MKS POWER 2005 (trójbój siłowy i wyciskanie sztangi leżąc),
TKKF „SPARTAKUS” (trójbój siłowy i wyciskanie sztangi leżąc),
KS SPARTA NASIELSK (piłka siatkowa, brydż, tenis stołowy, szachy),
PLUKS CIEKSYN (tenis stołowy),
Fundacja GO SILVER,
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Ziemi Nasielskiej EKO-ŻYCIE.

Tabela 12. Aktywność mieszkańców gminy Nasielsk w wyborach samorządowych na tle powiatu
nowodworskiego, Mazowsza oraz Polski

Obszar
Gmina Nasielsk
Powiat nowodworski
Mazowsze
Polska

2002
2006
2010
(Rada/Wójt)
(Rada/Wójt)
48,6/48,6
49,2/41,7
52,4/52,4
48,0/52,0
46,0/46,2
46,0/51,0
44,1/44,2
39,6/46,0

53,1
55,0
51,0
47,3

Źródło: www.pkw.gov.pl.

Poziom aktywności politycznej mieszkańców gminy Nasielsk jest na ogół niższy lub zbliżony do
poziomu dla powiatu oraz wyższy lub podobny do poziomu dla Mazowsza czy dla kraju.
Frekwencja wzrasta z wyborów na wybory, pokazując, że mieszkańcy gminy w coraz większym
stopniu chcą mieć wpływ na losy swojej gminy i kraju.
Dziedzictwo historyczne i kulturowe
Liczne ślady archeologiczne świadczą o przebywaniu ludności na tym terenie już od epoki
kamiennej, a więc od X tysiąclecia p.n.e., zaś już w XI w. n.e. gród w Nasielsku miał spore
znaczenie - jest wymieniony w traktacie z Mogilna z 1065 r. Wpływ na to miało zapewne
położenie obszaru na ważnym szlaku handlowym, łączącym kraje południowo – wschodniej
Europy i Ruś z Bałtykiem.
Miasto zachowało relikty historycznego układu przestrzennego oraz spore obszary
nieprzebadanej warstwy kulturowej - w tym obszar grodziska. W mieście do rejestru zabytków
wpisane są trzy obiekty:
• kościół farny p.w. Św. Wojciecha,
• grodzisko wczesnohistoryczne „Kopiec”,
• budynek Gimnazjum Publicznego.
Poza tym miasto posiada szereg obiektów o dużych wartościach artystyczno-historycznych
(budynki o różnych funkcjach, cmentarze, wnętrza parcel itp.) oraz zachowało naturalną
dolinę rzeki Nasielnej, nieuregulowaną, z podmokłymi łąkami.
Nasielsk przez długie lata był liczącym się ośrodkiem polskich Żydów. Żydzi zaczęli osiedlać się
w mieście w XVII w. Od około 1650 r. społeczności żydowska w Nasielsku miała własną
drewnianą bóżnicę. Jej budowniczym był Simche Weiss, syn Szlomy z Łucka. Zgodnie
z przekazami historycznymi, była to jedna z najpiękniejszych bóżnic na ziemiach polskich.
Zabytki kultury żydowskiej w Nasielsku nie przetrwały do naszych czasów. Żydowskie klimaty
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dokumentuje kolorowy film przedstawiający jego domy i mieszkańców Nasielska. Został
on nakręcony w 1938 przez amerykańskich Żydów pochodzących z Nasielska, Davida i Lenę
Kurtz. Jest to jeden z niewielu kolorowych filmów nakręconych w Polsce przed II wojną
światową; film znajduje się w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie.
Również gmina nie posiada zbyt wielu obiektów zabytkowych. Wpisane do rejestru zabytków
obiekty to:
• Chrcynno – zespół pałacowy, dwór murowany, i park,
• Cieksyn – kościół p.w. Św. Doroty, Czajki – park podworski,
• Głodowo Wielkie – pozostałości parku podworskiego,
• Kosewo – zespół podworski - dwór i park krajobrazowy,
• Lelewo - zespół podworski – dwór, dwa budynki gospodarcze i park krajobrazowy,
• Lubomin – park podworski,
• Pianowo-Daczki – park podworski,
• Siennica – park podworski,
• Zaborze – cmentarzysko neolityczne.
Zanika też, charakterystyczna dla tej części Mazowsza, zabudowa drewniana, a jej pozostałości
są najczęściej w złym stanie technicznym. Część wsi, szczególnie położonych wzdłuż linii
kolejowej, z powodu zamieszkiwania w nich głównie ludności dojeżdżającej do pracy w
miastach, straciła swój dawny charakter przekształcając się w małomiasteczkowe osady.
Jedynie niewielka część ludności zajmuje się rolnictwem i tam występuje stara zabudowa
zagrodowa w układzie kolonijnym. Tylko dwie wsie, Cieksyn i Psucin, zachowały więcej
obiektów o dużych wartościach kulturowych interesujące układy przestrzenno-krajobrazowe1.

Aktywność kulturalna
Społeczność gminy jest dość aktywna kulturalnie. Aktywność ta jest inspirowana i koncentruje
się wokół gminnych instytucji takich, jak Nasielski Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku, szkoły oraz w organizacji społecznych.
Corocznie organizowane są okazjonalne i cykliczne imprezy, jak również realizowane
są projekty wykorzystujące, obok lokalnych, unijne i krajowe środki finansowe. Na cykliczne
imprezy kulturalne i sportowe, niektóre organizowane od kilkunastu lat, składają się (nazwa
imprezy i organizator/organizatorzy):
1. WOŚP; Styczeń/Nasielski Ośrodek Kultury; Nasielski Ośrodek Kultury.
2. Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”; Marzec/Nasielski Ośrodek Kultury; Nasielski
Ośrodek Kultury.
3. Festiwal Rockowy; Kwiecień/Nasielski Ośrodek Kultury; Nasielski Ośrodek Kultury.
4. Święto Strażaka; Maj/teren Gminy Nasielsk; Burmistrz Nasielska.
5. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „O Złotą Nutkę”; Maj/Nasielski Ośrodek Kultury;
Nasielski Ośrodek Kultury.

1

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk.
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6. PROMIEŃ; Maj/Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku; Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku
(jednostka podległa powiatowi nowodworskiemu).
7. Rocznica ustanowienia św. Wojciecha Patronem Miasta Nasielsk; Kwiecień/Maj/Nasielsk;
Parafia pw. św. Wojciecha w Nasielsku; Burmistrz Nasielska, Proboszcz Parafii.
8. Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych w Gminie Nasielsk Czerwiec/
Popowo
Borowe;
Burmistrz Nasielska.
9. Dni Nasielska; Czerwiec/Stadion Miejski w Nasielsku; Nasielski Ośrodek Kultury Burmistrz
Nasielska.
10. Rocznica „Bitwy nad Wkrą”; 15 sierpnia/cmentarz w Nasielsku; Burmistrz Nasielska.
11. Rocznica „Bitwy nad Wkrą”; Sobota po 15 sierpnia/Borkowo; Burmistrz Nasielska Nasielski
Ośrodek Kultury.
12. Święto Ziemniaka; Wrzesień/Popowo Borowe; Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym.
13. Dzień Papieski; Październik/Kościół w Nasielsku; Parafia pw. św. Wojciecha w Nasielsku.
14. Konkurs Recytatorski „Polska Poezja Patriotyczna”; Listopad/Nasielski Ośrodek Kultury;
Nasielski Ośrodek Kultury.
15. Narodowe Święto Niepodległości, Rocznica nadania praw miejskich Nasielskowi,
przyznanie nagrody „Lew Nasielska”; Listopad / Nasielsk; Burmistrz Nasielska.
16. Mikołajkowy Festiwal Dobrych Bajek; Grudzień/kino „Niwa”; Nasielski Ośrodek Kultury.
17. Koncert Bożonarodzeniowy; Grudzień/Kościół w Nasielsku; Parafia pw. św. Wojciecha
w Nasielsku.
W weekendy na Stadionie Miejskim w Nasielsku swoje mecze rozgrywa MLKS Żbik Nasielsk
(liga okręgowa) oraz KS Wkra Andzin (klasa A).
Infrastruktura społeczna
Chociaż w odczuciu mieszkańców infrastruktura społeczna gminy jest niewystarczająca, jest
ona dość znacząca jak na warunki niezbyt zamożnej gminy obejmującej m.in. tereny rolnicze.
Główny jej trzon (generując także lwią część kosztów), stanowią placówki oświatowe
(prowadzenie nadzoru i obsługi finansowo – księgowej, kadrowej, administracyjno –
gospodarczej oraz spraw organizacyjnych jednostek oświatowych, prowadzonych przez gminę
Nasielsk jest zadaniem Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku). Placówki oświatowe
w gminie Nasielsk to:
1) przedszkola:
- Samorządowe Przedszkole w Nasielsku,
- Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach,
- Niepubliczne Przedszkole "Pod Fiołkami" w Nasielsku,
- Niepubliczne Przedszkole "Sakolandia" w Nasielsku,
2) szkoły podstawowe:
- Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertin w Budach Siennickich,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach,
- Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku,
- Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym,
3) Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku,
4) zespoły szkół (szkoła podstawowa + gimnazjum):
- Zespół Szkól Nr 2 w Starych Pieścirogach,
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- Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie,
5) Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku,
6) Zespól Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku,
7) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Budach Siennickich.
Bardzo ważnym elementem infrastruktury społecznej jest Nasielski Ośrodek Kultury. Został on
powołany do życia uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 1997 roku. Siedzibą NOK jest
budynek kina Niwa w Nasielsku, które prowadzi nieprzerwanie działalność od 1957 roku. NOK
organizuje wiele imprez o zasięgu regionalnym oraz lokalnym, a także wspiera inne instytucje
w organizowaniu imprez. W Nasielskim Ośrodku Kultury działają m.in.:
• koło plastyczne,
• sekcja nauki gry na gitarze i perkusji,
• zespoły muzyczne: Whatever, Lock Head, Dropsy, Dolina Rytmu.
NOK jest też wydawcą lokalnego dwutygodnika Życie Nasielska.
Inna ważna kulturalno-oświatowa instytucja to Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, która
powstała w 1949 roku. W ramach MGBP w Nasielsku działa pracownia internetowa oraz
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta i Regionu. MGBP w Nasielsku zajmuje corocznie
czołowe miejsca w konkursie "Z kart szelestem" organizowanym przez Mazowieckie Centrum
Kultury i Sztuki w kategorii "Najciekawsza inicjatywa promująca czytelnictwo" oraz
"Najaktywniejsza Biblioteka" na szczeblu województwa mazowieckiego. Cyklicznie w miesiącu
maju od pięciu lat prowadzona jest akcja "Cała Polska czyta dzieciom" - corocznie z akcji
korzysta ok. 600 dzieci. W stałym programie działalności biblioteki są akcje "Zima w mieście"
oraz "Lato w mieście". Biblioteka organizuje imprezy okolicznościowe takie jak: Walentynki,
Andrzejki, Mikołajki, Dzień Matki, Dzień Nauczyciela, konkurs plastyczny, konkurs strażacki,
konkurs na najlepszego czytelnika itp. Biblioteka posiada filie biblioteczne w Nowych
Pieścirogach oraz w Cieksynie.
Działalność kulturalno-oświatowa jest także realizowana w świetlicach wiejskich.
Obiekty sportowe na terenie gminy to:
1) Hala Sportowa w Nasielsku o wymiarach 21 x 42 m, z zapleczem. Posiada boisko do piłki
ręcznej, koszykówki, piłki siatkowej, halowej piłki nożnej. Widownia na około 200 miejsc.
2) Stadion Miejski w Nasielsku – 05-190 Nasielsk - Boisko piłkarskie – płyta główna
o wymiarach 63 x 102 m wraz z bieżnią, boisko piłkarskie – płyta boczna 50 x 93 m.
3) "Moje boisko Orlik - 2012" przy Szkole Podstawowej w Nasielsku, Obiekt składa się z: boiska
piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30x62 m z wyposażeniem; boiska
wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach
19,1x32,1 m z wyposażeniem; budynku sanitarno-szatniowego kontenerowego o powierzchni
60 m2.
4) Teren rekreacyjno-sportowy w Starych Pieścirogach, obejmujący: plac zabaw, skatepark,
boisko sportowe (koszykówka, siatkówka, kort tenisowy), w planach jest boisko do piłki
plażowej.
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Infrastrukturę dla opieki medycznej na terenie gminy stanowią:
1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w skład którego wchodzą: Przychodnia w
Nasielsku, Przychodnia w Pieścirogach Starych; Filia w Cieksynie; Poradnia Terapii Uzależnień.
2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne”.
3) Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego „CARITAS”.
Na obszarze gminy funkcjonuje pięć aptek, w tym cztery w Nasielsku, a jedna - w Nowych
Pieścirogach.

4. Gospodarka
Obszar miasta i gminy Nasielsk to ok. 206 km2, w tym: gmina - 193 km2 i miasto - 13 km2.
Szczegółową strukturę użytkowania gruntów przedstawia poniższa tabela:
Tabela 13. Struktura użytkowania gruntów w gminie Nasielsk
Kategoria

Powierzchnia (ha)

Użytki rolne
Użytki leśne
Grunty pod wodami
Grunty zurbanizowane
Tereny komunikacyjne
Nieużytki
Rowy melioracyjne
Tereny różne
Powierzchnia gminy ogółem

16.842
2.562
53
357
525
153
61
2
20.555

Udział %

81,94%
12,46%
0,26%
1,74%
2,55%
0,74%
0,30%
0,01%
100%

Źródło: Dane UM Nasielsk.
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Ryc. 16. Struktura użytkowania gruntów w gminie Nasielsk
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Nasielsk.

Rolnictwo
Dominującym sektorem gospodarki gminy Nasielsk jest rolnictwo. Liczba gospodarstw rolnych
– około 2800, średnia wielkość gospodarstwa – około 6,5 ha.
Poniżej w tabeli przedstawione zostały dane charakteryzujące strukturę użytków rolnych.
Tabela 14. Struktura użytków rolnych w gminie Nasielsk
Kategoria
Grunty orne
Sady
Łąki trwałe
Pastwiska
Użytki rolne ogółem

Powierzchnia (ha)
14.489
425
293
1635
16.842

Udział %
86,04%
2,52%
1,74%
9,7%
100%

Źródło: Dane UM Nasielsk.

Jak pokazują zestawione w tabeli dane, w strukturze dominują grunty orne, stanowiąc ponad
86% użytków rolnych ogółem. Wykorzystanie gruntów na cele rolnicze jest zróżnicowane
przestrzennie. W rejonie wsi Cieksyn, Andzin, Budy Siennickie, Chrcynno, Krogule udział
użytków rolnych w ogólnej powierzchni obrębów geodezyjnych jest najniższy i kształtuje się
na poziomie 50-70%., co wynika głównie z rozmieszczenia terenów leśnych.
Na obszarze miasta i gminy dominują gleby zaliczane do kompleksów: żytniego słabego,
żytniego bardzo słabego i zbożowo-pastewnego słabego (głównie V i VI klasy bonitacyjnej).
Stanowią one prawie 51% powierzchni gruntów ornych. Występują głównie w południowej
części gminy. Gleby zaliczane do kompleksu żytniego dobrego i bardzo dobrego zajmują
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ok. 42% gruntów ornych. Są to głównie gleby IV klasy bonitacyjnej. Kompleksy pszenne (dobry
i wadliwy) występują na niewielkim areale (ok. 3% powierzchni gruntów ornych). Występują
wśród nich gleby III i IV klasy bonitacyjnej.
Użytki zielone zajmują łącznie ponad 11% powierzchni użytków rolnych. Wśród użytków
zielonych dominują użytki zielone średnie (około 61%) głównie IV klasy bonitacyjnej oraz słabe
i bardzo słabe (około 39 %) - głównie V i VI klasy bonitacyjnej. Trwałe użytki zielone skupione
są w dolinach cieków wodnych i wykształcone przeważnie na glebach pochodzenia
organicznego. Większe kompleksy łąk i pastwisk występują w sołectwach: Chrcynno,
Chechnówka, Krzyczki Pieniążki, Dąbrowa, Mogowo, Głodowo Wielkie, Słustowo, Mazewo
Dworskie (na tym terenie ich udział waha się od 20 do 25 %). W tym rejonie użytki zielone
stanowią znaczącą bazę dla chowu bydła.
Udział sadów w strukturze użytków rolnych w gminie wynosi 2,3%, wyniki spisu rolnego
informują o 254 ha sadów w gminie. Można przyjąć, że są to sady towarowe, a pozostałe
to sady ekstensywne przydomowe. Sady towarowe występują głównie w rejonie Siennicy,
Pianowa i Nuny.
Analiza gleb pod względem jakości w układzie sołectw wskazuje na bardzo duże zróżnicowanie
przestrzenne klas bonitacyjnych. Gleby zaliczane do poszczególnych klas bonitacyjnych
występują w mozaice na całym obszarze gminy tworząc większe powierzchnie (o jednakowej
wartości) tylko w kilku miejscach. Większe skupiska gleb lepszych kl. III spotyka się w rejonie
wsi: Mogowo, Morgi, Czajki (środkowa część gminy) oraz Jackowo Dworskie, Lubomin
(północna część). Większe zwarte kompleksy gleb słabych (kl. V – VIz) występują głównie w
południowej części gminy: Krogule, Młodzianowo, Nuna, Miękoszyn, Miękoszynek, Paulinowo,
Wągrodno, Toruń Dworski, Cegielnia Psucka, Psucin oraz Cieksyn, Pianowo-Daczki, Głodowo
Wielkie, Krzyczki-Żabiczki, Kosewo.
Wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej (wg skali 100-stopniowej – IUNG Puławy,
mierzony sumą wskaźników bonitacji gleb, rzeźby terenu, agroklimatu, stosunków wodnych)
wynosi dla m. i gm. Nasielsk 55,4 pkt. Gmina charakteryzuje się średnio korzystnymi
warunkami dla produkcji rolnej. Dotyczy to także jakości gleb. Większość stanowią gleby
pseudobielicowe, brunatne wyługowane oraz czarne ziemie, charakteryzujące się stosunkowo
niską zasobnością w składniki pokarmowe i wykazujące odczyn kwaśny lub silnie kwaśny.
Uprawa roślin o dużych wymaganiach glebowych jest więc ograniczona. Położenie gminy w
sąsiedztwie rejonu intensywnego rozwoju rolnictwa (strefa podwarszawska) stwarza
korzystne warunki dla rozwoju specjalizacji ogrodniczej.
Największą powierzchnię zasiewów, podobnie jak w całym regionie, zajmują zboża (łącznie ok.
90%), a wśród nich dominują: żyto (38,9%), mieszanki zbożowe (17,8%) i pszenżyto (17,4%). Z
innych upraw pewną rolę odgrywają ziemniaki, ale ich udział wynosi jedynie 3,5% zasiewów i
motylkowe pastewne (1,2%). Większą powierzchnię zajmują też drzewa owocowe (2,9%).
Areał gruntów przeznaczony pod uprawy ogrodnicze (warzywa gruntowe i owoce miękkie)
wynosi około 200 ha i jest mniejszy niż w latach wcześniejszych (w studium uwarunkowań i
Planie Rozwoju Lokalnego mowa jest o ok. 250 ha). Koncentracja upraw warzywniczych
występuje w rejonie wsi Wągrodno, Budy Siennickie, Wiktorowo. Produkcja owoców miękkich
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skupiona jest we wsiach: Nuna, Psucin, Studzianki, Dobra Wola tj. głównie południowej części
gminy.W produkcji zwierzęcej największą część pogłowia stanowi trzoda chlewna (w 2010
roku było jej 8.199 sztuk w 301 gospodarstwach), ale więcej gospodarstw (483) hodowało
bydło (4.642 sztuk).
Tabela 15. Struktura upraw w gminie Nasielsk
Uprawa
Żyto
Mieszanki zbożowe
Pszenżyto
Owies
Pszenica
Ziemniaki
Jęczmień
Drzewa owocowe
Motylkowe pastewne
Rzepak
Warzywa gruntowe
Truskawki gruntowe
Kukurydza
Razem

Powierzchnia (ha)
5.630
2.580
2.522
950
922
506
432
425
176
104
98
96
48
14.489

Źródło: Dane UM Nasielsk.

Ryc. 17. Struktura upraw w gminie Nasielsk
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Z oceny potrzeb rolnictwa oraz istniejących urządzeń obsługi zamieszczonej w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk wynika,
że w skali gminy bieżące potrzeby są zaspokojone w odniesieniu do:
 zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej (nawozy, pasze, środki ochrony roślin) zapewniają je dwie prywatne jednostki na terenie m. Nasielsk i jedna w Cieksynie (dawna baza
GS),
 skupu surowców rolniczych - prowadzony jest on głównie przez zakłady przetwórcze, które
organizują punkty sezonowe (np. owoców miękkich) lub punkty przyzakładowe (np. ubojnie),
- skupu mleka - prowadzą go zakłady mleczarskie bezpośrednio z zagrody rolnika,
 usług w zakresie remontów maszyn i urządzeń rolniczych - świadczą je zakłady prywatne,
 obsługi weterynaryjnej - dla obszaru całej gminy pełnią zapewniają ją prywatne lecznice
weterynaryjne zlokalizowane w Nasielsku.
Ważną rolę w obsłudze rolnictwa pełnią targi odbywające się w Nasielsku, szczególnie
w zakresie zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej, a także zbytu płodów rolnych. Analiza
rozmieszczenia jednostek obsługi rolnictwa wskazuje, że Nasielsk to ważny ośrodek obsługi
rolnictwa.
Cytowana powyżej ocena potrzeb rolnictwa oraz istniejących urządzeń obsługi wymaga
pogłębionej analizy. Rozwój rolnictwa na obszarze gminy hamowany jest przez niekorzystną
strukturę wielkości gospodarstw rolnych (blisko 75% gospodarstw rolnych ma powierzchnię
poniżej 10 ha, ponad 34% poniżej 5 ha, a 15,6% poniżej 1 ha). Słabością są też schematyczne i
mało innowacyjne sposoby działania wielu podmiotów funkcjonujących w obszarze obsługi
rolnictwa. W praktyce występuje też szereg barier związanych ze sprzedażą bezpośrednią
i uruchamianiem małego przetwórstwa rolnego. Bariery te sprzyjają utrzymywaniu się
sytuacji, w której pośrednicy rynku rolnego przejmują znaczną część zysków z produkcji rolnej.
Jednym z możliwych rozwiązań w tej dziedzinie jest utworzenie w gminie inkubatora
kuchennego wzorowanego na inkubatorach przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie takie miałoby
na celu nie tyle tworzenie na obszarach wiejskich nowych, alternatywnych w stosunku do
rolnictwa źródeł utrzymania, co zwiększenie potencjału rolniczego obszaru gminy.
Przemysł i usługi
Wg Banku Danych Lokalnych GUS, w 2012 r. wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych
na 10.000 mieszkańców w gminie Nasielsk wynosił 809 i był niższy niż w powiecie - 916,
województwie - 1319 i kraju – 1032.
Nieco lepiej wyglądał ten wskaźnik dla miasta Nasielska, wynosił bowiem 1129 i był wyższy niż
wskaźnik dla miast powiatu nowodworskiego (971), ale wskaźnik ten był wciąż niższy niż
wskaźniki dla miast na Mazowszu (1641) i w kraju (1257). Warto zaznaczyć, że na terenie gminy
podmioty są skoncentrowane w mieście, na co wskazuje fakt, że wszystkie wskaźniki dla
miasta są lepsze niż wskaźniki dla gminy jako całość.
Ryc. 18. Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 10.000 mieszkańców w gminie Nasielsk (w
podziale na miasto i wieś) w odniesieniu do analogicznych wskaźników w powiecie, województwie
i kraju.
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Ryc. 19. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON na terenie
gminy Nasielsk w okresie 2002 -2013
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W miarę pozytywnym aspektem jest trwający od 2002 roku (z wyjątkiem lat 2006 i 2009)
wzrost liczby przedsiębiorstw. Wzrost ten wyniósł ok. 31% wyjściowej liczby (w 2002 roku),
przy czym szybszy był wzrost na obszarze wiejskim, gdzie wyniósł 44,6%.

41

Główne branże to: handel hurtowy i detaliczny; budownictwo; naprawa pojazdów
samochodowych; uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność
usługową; naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń. Dominują podmioty małe.
Podmioty zatrudniające do 10 osób w 2013r. stanowiły blisko 87% (1.549). Podmiotów
większych, zatrudniających ponad 50 osób było 6 (w tym 4 w Nasielsku).
W Nasielsku swoje oddziały posiada 5 banków: Bank Spółdzielczy, PKO B.P. S.A., Pekao S.A:,
Allior Bank i Raiffeisen Bank.
Sieć gastronomiczna na terenach wiejskich ogranicza się do kilku punktów, a są to przede
wszystkim pijalnie piwa oraz bary gastronomiczne. W mieście natomiast w ostatnich latach
powstało kilka nowych obiektów gastronomicznych.
Podmioty gospodarcze działające w gminie zapewniają obsługę jej mieszkańców
i w zdecydowanej większości zasięg ich działania ogranicza się do obszaru gminy, ewentualnie
najbliższej okolicy. Spośród funkcjonujących na terenie gminy firm, niektóre posiadają jednak
potencjał i aspiracje do wyjścia nawet poza granice kraju. Do najprężniej działających w gminie
Nasielsk firm można zaliczyć:
1) ELEKTRO-PLAST Tadeusz Czachorowski Spółka Jawna; ul. Płońska 18, 05-190 Nasielsk
(http://www.elektro-plast.com.pl)
ELEKTRO-PLAST Nasielsk jest jedną z największych firm w Polsce specjalizujących się
w produkcji osprzętu elektroinstalacyjnego. Firma została założona w 1983 roku i jest
przedsiębiorstwem o charakterze produkcyjno-handlowym. Asortyment firmy obejmuje:
osprzęt bryzgoszczelny podtynkowy i natynkowy, odgałęźniki podtynkowe i natynkowe,
rozdzielnice n/n, puszki i odgałęźniki hermetyczne, puszki podtynkowe.
Wśród czynników generujących dynamiczny rozwój firmy istotnym elementem jest
nowoczesny park maszynowy - liczący ponad 80 maszyn nowej generacji takich jak: Arburg,
Biraghi, Engel. Jeszcze większe znaczenie ma tworzone od lat własne biuro konstrukcyjnotechnologiczne, narzędziownia, własne zaplecze magazynowe i własny transport a także
doświadczona i stabilna kadra kierownicza.
Wysoka jakość wyrobów firmy ELEKTRO-PLAST to wynik stosowania nowoczesnych
technologii, wprowadzenia systemu zarządzania jakości zgodnego z normą ISO 9001:2008 r.
przyznany przez Bureau Veritas Quality International. Zakres certyfikacji dotyczy
projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów elektroinstalacyjnych, wyrobów z tworzyw
sztucznych i metali oraz oprzyrządowania.
Od wielu lat firma ELEKTRO-PLAST współpracuje z największymi sieciami hurtowni w Polsce.
Oprócz sprzedaży wyrobów w kraju, firma ELEKTRO-PLAST ma również znaczący udział
w sprzedaży za granicą. Firma eksportuje swoje produkty do takich krajów jak Niemcy, Belgia,
Francja, Rosja, Ukraina, Słowacja i Litwa.
Wszystkie wyroby firmy posiadają certyfikaty i świadectwa jakości zarówno na rynek polski jak
i na rynki zagraniczne. Wyroby produkowane są dla tak renomowanych firm w branży
elektroinstalacyjnej jak Moeller, Siemens i Spelsberg. Produkty firmy ELEKTRO-PLAST
są powszechnie znane i cieszą się zaufaniem odbiorców krajowych jak również zagranicznych.
Firma zatrudnia około 200 osób.
2) Sanibud Sp. z o.o.; ul. Warszawska 47; 05-190 Nasielsk (http://www.sanibud.pl)
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Firma rozpoczęła działalność w roku 1981 jako mała firma rodzinna pod nazwą "Przetwórstwo
Tworzyw Sztucznych", w roku 1989 działalność rozszerzono o wyroby gumowe i nosiła nazwę
"Wytwarzanie Artykułów z Tworzyw Sztucznych i Gumowych". Następnie w roku 1991 firmę
przekształcono w "P.P.H. SANIBUD S.C.", zaś w roku 2001 w "Sanibud Sp. z o.o.".
Zakład w swoich początkowych latach był zakładem niewielkim o powierzchni 30 m2. W chwili
obecnej same hale produkcyjne i magazyn mają powierzchnię 1610 m2. Systematycznemu
rozszerzeniu ulega asortyment produkcji oraz poziom zatrudnienia pracowników.
Firma rozpoczęła od wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych termoplastycznych,
następnie wytwarzała nieliczne rozmiary rur kanalizacyjnych z PVC, zaś obecnie produkuje ok.
32 rozmiarów rur z PVC, ok. 80 rozmiarów kształtek kanalizacyjnych z PP oraz prowadzi
dystrybucję licznego asortymentu artykułów instalacyjno-sanitarnych.
Wiązało się to z systematycznym inwestowaniem w ilość i jakość maszyn oraz zastępowaniem
pracy ręcznej pracą maszyn. Firma rozpoczęła produkcję dwiema maszynami i zatrudniała 6
osób, zaś obecnie posiada ok. dwadzieścia maszyn formujących, wiele pomocniczych i na dzień
dzisiejszy zatrudnia około 100 osób. Dla umożliwienia kompleksowej obsługi klienta, firma
posiada dwie hurtowanie i trzy punkty sprzedaży wyrobów własnych i towarów instalacyjnosanitarnych.
Sprzedaż obejmuje obecnie rynek polski oraz eksport na Litwę, Białoruś i do Rosji. Firma
planuje ciągłe rozszerzanie asortymentu oferowanych wyrobów, celem osiągnięcia w pełni
kompleksowej oferty wyrobów instalacyjno-sanitarnych i osiągnięcia pozycji
rozpoznawalnego dostawcy tych wyrobów na rynku regionalnym (polskim i zagranicznym).
3) Firma KaBa Brukarstwo, ul. Piaskowa 36; 05-190 Nasielsk (http://www.kababrukarstwo.pl/)
Firma została założona w 2004 r., współpracuje z największymi producentami kostki brukowej
na polskim rynku, co zapewnia jakość i bogate wzornictwo oferowanych produktów. KaBa
posiada dwa oddziały: w Ciechanowie i Pułtusku, a także dwa ogrody wystawowe (o łącznej
powierzchni ok. 1200 m2).
Firma jest liderem wśród podmiotów gospodarczych zajmujących się układaniem i sprzedażą
kostki brukowej. Firma dysponuje własnym transportem. W ofercie firmy jest również
doradztwo techniczne, a także wypożyczanie maszyn (koparki, zagęszczarki itp.), niwelacje
terenu, wykonywanie odwodnień, schodów, tarasów itd.
Firma zatrudnia ok. 100 osób.
4) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „JAN – POL” - Zakład Pracy
Chronionej; ul. Gen. Sikorskiego 22; 05-191 Nasielsk Wykonuje podzespoły dla przemysłu
motoryzacyjnego. Współpracuje z firmami zagranicznymi. Prowadzi warsztaty terapii
zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnia 45 osób niepełnosprawnych.
5) PPHU KAM-POL Export Import Piotr Furmański. - Chłodnia w Nasielsku; ul. Słoneczna 1; 05190 Nasielsk (http://kampol-fruit.pl)
Firma została założona w 1992r. i prowadzi działalność w zakresie skupu i sprzedaży owoców
i warzyw do przetwórstwa, produkcji koncentratów, soków, napojów, dżemów i win. Produkty
dostarczane są do sieci handlowych w Polsce i blisko 10 krajach Europy.
Firma zapewnia odbiór owoców i warzyw od rolników z okolicznych miejscowości, a także jest
miejscem pracy dla wielu mieszkańców z Nasielska oraz z innych miejscowości (w sezonie na
jednej zmianie pracuje około 70 osób)
6) Farma Krzyczki (http://www.farmakrzyczki.pl/)
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Farma Krzyczki to utrzymany w dworskiej stylistyce obiekt, oferujący bogaty program
wypoczynkowo-rekreacyjny, obejmujący m.in.: jazdę konną, wędkowanie w należącym
do Farmy Krzyczki jeziorze, jazdę rowerami po okolicznych łąkach i lasach, nordic walking. Poza
tym wiaty piknikowe, miejsca do rozpalenia ognisk oraz rozległe tereny rekreacyjne pozwalają
spędzać czas w urozmaicony sposób. Całość dopełnia znajdujący się na terenie Farmy tor
krosowo-offroadowy oraz czekające na chętnych quady, również z instruktorem.
Farma dysponuje ponad 120 miejscami noclegowymi. W czerwcu 2012 roku oddany został do
użytku nowy Hotel Nosselia***, w którym znajduje się 28 komfortowych pokoi, dwie
przestronne sale konferencyjne oraz recepcja.
W bezpośrednim sąsiedztwie Farmy Krzyczki znajduje się Nasielsko-Karniewski Obszar
Chronionego Krajobrazu, wymarzona przestrzeń dla osób lubiących przyrodę i aktywny
wypoczynek.
Kilka kilometrów na południe, w Chrcynnie, funkcjonuje lotnisko Aeroklubu Warszawskiego,
gdzie można poczuć adrenalinę skacząc na spadochronie, uczestniczyć w lotach widokowych,
a także poderwać się do lotu własnym samolotem.
Farma zatrudnia na stałe 28 osób, a w sezonie dodatkowo 50.
7) Stary Młyn; ul. Warszawska 55 A; 05-190 Nasielsk (http://www.starymlyn.info/)
Hotel i restauracja prowadzi działalność od 1999 roku.
W hotelu jest 15 pokoi dwuosobowych z łazienkami i telewizją i apartament dwuosobowy, na
terenie hotelu znajduje się parking.
Restauracja - Hotel "Stary Młyn" w Nasielsku to miejsce w którym można nie tylko dobrze zjeść
i wypocząć, to również idealne miejsce na spotkania biznesowe, rodzinne oraz różnego typu
imprezy okolicznościowe.
Obiekt zatrudnia 7 osób na stałe oraz dodatkowe osoby sezonowo.
8) Ubój Zwierząt, Rzeźnia Cezary Słonczewski; Pianowo Baryły 3; 05-190 Nasielsk
(http://slonczewski.pl/)
Ubojnia Zwierząt-Rzeźnia Cezary Słonczewski powstała w 1992 r. jako mała rodzinna firma. Od
początku swojej działalności ubojnia zajmowała się ubojem trzody chlewnej i bydła oraz
sprzedażą półtusz wieprzowych i ćwierci wołowych.
Od 1993 roku firma współpracowała z Terenową Agencją Rynku Rolnego w Warszawie,
Poznaniu i Toruniu, dostarczając półtusze wieprzowe do chłodni składowych na rezerwy
krajowe oraz uczestniczyła w skupach interwencyjnych żywca wieprzowego i wołowego.
Od 2004 roku zakład spełnia wymogi Unii Europejskiej oraz posiada uprawnienia do handlu na
rynkach Unii Europejskiej.
Obecnie zakład prowadzi własne skupy żywca wieprzowego i wołowego. Posiada
specjalistyczne samochody do przewozu żywca z możliwością ważenia wagą elektroniczną
na miejscu. Możliwy jest również odbiór żywca z gospodarstwa/hodowli własnym środkiem
transportu.
9) P.H. “Guliwer" Estkowski & Sawicki S.J. Centrum Handlowe; ul. Tylna 1; 05-191 Nasielsk
(http://irn.pl/guliwer.html)
W ofercie centrum znajdują się: artykuły spożywcze, artykuły chemiczne, alkohol, papierosy,
mięso i wędliny, warzywa i owoce, zabawki i maskotki, ryby, mrożonki. Centrum jest czynne
całą dobę. W centrum handlowym zatrudnionych jest 45 osób.
Turystyka
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Turystyka w gminie rozwija się głównie w rejonie doliny Wkry oraz jej bezpośredniego
sąsiedztwa. Walory przyrodniczo-krajobrazowe i położenie w bezpośrednim sąsiedztwie
aglomeracji warszawskiej sprawiły, że wsie Cieksyn, Lelewo i Borkowo mają charakter
miejscowości letniskowych. Szacuje się, że jest ok. 1.500 działek letniskowych, przy czym
działek zabudowanych jest ok. 850. W miejscowościach tych można także rozbić namiot,
wynająć kwaterę, aby łowić ryby i zbierać grzyby.
Trwający od lat, w dużej mierze niekontrolowany, proces zabudowy tego obszaru poczynił
szereg szkód w środowisku naturalnym tego rejonu. Często zła lokalizacja i struktura oraz
forma zabudowy obniżyły jego atrakcyjność dla turystyki.
Zabudowa letniskowa skoncentrowana jest przede wszystkim w rejonach Cieksyna, Borkowa
i Lelewa. Pozostała zabudowa usytuowana jest w rejonach Dobrej Woli, Nowin, Nowej Wrony
i Zaborza.
Barierą rozwoju turystyki jest także brak na terenach wykorzystywanych turystycznie
odpowiedniej infrastruktury ochrony środowiska, koniecznej w tym cennym rejonie.
Rynek pracy
Rolnictwo, przemysł, usługi i turystyka nie są dotychczas w stanie zapewnić mieszkańcom
gminy odpowiedniej ilości i jakości miejsc pracy. Potwierdzają to nie tylko przedstawione
wcześniej dane dotyczące bezrobocia, ale także skala dojazdów do pracy. Dane dotyczące
dojazdów do pracy były jednym z tematów badanych w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań 2011. Zgodnie z tymi danymi, z miasta Nasielska dojeżdżało do pracy 721
osób, a z terenu wiejskiego gminy 1.521, czyli łącznie dojeżdżało do pracy w gminie Nasielsk
2.242 mieszkańców (ok. 17% mieszkańców w wieku produkcyjnym). Z tej grupy część
dojeżdżała z miasta na teren wiejski gminy (60), a część dojeżdżała z terenu wiejskiego gminy
do miasta (179).
Poniżej graficznie przedstawiono dojazdy do (125 osób) i z (2003 osób) gminy Nasielsk oraz
dojazdy w obrębie gminy (179 osób dojeżdża do pracy w Nasielsku, a 60 osób z Nasielska
dojeżdża do miejsca pracy na terenie wiejskim gminy).
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Ryc. 20. Dojazdy do pracy w gminie Nasielsk.

SYTUACJA W MIEŚCIE I GMINIE – DOJAZDY DO PRACY
W 2011 ROKU

2003

125

M 661+ W 1342

M 110 + W 15
60

179

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
2011.

Większość dojeżdżających do pracy z miasta - 69,3% i terenu wiejskiego gminy - 64,7%
dojeżdża do pracy do Warszawy. Drugie w kolejności miejsce, do którego dojeżdżają
mieszkańcy gminy Nasielsk, Nowy Dwór Mazowiecki, daje zatrudnienie znacznie mniejszej
części dojeżdżających, dojeżdża tam 11,3% dojeżdżających z Nasielska i 17% dojeżdżających
z terenu wiejskiego gminy. Kolejne miejsce dojazdów – Legionowo daje zatrudnienie 6,2%
dojeżdżającym z Nasielska i 4,7% z terenu wiejskiego gminy. Łącznie z Pomiechówkiem (ok.
2,7% dojeżdżających łącznie z gminy Nasielsk) i Czosnowem (2,2% dojeżdżających łącznie
z gminy Nasielsk) te 5 największych miejsc zatrudnienia dojeżdżających do pracy mieszkańców
gminy Nasielsk dają dojeżdżającym 91,5% miejsc pracy. Do gmin z powiatu legionowskiego
poza Legionowem (Serock, Wieliszew, Nieporęt i Jabłonna) dojeżdża 3,5% dojeżdżających.
Część dojeżdżających pracuje w gminach za Wisłą, nie tylko w wymienionym wcześniej
Czosnowie, ale także w Łomiankach, Błoniu i Leoncinie (łącznie z Czosnowem stanowi to 5,8%
dojeżdżających z gminy). Po kilkanaście osób dojeżdża do Ciechanowa i Pułtuska.
Większość dojeżdżających do pracy do gminy Nasielsk (80%) stanowią mieszkańcy
sąsiadujących od północy gmin wiejskich: Świercze – 49 osób, Nowe Miasto – 34 osoby
i Winnica – 17 osób.
Infrastruktura techniczna
W granicach gminy Nasielsk znajdują się 4 stacje kolejowe dla pociągów osobowych relacji
Warszawa-Działdowo. Istniejąca linia kolejowa w ruchu osobowym zapewnia dobre
połączenie z Warszawą, Ciechanowem i Działdowem. Pociągami pośpiesznymi można
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dojechać m.in. do Gdańska, Gdyni, Kołobrzegu, Olsztyna, Krakowa, Lublina. Linia kolejowa
przebiega w odległości 5 km od centrum Nasielska. Połączenie na trasie Nasielsk Miasto –
Nasielsk Dworzec PKP obsługiwane jest przez autobusy: PKS, Spółdzielni Kółek Rolniczych
w Nasielsku oraz prywatnych linii: „Paweł”, „Sanimax Transport”, „P-Trans”.
W epoce wymagającej zwiększonej mobilności, podstawowym elementem infrastruktury
technicznej gminy są w odczuciu społecznym drogi. Odczucie to wynika także z ogólnie
niezadawalającego względem oczekiwań ich stanu. Część dróg powiatowych ma nawierzchnię
ulepszoną – 48 km (ponad 61%). Większość (87 km - blisko 52% ich długości) dróg gminnych
ma powierzchnię bitumiczną.
Tabela. 16. Wykaz dróg na obszarze gminy Nasielsk
Kategoria
Drogi wojewódzkie
Drogi Powiatowe
Drogi gminne

Długość w km
44
78
168

Źródło: Dane UM Nasielsk.

Ponadto w utrzymaniu znajduje się ponad 150 km dróg wewnętrznych nie zaliczonych
do kategorii dróg publicznych, stanowiących własność gminy Nasielsk. Są to drogi dojazdowe
do okolicznych wsi, a także pojedynczych siedlisk oraz terenów rolnych i leśnych. Wśród dróg
wewnętrznych znajdują się również ulice osiedlowe. Przeważnie są to drogi z gruntu
rodzimego, częściowo wzmocnione kruszywem drogowym lub leszem.
Chociaż obiektywnie ma ono większe znaczenie, zaopatrzenie gminy w wodę jest w mniejszym
stopniu przedmiotem zainteresowania mieszkańców, a jeśli już – to w aspekcie wysokości
opłat. Wynika to z faktu, że sieć wodociągowa dociera do ponad 90 % ogółu gospodarstw
domowych w gminie. Na terenie gminy Nasielsk znajduje się 5 stacji uzdatniania wody: SUW
Psucin, SUW Nuna, SUW Jackowo Włościańskie, SUW Cieksyn oraz SUW na terenie PKP. W
Nasielsku sieć wodociągowa liczy 39,5 km długości, przyłącza – 13,5 km (1.232 sztuk przyłączy).
Na pozostałym terenie gminy sieć wodociągowa ma 249,8 km długości, zaś przyłącza 68,4 km
(2.286 sztuk).
Niedostateczne jest uzbrojenie w sieć kanalizacyjną - prawie wszyscy mieszkańcy gminy oraz
ok. 30% mieszkańców miasta jest poza jej zasięgiem. W 2006 roku w Nasielsku ukończona
została budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, która obsługuje również
część przyległego do miasta obszaru gminy. Na jej terenie jest ogółem 44,278 km sieci
kanalizacji sanitarnej, podłączonych do niej jest 1.542 gospodarstw domowych.
We wrześniu 2002 r. zostało oddane do użytku wysypisko odpadów komunalnych we wsi
Jaskółowo. Powstała pierwsza niecka, uszczelniona bentomatą. Wysypisko wyposażone jest w
wagę, boksy do przechowywania posegregowanych materiałów, wiatę kompaktora.
Powierzchnia składowiska to 7,42 ha. Na terenie składowiska powstała ścieżka ekologiczna,
której celem jest pokazanie zwiedzającym, na czym polega sortowanie odpadów, recykling
i składowanie w powiązaniu z ochroną środowiska. W pobliżu niecki składowiska
zaaranżowano oazę zieleni z oczkiem wodnym, gdzie zobaczyć można elementy środowiska
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leśnego, łąkowego i wodnego. Długość ścieżki wynosi około 1,5km. Ścieżka jest m.in. miejscem
lekcji przyrody i ekologii dla uczniów szkół z terenu gminy Nasielsk oraz gmin sąsiednich.
Miasto zostało przyłączone do gazociągu w 1993 roku. Od tego czasu systematycznie jest
rozbudowywana sieć gazowa.
Dostęp do internetu jest na terenie gminy jest ograniczony - aż 85% miejscowości to obszary
wiejskie, gdzie brak lub jest ograniczony dostęp do internetu. W większości tych miejscowości
usługi dostępu do internetu dla mieszkańców świadczą prywatni przedsiębiorcy,
wykorzystując technologie bezprzewodowe. Inaczej jest w samym mieście Nasielsk oraz w
Starych i Nowych Pieścirogach, gdzie dostęp do internetu możliwy jest dzięki krajowym
dostawcom telekomunikacyjnym i poza dostępem bezprzewodowym są dostępne łącza stałe.
Obecnie w ramach projektu „Internet dla Mazowsza” przygotowywana jest realizacja około
80km sieci światłowodowej, w ramach projektów zostaną stworzone 3 główne węzły
dostępowe zlokalizowane w Nunie, Miękoszynie oraz samym Nasielsku. Od tych węzłów
zostanie rozprowadzona sieć dystrybucyjna do budynków użyteczności publicznej oraz innych
kluczowych dla rozwoju miasta instytucji. Na terenie gminy funkcjonują dwa kioski
internetowe (w budynku Urzędu i w budynku Kina „NIWA”), gdzie mieszkańcy mogą
bezpłatnie skorzystać z Internetu. Dostęp do Internetu możliwy jest również w MiejskoGminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku (3 stanowiska w głównym budynku oraz po 1
stanowisku na każdą Filię: Cieksyn, Nowe Pieścirogi).

5. Samorząd lokalny
Zadania i jednostki
Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku mieszkańcy gminy tworzą
z mocy prawa wspólnotę samorządową. Wg ustawy pojęcie ‘gmina’ oznacza wspólnotę
samorządową oraz odpowiednie terytorium. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
• ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej,
• gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz
gaz, działalności w zakresie telekomunikacji,
• lokalnego transportu zbiorowego,
• ochrony zdrowia,
• pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej,
• gminnego budownictwa mieszkaniowego,
• edukacji publicznej,
• kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami,
• kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
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• targowisk i hal targowych,
• zieleni gminnej i zadrzewień,
• cmentarzy gminnych,
• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego,
• utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,
• polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej
i prawnej,
• wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania
i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności
obywatelskiej,
• promocji gminy,
• współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
• współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać
również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Wykonywanie zadań
publicznych może też być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami
samorządu terytorialnego. Dla wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki
organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami
pozarządowymi.
Tabela. 17. Podmioty sektora samorządowego w gminie Nasielsk (jednostki organizacyjne gminy)

działalność rozwijająca i zaspokajająca potrzeby
kulturalne mieszkańców gminy, upowszechnianie i
promocja kultury lokalnej

Nasielski Ośrodek Kultury
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w
Nasielsku
Zarząd Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Nasielsku
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Nasielsku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Nasielsku
Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe
Sp. z o.o.
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

upowszechnianie czytelnictwa na terenie gminy
zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym
oraz innym mieniem komunalnym, utrzymanie dróg
zadania w zakresie ochrony zdrowia na terenie gminy
zadania własne gminy i zlecone z zakresu pomocy
społecznej
budownictwo mieszkaniowe
oświata

Źródło: Dane UM Nasielsk.

Budżet gminy
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Zgodnie z art. 51 Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku gmina Nasielsk
samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej gminy.
Wielkość budżetu z jednej strony determinuje w znacznym stopniu (obok zasobów
przyrodniczych i ludzkich) możliwości rozwojowe gminy, z drugiej zaś, jest ich pochodną.
Poniżej w tabelach przedstawione zostały zmiany wielkości dochodów i wydatków oraz
struktura dochodów gminy Nasielsk na przestrzeni ostatnich 5 lat.
Tabela. 18. Zestawienie dochodów i wydatków gminy Nasielsk w okresie 2009-2013
Rok

2009

2010

2011

2012

2013

Dochody

44.274.258

45.571.809

47.910.469

48.368.369

51.776.944

Wydatki

46.796.540

49.428.627

53.196.250

46.587.139

46.085.038

Źródło: Dane UM Nasielsk.

W latach 2009-2011 wzrastał deficyt budżetu gminy - w 2010 roku wyniósł ponad 5,2 mln zł.
Od 2012 roku mamy do czynienia z odwróceniem tej tendencji – w okresie tym występowała
nadwyżka budżetowa, w 2013 - roku blisko 5,7 mln zł.
Tabela. 19. Struktura dochodów gminy Nasielsk w okresie 2009-2013

Rok

Subwencje

Dotacje bieżące

Dotacje
majątkowe

2009
2010
2011
2012
2013

20 128 969,00
19 369 868,00
18 570 862,00
20 597 586,00
20 642 409,00

8 977 064,64
9 411 988,05
8 574 858,67
8 583 999,63
9 577 383,77

705 651,00
1 601 754,00
3 682 738,10
1 394 109,30
609 706,46

Dochody z
podatków i
pozostałe
14 462 573,02
15 188 199,38
17 082 010,51
17 792 674,39
20 947 445,21

Dochody
ogółem
44 274 257,66
45 571 809,43
47 910 469,28
48 368 369,32
51 776 944,44

Źródło: Dane UM Nasielsk.

Analiza struktury dochodów gminy w okresie 2007-2011 pozwala na dwie konkluzje:
1/ Znaczną ich część stanowią subwencje (40-45%), nieco mniejsze, ale rosnące znaczenie
mają dochody z podatków i pozostałe – 33-40%. W analizowanym okresie dochody
z podatków i pozostałe stale rosły i w 2013 roku były największą składową budżetu. Mniejsze
znaczenie miały dotacje bieżące i majątkowe.
2/ Wzrost budżetu w okresie 2009-2013 wynikał głównie ze wzrostu dochodów z podatków,
który wyniósł blisko 45%, w mniejszym stopniu – ze wzrostu dotacji bieżących (o ok. 6%).
Oznacza to, że środki, którymi gmina może dysponować samodzielnie, wzrastają w znacznym
stopniu.
Tabela. 20. Struktura wydatków z budżetu gminy Nasielsk wg działów gospodarki w okresie 20092013
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Rok
2009
2010
2011
2012
2013

Oświata i
wychowanie
18 031 513,43
19 504 170,60
19 571 298,70
20 070 100,33
21 105 017,54

Administracja
samorządowa
5 609 336,66
5 256 253,36
4 829 618,63
4 615 022,95
4 402 080,94

Pomoc
społeczna
7 848 829,53
8 406 899,17
8 372 034,45
8 571 566,70
8 799 240,38

Gospodarka
komunalna
1 893 267,98
1 859 761,46
2 035 971,18
3 314 668,47
2 491 623,42

Wydatki
ogółem
46 796 539,68
49 428 626,62
53 196 249,81
46 587 139,11
46 085 037,94

Źródło: Dane UM Nasielsk.

Analiza struktury wydatków z budżetu gminy Nasielsk wg działów gospodarki w okresie 20092013 pokazuje, że ich największą część pochłaniała oświata i wychowanie – 37-46%. Znaczącą
pozycję (16-19%) stanowiła też gospodarka komunalna. Ta część wydatków wzrosła w
największym stopniu – o ponad 30%. Wydatki na administrację samorządową w analizowanym
okresie spadły o ponad 1,2 mln zł, czyli o blisko 22%.
Tabela. 21. Udział % wydatków inwestycyjnych w okresie 2009-2013
Wydatki
inwestycyjne

Rok

Wydatki ogółem

Udział %

2009

46 796 539,68

8 579 006,57

18,33%

2010

49 428 626,62

7 964 255,52

16,11%

2011

53 196 249,81

11 601 365,43

21,81%

2012

46 587 139,11

4 834 718,78

10,38%

2013

46 085 037,94

3 770 487,55

8,18%

Źródło: Dane UM Nasielsk.

Wydatki inwestycyjne w analizowanym okresie zmieniały się znacznie i osiągnęły najwyższy
poziom (ponad 11 mln zł) w 2011 roku, a najniższy w 2013 roku, spadając poniżej 4 mln zł.
Oznacza to spadek z blisko 22% udziału w wydatkach ogółem do nieco ponad 8%.
Bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa
Istotnym zadaniem administracji publicznej z zakresu kierowania bezpieczeństwem
narodowym jest zarządzanie kryzysowe. Zagadnienia związane z działalnością dotyczącą
zarządzania kryzysowego uregulowane są w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1166). Działalność ta polega na zapobieganiu sytuacjom
kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych
działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu
infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru. Pod pojęciem sytuacji kryzysowej
należy rozumieć sytuację będącą następstwem zagrożenia i prowadzącą w konsekwencji do
zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym
zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki
niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia
żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego w gminie jest Burmistrz Nasielska.
Zarządzeniem NR 146/2011 Burmistrza Nasielska z dnia 2 listopada 2011 roku został powołany
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK). GZZK jest organem pomocniczym Burmistrza
Nasielska w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego w warunkach
wystąpienia sytuacji kryzysowej lub wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.
Zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia
1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380 z późn. zm.). Ustawa
mówi, że ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu
ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym
miejscowym zagrożeniem poprzez: zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się
pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i środków do
zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, prowadzenie
działań ratowniczych.
Na terenie gminy działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zarejestrowanych w
Krajowym Rejestrze Sądowym. Są to: OSP Nasielsk, OSP Psucin, OSP Cieksyn, OSP Jaskółowo,
OSP Nuna, OSP Jackowo, OSP Krzyczki. W wymienionych jednostkach jest ok. 110 członków,
którzy posiadają badania lekarskie, odpowiednie przeszkolenie oraz ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków, które uprawniają ich do udziału w działaniach
ratowniczych. Z wyżej wymienionych 2 jednostki należą do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego i są to: OSP Nasielsk i OSP Psucin. Pięć jednostek wyposażonych jest w
powiadamianie selektywne: OSP Nasielsk, OSP Psucin, OSP Cieksyn, OSP Nuna, OSP Jackowo.
Współpraca na poziomie ponadlokalnym
Gmina Nasielsk jest członkiem ogólnopolskiego Związku Gmin Wiejskich RP z siedzibą
w Poznaniu.
Gmina współtworzy Lokalną Grupę Działania „Zielone Mosty Narwi” – trójsektorowe
partnerstwo dla rozwoju lokalnego (obejmujące sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy),
utworzone w 2006 roku w ramach Programu Pilotażowego Leader+, którego działalność jest
wspierana z Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
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CZĘŚĆ II:
ANALIZA UWARUNKOWAŃ I GŁÓWNYCH
PROBLEMÓW ROZWOJU GMINY NASIELSK

Zarówno aktualny poziom rozwoju gminy Nasielsk, ograniczające go problemy, jak
i perspektywy tego rozwoju są definiowane przez zespół czynników o charakterze zarówno
wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Dlatego zasadniczą kwestią w procesie formułowania
strategii rozwoju gminy jest identyfikacja tych czynników. Została ona przeprowadzona,
zgodnie z przyjętą metodologią procesu, w sposób partycypacyjno-ekspercki. Czynniki
wewnętrzne i, do pewnego stopnia, czynniki zewnętrzne zostały zidentyfikowane przez
mieszkańców i samorząd gminy w rezultacie serii moderowanych warsztatów
i przeprowadzonej ankiety, a następnie uporządkowane i uzupełnione przez ekspertów,
w sposób zapewniający zobiektywizowane i kompleksowe spojrzenie na procesy zachodzące
w społeczności lokalnej gminy i jej otoczeniu.
Zostały one podzielone wg trzech głównych elementów środowiska gminy, czyli jej:
• terytorium,
• społeczeństwa,
• gospodarki.
1. Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju gminy Nasielsk

Mocne strony

Słabe strony
Terytorium






Położenie w bezpośrednim
sąsiedztwie aglomeracji
warszawskiej
Położenie przy liniach kolejowych:
Warszawa – Gdańsk i Nasielsk –
Sierpc – Toruń
Położenie w pobliżu
międzynarodowego lotniska w
Modlinie
Zróżnicowane walory naturalne
pozwalające na wielofunkcyjny
rozwój obszaru








Brak głównych dróg łączących gminę
z Warszawą, resztą kraju i Europą
Relatywnie niska lesistość
ograniczająca potencjał rekreacyjny
i walory obszaru gminy dla rolnictwa
Niezbyt korzystny bilans wodny
obszaru
Praktycznie brak zbiorników
wodnych, ograniczający potencjał
rekreacyjny i walory obszaru gminy
dla rolnictwa
Niedoinwestowanie w zakresie
infrastruktury technicznej: dróg,
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Walory przyrodniczo-krajobrazowe
doliny Wkry
Atrakcyjne rekreacyjnie tereny leśne
i rolnicze
Zachowany układ urbanistyczny
Nasielska
Rozbudowana sieć osadnicza, której
struktura poprawiała się w ostatnim
ćwierćwieczu
Brak przemysłu degradującego
środowisko
Potencjał obszaru dla wytwarzania
energii ze źródeł odnawialnych
Ukształtowanie terenu ułatwiające
realizację inwestycji liniowych
(drogi, rurociągi, linie przesyłowe
itp.) i wielkopowierzchniowych
Sąsiedztwo Jeziora Zegrzyńskiego i
rzeki Narwi
Relatywnie niskie ceny terenów






kanalizacji, oświetlenia itp., estetyki
miasta (zwłaszcza jego starej części)
Relatywnie mała liczba obiektów
zabytkowych
Pogarszanie warunków naturalnych
dla rozwoju rekreacji w gminie w
wyniku rozwoju niekontrolowanej
zabudowy letniskowej i kolidujących
inwestycji gospodarczych
Utrzymywanie rozproszonej
zabudowy mieszkaniowej
podnoszącej koszty usług
publicznych i zmniejszającej walory
krajobrazowe i przyrodnicze gminy

Społeczeństwo













Przyrost liczby mieszkańców
Korzystna struktura wiekowa –
relatywnie młoda społeczność
lokalna
Tendencja do koncentracji
osadnictwa
Filia Starostwa Powiatowego
Dobrze funkcjonujący gminny ZOZ
Współpraca mieszkańców miasta i
wsi w ramach gminy
Relatywnie duża liczba organizacji
społecznych
Istnienie grupy mieszkańców
zaangażowanych w sprawy swojej
gminy i pragnący wywierać wpływ
na jej przyszłość
Otwartość władz gminy na potrzeby
społeczności lokalnej
Aktywna działalność Nasielskiego
Ośrodka Kultury oraz MiejskoGminnej Biblioteki Publicznej









Niechęć do współpracy i brak
inicjatywy społecznej u znacznej
części społeczności lokalnej
(dominuje mentalność, że to gmina
musi, że wszystko się ludziom
należy)
Braki w zakresie infrastruktury
społecznej umożliwiającej spędzanie
wolnego czasu - rekreację, czynny
wypoczynek (m.in. brak ścieżek
rowerowych)
Braki w zakresie infrastruktury
społecznej umożliwiającej rozwój
osobisty i zawodowy mieszkańców
(samorządowe przedszkole, szkoła
podstawowa, ośrodek kultury,
szkoły zawodowe)
Niskie kwalifikacje osób w wieku
produkcyjnym (wysoki udział osób z
wykształceniem podstawowym i
podstawowym niepełnym)
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(inicjatywy na rzecz popularyzacji
historii Nasielska i osiągnięć
Nasielszczan - Pracownia
Dokumentacji Dziejów Miasta i
Regionu; publikacje Nasielskiego
Towarzystwa Kultury w Życiu
Nasielska)
20-letni dorobek gazety lokalnej Życia Nasielska
Realizacja projektów aktywizujących
młodzież w szkołach (projekty
realizowane w SP im. St.
Starzyńskiego zakresie ekologii i
popularyzacji wiedzy o mieście i
regionie)
Dobra i rozwijająca się opieka
przedszkolna












Duża liczba bezrobotnych,
szczególnie wśród ludzi młodych
Emigracja ludzi młodych i aktywnych
zawodowo
Konflikty społeczne, które
doprowadziły do referendum i
zantagonizowały społeczność
lokalną
Bardzo negatywna ocena sytuacji
miasta, nieadekwatna do
wskaźników oraz obrazu miasta i
gminy na tle otoczenia
Niski poziom zaufania społecznego:
między mieszkańcami i
mieszkańców do władz
Niewystarczająco efektywne
dotychczasowe działania angażujące
społeczność gminy w jej rozwój
Niewystarczająca względem potrzeb
wewnętrzna i zewnętrzna promocja
gminy
Mało wykorzystywane dziedzictwo
kulturowe i historyczne, w tym także
związane ze społecznością żydowską

Gospodarka









Bliskość rynku pracy aglomeracji
stołecznej
Bliskość rynku towarów i usług
aglomeracji stołecznej
Duże zasoby relatywnie taniej siły
roboczej
Relatywnie (zważywszy na warunki)
dobrze rozwinięte rolnictwo
Zróżnicowane walory naturalne
pozwalające na rozwój
różnorodnych aktywności
gospodarczych: przemysłu /usługi w
części centralnej, turystyki w części
zachodniej i południowej – Wkra,
zaplecze Jeziora Zegrzyńskiego,
rolnictwa na pozostałym obszarze
Dość szybki wzrost liczby firm
Kilka dobrze funkcjonujących,
znaczących przedsiębiorstw,











Niewystarczająca względem potrzeb
liczba miejsc pracy na terenie gminy
Dość niski wskaźnik liczby
przedsiębiorstw na 10.000
mieszkańców
Niewielka ilość większych
przedsiębiorstw
Brak pracowników o poszukiwanych
przez firmy kwalifikacjach
Brak uzbrojenia terenów dla dużych
inwestycji (zakładów)
Brak terenów inwestycyjnych
stanowiących własność samorządu
Niedoinwestowanie w zakresie
infrastruktury technicznej: dróg,
kanalizacji, oświetlenia itp., estetyki
miasta (zwłaszcza jego starej części)
Niekorzystna struktura wielkości
gospodarstw rolnych
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mogących stanowić model dla
innych firm
Istniejące na terenie gminy firmy
przetwórstwa owocowowarzywnego i mięsnego
Wola władz gminy pozyskania
inwestorów
Duże zasoby potencjalnych terenów
inwestycyjnych i ich relatywnie
korzystne ceny
Potencjał gospodarczy lotniska
sportowo-rekreacyjnego w
Chrcynnie




Brak strategii rozwoju
gospodarczego gminy
Brak promocji gospodarczej gminy

Analiza wewnętrznych uwarunkowań rozwoju gminy Nasielsk pokazuje jej endogeniczny
potencjał rozwojowy, który jest dość typowy dla obszarów wiejskich i małych miast kraju,
a zwłaszcza dla takich obszarów i miast Mazowsza. Obszary wiejskie przechodzą relatywnie, w
odniesieniu do poprzednich okresów historii, szybki proces rozwoju, ale rozwój ten ma
charakter nierównomierny. Dotyczy on w większym stopniu obszarów podmiejskich, a więc
bardziej atrakcyjnych mieszkaniowo i inwestycyjnie, co przekłada się na większe przychody
własne samorządów i przychody mieszkańców. Na pozostałych obszarach wiejskich jest
on głównie udziałem bardziej aktywnych i przedsiębiorczych grup społeczności lokalnych, a w
mniejszym stopniu oddziałuje na pozostałe grupy tych społeczności.
Inaczej jest w przypadku miasta Nasielska. W rezultacie II wojny światowej utraciło ono bardzo
znaczną część swoich mieszkańców, głównie ludności żydowskiej, w rezultacie czego oraz
wymuszonej zmiany ustroju zniszczona została przedwojenna struktura gospodarcza. Została
ona jednak dość szybko zastąpiona w ramach centralnie zarządzanej gospodarki przez
państwowe przedsiębiorstwa, dające zatrudnienie pozostałym i napływowym mieszkańcom.
Proces przebudowy gospodarki nie był jednak na tyle silny, by poskutkować odbudowaniem
w okresie PRL potencjału ludnościowego miasta. Nastąpiło to dopiero po kolejnych 10 latach,
już w warunkach gospodarki rynkowej. Wprowadzenie tejże oznaczało zweryfikowanie
konkurencyjności państwowych firm oraz słuszności stosowanych metod ich urynkowienia, a
w rezultacie – upadek większości z nich i powstanie zjawiska bezrobocia o znacznym zasięgu.
Jest ono głównym społecznym i gospodarczym problemem gminy Nasielsk. Póki co, władze
lokalne nie odpowiedziały na ten problem w systemowy, efektywny sposób – gmina nie
sformułowała polityki wspierania rozwoju gospodarki i tworzenia miejsc pracy. W rezultacie
nie dysponuje obiektami i terenami umożliwiającymi pozyskanie znaczących inwestorów,
także dotychczasowy rozwój infrastruktury technicznej nie był zorientowany na ten proces.
Nie realizowano także w sposób systemowy działań w zakresie promocji gospodarczej gminy.
Nic więc dziwnego, że wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 10.000 mieszkańców
w gminie Nasielsk, chociaż wzrasta, jest wciąć niższy niż w powiecie i w województwie.

56

Rozwój rolnictwa na obszarze gminy hamowany jest przez bardzo niekorzystną strukturę
wielkości gospodarstw rolnych, a także schematyczne i mało innowacyjne sposoby działania
wielu podmiotów funkcjonujących w obszarze obsługi rolnictwa. Nie służą mu też tworzone
przez Państwo bariery dla sprzedaży bezpośredniej i małego przetwórstwa rolnego. Usunięcie
ich stworzyłoby bardzo silny bodziec dla rolnictwa gminy, zważywszy na bliskość potężnego
rynku aglomeracji stołecznej.
Centrum gminy – miasto Nasielsk jest oddalone o około 50 km od centrum Warszawy, ale tylko
kilkanaście kilometrów od granicy aglomeracji warszawskiej. Mimo to gmina dotychczas
pozostawała poza silniejszym oddziaływaniem prorozwojowym tej aglomeracji. Jednym z
powodów jest brak głównych (międzynarodowych, krajowych) dróg prowadzących przez
obszar gminy, przy których lokują się niektóre firmy (np. logistyczne), a także rozwija sieć
osadnicza.
Stołeczna aglomeracja korzysta przede wszystkim z takich zasobów gminy jak tani pracownicy
i usługodawcy, jej produkty rolne, czy atrakcyjne obszary rekreacyjne i, w mniejszym póki co
stopniu, osadnicze. W zamian oferuje swój rynek pracy, towarów i szeroko pojętych usług,
które sprawiają, że gmina Nasielsk, inaczej niż większość terenów otaczających aglomerację
warszawską, utrzymuje, a nawet zwiększa swój potencjał ludnościowy, a większość
mieszkańców podnosi swój standard życia. Jest to jednak okupione z ich strony wielkim
wysiłkiem i w związku z czym ich subiektywny odbiór własnej sytuacji często jest znacznie
bardziej negatywny. Sprzyja temu porównywanie gminy z sąsiadującymi obszarami,
należącymi do aglomeracji i większym stopniu korzystającymi z jej potencjału. Zniwelowanie
skutków tego niekorzystnego czynnika położenia wymaga szczególnego wysiłku i umiejętności
współpracy ze społecznością ze strony samorządu gminy, co nie zawsze chyba miało miejsce
w przeszłości, o czym świadczy odwołanie Burmistrza Nasielska w drodze referendum
gminnego w dniu 7 kwietnia 2013 roku.
Można jednak założyć, że w miarę wzrostu kosztów nieruchomości i, w mniejszym stopniu,
pracy w aglomeracji warszawskiej oraz rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, gmina Nasielsk
otrzyma silniejsze impulsy rozwojowe. Sprzyjać temu będzie (a do pewnego stopnia będzie
tego warunkiem) prowadzenie świadomej polityki rozwojowej przez samorząd gminy oraz
województwa. Ważnym, nie w pełni dotychczas uświadamianym przez społeczność i władze
gminy, warunkiem wykorzystania tego impulsu jest rozwijanie kapitału ludzkiego:
podnoszenie kwalifikacji, relatywnie dość niskich, mieszkańców, kompetencji szeroko
pojętych instytucji samorządu oraz współpracy mieszkańców między sobą i z samorządem.
Przyszłemu rozwojowi gminy będzie sprzyjać też jej środowisko przyrodnicze. Chociaż ma ono
mniejsze walory niż obszar Jeziora Zegrzyńskiego czy nawet sąsiedniej gminy Pomiechówek,
to jest ono (wliczając także tereny rolnicze) atrakcyjne dla mieszkańców Warszawy i innych
miast aglomeracji stołecznej i może stanowić podstawę rozwoju osadnictwa na terenie gminy,
dając jej nowe źródła dochodu i, często, aktywnych, wykwalifikowanych nowych mieszkańców
i klientów dla lokalnych usługodawców i handlu.
Warunkiem jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy i racjonalna
gospodarka nimi (ład przestrzenny, unikanie działań kolidujących z funkcją osadniczą) oraz
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zwiększanie atrakcyjności obszaru (infrastruktura, estetyka, usługi publiczne, przyjazna
administracja). Niezbędna będzie także odpowiednia promocja walorów osadniczych gminy
Nasielsk w Warszawie i okolicach.
Ważne, z punktu widzenia zachowania atrakcyjności krajobrazowej, ale też kosztów budowy i
utrzymania infrastruktury, jest uniknięcie rozpraszania się osadnictwa. Charakterystyczny dla
całego kraju brak świadomej polityki jego przestrzennego ograniczania skutkuje grodzeniem
znaczących powierzchni atrakcyjnych przyrodniczo obszarów oraz generuje wysokie koszty
rozwoju i, co ważniejsze, utrzymania „po wieczne czasy” towarzyszącej infrastruktury. Jest to
„bomba zegarowa dla finansów gminnych”, którą często podkładają same sobie nieświadome
samorządy.
Istotnym w dłuższej perspektywie czasowej problemem gminy jest zbyt mały udział lasów w jej
powierzchni. Przyjmuje się, że dla zapewnienia i utrzymania warunków odnowy i równowagi
ekologicznej nizinnych terenów rolniczych udział ten powinien wynosić co najmniej 15 %. Lasy
zwiększają też walory rekreacyjne i osadnicze gminy. Dlatego potrzebne jest stymulowanie
procesu dolesiania obszaru gminy Nasielsk. Podobnie jest z zasobami wód powierzchniowych,
które są bardzo małe. Tworzenie zbiorników retencyjnych będzie sprzyjać utrzymaniu w miarę
korzystnych warunków dla produkcji rolniczej oraz rozwojowi innych form gospodarki:
rybactwa, turystyki, a także realizacji potrzeb mieszkańców obszaru (rekreacja, komunalne
wykorzystanie wód).
Blisko 40% społeczności gminy zamieszkuje miasto Nasielsk, a ponad 60% - jej obszary
wiejskie. Występuje tendencja do koncentracji ludności, przejawiająca się szybszym
przyrostem liczby mieszkańców Nasielska i innych większych miejscowości, a wolniejszym
wzrostem lub wręcz ubytkiem liczby mieszkańców mniejszych miejscowości. Jest to zjawisko
ułatwiające docieranie z usługami publicznymi do jak największej części populacji. Inne
pozytywne zjawisko to dodatnie saldo ruchu ludności – rzadko występujące na obszarach
wiejskich Mazowsza i kraju. Społeczność gminy jest ciągle relatywnie młoda, ale powoli
zarysowuje się trend do jej starzenia, charakterystyczny dla większości obszarów kraju.
Społeczność gminy jest dość aktywna kulturalnie, ale aktywność ta jest w dużej mierze
inspirowana i koncentruje się wokół gminnych instytucji, takich jak Nasielski Ośrodek Kultury,
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku, szkoły, a w znacznie mniejszym stopniu jest
efektem oddolnych inicjatyw społecznych. Infrastruktura społeczna gminy, w odczuciu
mieszkańców niewystarczająca, jest jednak dość znacząca jak na warunki niezbyt zamożnej
gminy obejmującej m.in. tereny rolnicze. Potencjał niektórych placówek (szkół
i samorządowych przedszkoli w Nasielsku) faktycznie nie odpowiada potrzebom wynikającym
z sytuacji demograficznej. Brakuje też żłobka i ośrodka terapeutycznego. Pozytywnym
ewenementem jest funkcjonujące od 1957 roku kino Niwa i wychodzące od 1994 roku Życie
Nasielska. Negatywnym zjawiskiem jest dość niski poziom zaufania społecznego, będący
prawdopodobnie wynikiem zaniechań i niewłaściwej polityki poprzednich władz gminy.
Nieufność i niechęć do wspólnych działań to dość powszechne w Polsce, uwarunkowane
historycznie zjawisko, jednak w gminie Nasielsk poziom nieufności wydaje się być znacząco
wyższy. Jest to wyzwanie, z którym muszą się zmierzyć obecne władze, ale też i społeczność
gminy - bez ich współpracy trudne będzie wprowadzenie gminy na ścieżkę szybszego rozwoju.
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Szanse na to istnieją, gdyż dość liczna grupa mieszkańców angażuje się społecznie, zarówno w
organizacjach tradycyjnego typu, takich jak Ochotnicze Straże Pożarne, kluby sportowe, jak i
innych.
Ograniczony rynek pracy w gminie nie służy rozwojowi życia społecznego, gdyż istotna część
mieszkańców z konieczności pracuje poza obszarem i ma bardzo ograniczone możliwości
angażowania się w życie gminy. Jest to też, wraz z niedostatkami infrastruktury społecznej
i technicznej, główny powód niezadowolenia i niskiej oceny gminy przez jej mieszkańców.
Do wykorzystania endogenicznego potencjału rozwojowego gminy Nasielsk potrzebne
są świadome działanie i współpraca administracji i mieszkańców gminy. Indywidualne
działania nie są wystarczające, co pokazało pierwsze 20 lat nowego ustroju społecznogospodarczego. Potrzebne jest bardziej intensywne stymulowanie aktywności społecznej
i gospodarczej mieszkańców. Wzrost tych aktywności jest możliwy, na co wskazują
dotychczasowe dokonania i niewykorzystywany potencjał, ale wymaga wsparcia przez
samorządy: gminny, powiatowy i wojewódzki. Bez niego lokalne zasoby nie dają możliwości
skokowego wzrostu jej poziomu, a co za tym idzie: zmniejszenia wskaźnika bezrobocia,
ograniczenia uciążliwych dojazdów do pracy i przeciwdziałania opuszczaniu gminy na stałe.
2. Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju gminy Nasielsk
Zewnętrzne czynniki warunkujące rozwój gminy Nasielsk występują na kilku poziomach. O ile
w okresie PRL dominujący wpływ miały czynniki definiowane na poziomie centralnym
krajowym, o tyle po wprowadzeniu w Polsce ustroju demokratycznego opartego
na gospodarce rynkowej dołączyły do nich czynniki kształtowane na poziomie regionu oraz
ponadnarodowym. Oddziaływanie tych ostatnich nasiliło się szczególnie po podpisaniu przez
Polskę umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską (jeszcze przed uzyskaniem formalnego
członkostwa).
Te czynniki zewnętrzne to nie tylko możliwe do wykorzystania zewnętrzne zasoby: wiedzy,
umiejętności i kapitału, nie tylko stanowione poza granicami gminy, a nawet kraju, prawo, ale
także kształtowane na zewnątrz koniunktury, a także trendy i style życia.
To wszystko sprawia, że władze i elity każdej pragnącej się szybko rozwijać gminy muszą już
nie tylko sprawnie zarządzać będącymi w ich dyspozycji lokalnymi zasobami, ale też dobrze się
orientować w kierunkach zachodzących praktycznie na całym świecie zmian (każda z nich
może mieć znaczenie – być ‘szansą’ lub ‘zagrożeniem’ dla rozwoju gminy) i umieć połączyć
te dwie wydawałoby się odległe sfery.
Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju obszaru dzieli się najczęściej na dwie główne kategorie:
• szanse dla rozwoju gminy – czynniki mogące przyśpieszyć jej rozwój, jeśli zostaną
odpowiednio wykorzystane;
• zagrożenia dla rozwoju gminy – czynniki mogące ograniczać jej rozwój, pomimo wysiłków
społeczności lokalnej i właściwego wykorzystywania zasobów.
Szanse

Zagrożenia
Terytorium
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Zwiększające się pozytywne
oddziaływanie aglomeracji
warszawskiej na obszar gminy
Następujący i planowany rozwój
infrastruktury technicznej o
znaczeniu krajowym i regionalnym,
obejmującej obszar gminy (np. nowe
połączenie drogowe WarszawaCiechanów)
Wymuszona przez przepisy Unii
Europejskiej polityka
zrównoważonego rozwoju kraju,
lepiej chroniąca jego środowisko
naturalne
Uporządkowanie przestrzenne
rozwoju gminy w wyniku wdrażania
polityki przestrzennej gminy (w
powiązaniu z poprawą polityki
krajowej i wojewódzkiej)
Rozwój lotniska Modlin i jego
otoczenia, w połączeniu z rozwojem
lotniska Chrcynno (włączenie gminy
w obszar obsługi lotniczej
aglomeracji warszawskiej)



•

•

•

•



Społeczeństwo
Wsparcie procesu rozwoju

społeczeństwa obywatelskiego w
Polsce

Środki UE, Rządu i Samorządu
Mazowsza na rozwój kapitału
ludzkiego

Dopływ nowych idei i dostęp do
dobrych praktyk, wynikające z
integracji europejskiej i rozwoju
wirtualnych społeczności

Zwiększająca się mobilność
społeczeństwa, migracja ludności
miejskiej na obszary wiejskie
Wzmocnienie tożsamości lokalnej i

więzi wewnątrz społeczności gminy

Powolność procesu zwiększania
spójności społeczno-gospodarczej
Mazowsza, Polski i Europy
(niewystarczające środki i złe
zarządzanie nimi)
Trwające zaniechania w zakresie
rozwoju ponadlokalnej
infrastruktury technicznej
Niska ranga ochrony środowiska
naturalnego w faktycznie
realizowanej polityce Państwa
Utrzymująca się tendencja do
przejmowania w prywatne ręce
cennych przyrodniczo obszarów
Niewystarczające zrozumienie i
wsparcie dla roli przestrzeni
publicznej w rozwoju społecznym i
gospodarczym
Wsparcie finansowe dla działalności
gospodarczej obniżającej wartość
osadniczą obszaru gminy
(elektrownie wiatrowe)

‘Drenaż’ kadr gminy przez
aktywniejsze ośrodki rozwoju i
ucieczka młodych mieszkańców
Marginalizacja słabszych grup
społecznych wskutek
niewystarczającego wsparcia
Postępujący proces starzenia się
społeczeństwa przy braku
efektywnych działań wspierających
seniorów
Potencjalne konflikty społeczne
spowodowane rozwarstwieniem
materialnym społeczeństwa i
alienacją klasy politycznej
Brak woli efektywniejszej
współpracy wśród sąsiadujących
samorządów lokalnych
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Uspołecznienie podejmowanych w
gminie decyzji i rozwój współpracy
społeczności lokalnej i władz gminy
Wzrost aktywności mieszkańców, a
zwłaszcza seniorów oraz młodzieży
w poszukiwaniu dróg wyjścia z
obecnej sytuacji miasta i gminy
Rozwój współpracy
międzysamorządowej i
międzysektorowej na obszarach
funkcjonalnych pierścieni
wokółwarszawskich
Gospodarka
Poprawa koniunktury gospodarczej

na świecie, w Europie i w Polsce,
zwiększenie możliwości prowadzenia
działalności kooperacyjnej

Dalszy rozwój gospodarczy Polski i
wzrastająca zamożność

społeczeństwa
Środki UE, Rządu i Samorządu
Mazowsza na rozwój obszarów

wiejskich
Środki UE, Rządu i Samorządu
Mazowsza na rozwój gospodarki
Wzrost popytu w kraju na zdrową
żywność

Dalszy wzrost popytu na polską
żywność za granicą
Rozwój i deglomeracja aktywności
gospodarczej w aglomeracji
warszawskiej, a zwłaszcza w strefie
wokół lotniska w Modlinie i wokół
Jeziora Zegrzyńskiego

Utrzymywanie się spowolnienia
gospodarczego, będące pochodną
europejskiego kryzysu finansowego
Kryzys finansów Państwa i
Samorządu Województwa
Konkurencja o inwestycje ze strony
bardziej aktywnych/lepiej
położonych gmin
Polityka rozwoju Państwa w
niewystarczającym stopniu
uwzględniająca potrzeby obszarów
wiejskich i mniejszych ośrodków
miejskich
Dalsze zwiększanie zadań
samorządów gminnych przy braku
odpowiedniego ich finansowania
oraz ograniczanie obecnych
subwencji i dotacji

Wśród zewnętrznych uwarunkowań można wyróżnić trzy grupy, mogące mieć największe
pozytywne oddziaływanie na społeczno-gospodarczy rozwój gminy Nasielsk. Pierwsza z nich
to czynniki związane z procesem rozwoju Warszawy i jej aglomeracji, który - przy właściwej
polityce regionalnej Państwa i samorządu województwa mazowieckiego – może w większym
niż dotychczas stopniu wspierać rozwój innych obszarów regionu, w tym zwłaszcza tych
sąsiadujących, do których należy gmina Nasielsk. Druga grupa ma związek z koniunkturą
gospodarki światowej, której integralną częścią jest polska gospodarka. Trzecia to szerokie
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spektrum czynników związanych z, będącą jedną z podstawowych polityk Unii Europejskiej,
polityką zwiększania spójności społeczno-ekonomicznej obszarów wchodzących w jej skład.
Jednak efekty tej polityki nie mają charakteru automatycznego – wymagają spełnienia kilku
podstawowych warunków, np. posiadanie przez obszary korzystające ze wsparcia tzw.
potencjału absorpcyjnego środków pomocowych. I nie chodzi tu tylko o ilościowy aspekt
absorbcji funduszy, na który się głównie kładzie w Polsce nacisk, ale także, a w zasadzie –
przede wszystkim, jakościowy. Nie chodzi wszakże o jakiś rezultat tego wsparcia, ale o dobry,
i trwały, rezultat. Warunkiem uzyskania takiego rezultatu jest odpowiedni kapitał ludzki
(kwalifikacje, chęć i umiejętność współpracy, otwartość, innowacyjność). Zasoby tego kapitału
są w małych miastach i na obszarach wiejskich Polski dość ograniczone. W szczególnie złej
sytuacji są obszary położone w pobliżu dużych ośrodków miejskich, ‘drenujących’ te obszary z
najlepszych kadr. Do takich obszarów należy gmina Nasielsk, dlatego głównym wyzwaniem,
zarówno w kontekście wykorzystania możliwości stwarzanych przez UE, światową koniunkturę
gospodarczą, jak i podstołeczne położenie gminy, jest kreowanie, zatrzymanie, a w miarę
możliwości pozyskiwanie kapitału ludzkiego dla jej rozwoju.
To ostatnie (pozyskiwanie) jest coraz bardziej realne, zważywszy na tendencję do przenoszenia
się mieszkańców miast na obszary wiejskie. Są to na ogół ludzie ponadprzeciętnie zamożni i
jeszcze aktywni. Aby ich pozyskać, należy jednak zadbać o walory gminy, które determinują
ich decyzje lokalizacyjne: dobrze zachowane środowisko naturalne, walory krajobrazowe (ład
przestrzenny), jak najlepsza infrastruktura techniczna i społeczna, dobrze działający samorząd.
Negatywnie na rozwój gminy Nasielsk może oddziaływać powolność procesu zwiększania
spójności społeczno-gospodarczej kraju i gminy ze względu na ograniczoność środków
i niewystarczająco efektywne zarządzanie nimi na poziomie kraju, regionu i powiatu. Może
ona spowodować, że potencjał rozwojowy gminy spadnie do poziomu powodującego trwałą
stagnację lub nawet kryzys. Okresowym, miejmy nadzieję, istotnym zagrożeniem jest kryzys
finansów Państwa i samorządu wojewódzkiego, ograniczający inwestycje i wykorzystanie
środków unijnych.
Bardzo istotną i trwałą barierę dla rozwoju gminy stworzy brak odpowiedniej i skutecznej
polityki zagospodarowania przestrzennego, skutkujący rozwojem zabudowy zwiększającej
koszty budowy i utrzymania infrastruktury technicznej, wygrodzeniem dużych obszarów
cennych przyrodniczo i dewastacją środowiska (szkodliwe inwestycje, zła architektura),
co ograniczy rozwój funkcji rekreacyjnej i osadniczej. Brak możliwości wsparcia rozwoju
przedsiębiorczości i rolnictwa spowoduje dalszą erozję gospodarki gminy.
Zagrożeniem dla spójności społecznej gminy Nasielsk jest marginalizacja słabszych grup
społecznych wskutek niewystarczającego ich wsparcia, wynikającego z kryzysu finansów
publicznych i zaniku solidaryzmu społecznego. Podobny efekt może dać postępujący proces
starzenia się społeczeństwa przy braku efektywnych działań Państwa i społeczności lokalnej
wspierających seniorów. Zagrożeniem dla całego kraju, w tym gminy Nasielsk, są potencjalne
konflikty społeczne spowodowane rozwarstwieniem materialnym społeczeństwa i alienacją
klasy politycznej.
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W kontekście polityki rozwoju Unii Europejskiej promującej tworzenie terytorialnych
partnerstw, zarówno między samorządowych, jak i międzysektorowych, ograniczeniem
możliwości rozwojowych gminy Nasielsk może być ewentualny brak woli efektywniejszej
współpracy sąsiadujących samorządów lokalnych.
Bezpośrednie zagrożenie dla rozwoju gminy stanowi (zwłaszcza w przypadku jego nasilenia)
kryzys finansów Państwa i samorządu województwa, ograniczający ich potencjalne wsparcie i
mogący też skutkować przerzucaniem (w przypadku Państwa) na samorządy lokalne kolejnych
zadań bez odpowiednich kwot subwencji i dotacji, co będzie ograniczać możliwości
finansowania tego rozwoju.
W sytuacji ograniczonych środków rozwojowych, także w sektorze prywatnym, istotnym
ograniczeniem tempa rozwoju gminy Nasielsk może skutkować konkurencja o inwestycje
ze strony bardziej aktywnych lub lepiej położonych gmin.
Zważywszy na znaczenie funduszy zewnętrznych dla rozwoju lokalnego w Polsce, w tym także
gminy Nasielsk, znaczącym zagrożeniem dla tego procesu może być polityka Państwa
dotycząca finansowania tego rozwoju, która w niewystarczającym stopniu uwzględnia
potrzeby obszarów wiejskich i mniejszych ośrodków miejskich.
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CZĘŚĆ III:
KIERUNKI I CELE ROZWOJU GMINY NASIELSK

1. Zrównoważony charakter rozwoju gminy Nasielsk
Niniejszy dokument nosi tytuł „Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Nasielsk do 2020
roku”. Użyte w nim pojęcie ‘zrównoważony’ nie jest jedynie pustym ozdobnikiem, ani
odpowiedzią na chwilowy trend społeczno-ekonomiczny. Dlaczego więc rozwój gminy Nasielsk
ma być zrównoważony i co się kryje pod tym pojęciem? Jest ono relatywnie nowe, bo szersze
grono odbiorców poznało je zaledwie 25 lat temu. Zostało wtedy użyte w Raporcie "Nasza
wspólna przyszłość" Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ, obradującej pod
przewodnictwem Gro Harlem Brundtland, byłej premier Norwegii. Wg definicji zawartej w tym
raporcie: „Zrównoważony rozwój to proces mający na celu zaspokojenie aspiracji
rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń
następnym pokoleniom".
Nie jest to jedyna definicja rozwoju zrównoważonego. Wraz z rosnącym zrozumieniem
konieczności realizacji rozwoju o charakterze trwałym (gdyż tak też można tłumaczyć angielski
przymiotnik „sustainable”), poszerzano jego definicję o aspekty rozwoju wpływające na jego
trwałość czy zrównoważenie. Tak więc rozwój o charakterze zrównoważonym to rozwój
gospodarczy połączony z dbałością o środowisko, realizacją potrzeb i aspiracji jednostki (takich
jak m.in. zdrowie, edukacja, rozwój osobisty) i jakością relacji społecznych (demokracja,
społeczeństwo obywatelskie), a przez to także – dbałością o jakość życia następnych pokoleń.
Rozwój nie może mieć bowiem charakteru trwałego, jeśli opiera się o nadmierne zużycie
zasobów (gdyż ich wyczerpanie będzie oznaczać jego kres) i zniszczenie środowiska, które jest
niezbędne dla dobrobytu obecnego i następnych pokoleń, ale jest też wartością samą w sobie.
Nie będzie też trwały, jeśli nie będzie definiowany i realizowany udział społeczny,
gwarantujący uwzględnienie potrzeb całych społeczności, a nie tylko wybranych jednostek.
Zasady zrównoważonego rozwoju uzyskały akceptację na poziomie globalnym dzięki tzw.
Szczytowi Ziemi, czyli Konferencji Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój, która odbyła
się w 1992 r. w w Rio de Janeiro. Uczestniczyły w niej 172 państwa, w tym Polska, około 2.400
organizacji pozarządowych i około 10.000 dziennikarzy. Została ona zakończona podpisaniem
tzw. Deklaracji z Rio i Agendy 21, będących kodeksem postępowania człowieka wobec
środowiska naturalnego.
W ślad za Szczytem Ziemi, polityka zrównoważonego rozwoju została także przyjęta
na poziomie europejskim, zapisana w 2001 roku w tzw. Strategii Goeteborskiej (właściwa
nazwa: Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii
Europejskiej, a następnie w tzw. Odnowionej Strategii Goeteborskiej z 2006 roku. Zgodnie z ich
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zapisami zrównoważony rozwój określany jest jako nadrzędny i długoterminowy cel Unii
Europejskiej.
Najnowsza, z marca 2010 roku, strategia gospodarcza Unii Europejskiej pod nazwą Europa
2020 określiła zrównoważony rozwój jako jeden z trzech najważniejszych czynników wzrostu
gospodarczego - obok tzw. rozwoju inteligentnego i rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu.
Także w Polsce polityka zrównoważonego rozwoju uzyskała wysoką rangę i to jeszcze przed
przystąpieniem do Unii Europejskiej. Zasada zrównoważonego rozwoju została podniesiona
do rangi zasady konstytucyjnej. Artykuł 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, zawierający
najbardziej fundamentalne zasady funkcjonowania Państwa mówi: "Rzeczpospolita Polska
strzeże niepodległości i nienaruszalności swego terytorium, zapewnia wolności i prawa
człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz
zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju".
Tak sformułowany zapis Konstytucji jest obligujący dla wszystkich struktur i obywateli Państwa
Polskiego. Realizowanie tej zasady jest w jak najlepiej rozumianym interesie jego
mieszkańców. Zrównoważony proces rozwoju oznacza w przypadku gminy Nasielsk
podnoszenie jakości życia jej mieszkańców z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego gminy oraz przy udziale społeczności lokalnej w tym procesie (umożliwienie jej
kształtowania własnej przyszłości).

2. Wizja gminy w perspektywie średniookresowej
Wizja gminy Nasielsk to syntetyczny, łatwy do zapamiętania, wyrazisty obraz tej gminy,
do zrealizowania w średniookresowej perspektywie 10-15 lat, oddający potrzeby i oczekiwania
jej mieszkańców.
Wizja gminy Nasielsk została sformułowana w oparciu o opinie jej mieszkańców - uczestników
warsztatów i ankiety - w następującym brzmieniu:

Nasielsk to miejsko-wiejska gmina rozwijająca się w sposób zrównoważony,
dobrze wykorzystująca swoje atuty, przyjazna dla mieszkańców –
obecnych i przyszłych, rozwijająca nowoczesną gospodarkę, w tym
rolnictwo, inwestująca w swoich mieszkańców i korzystająca z ich
potencjału.
Wizja gminy Nasielsk odnosi się do jej głównych wartości, takich jak: mieszkańcy, rozwój,
gospodarczy i społeczny. Wskazuje na cechy i kierunki rozwoju gminy: jego zrównoważony
charakter, inwestowanie w mieszkańców, korzystanie z ich potencjału, rozwój nowoczesnej
gospodarki, w tym rolnictwa oraz wykorzystywanie atutów (np. położenia), które dotychczas
było słabą stroną gminy.
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3. Cele rozwoju gminy Nasielsk do roku 2020
Cele rozwoju gminy Nasielsk określają kierunki działania jej samorządu i społeczności dla
zrealizowania powyżej przedstawionej wizji gminy. Cele te uwzględniają w maksymalnie
możliwym stopniu nurtujące lokalną społeczność problemy oraz wewnętrzne i zewnętrzne
uwarunkowania rozwoju gminy.
CELE WSKAZUJĄ NAJKRÓTSZĄ DROGĘ DO PODNIESIENIA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW . Cele
nie opisują wszystkich potrzeb społeczności gminy, lecz - zgodnie ze strategicznym podejściem
do rozwoju - koncentrują na najbardziej istotnych problemach i najbardziej efektywnych
działaniach, które mogą te problemy zlikwidować lub znacząco ograniczyć w najkrótszym
czasie i przy najmniejszych nakładach, tworząc jednocześnie ekonomiczne, społeczne i
instytucjonalne warunki dla realizacji innych potrzeb mieszkańców.
CELE WSKAZUJĄ NA SPRAWY WAŻNE. Zdefiniowanie strategicznych i, towarzyszących im,
operacyjnych celów umożliwia określenie priorytetów rozwojowych oraz służących ich
realizacji działań, a co za tym idzie - koncentracji tych działań i zasobów gminy na najbardziej
istotnych i efektywnych kierunkach. Jest to szczególnie cenny efekt w kontekście
zdominowania działań samorządów lokalnych przez bieżące kwestie i problemy, gdy sprawy
ważne, ale – jak się wydaje – mniej pilne przegrywają z mniej ważnymi, ale – subiektywnie –
pilniejszymi. Jest on równie cenny wobec powszechnie występującego, nie tylko w gminie
Nasielsk i nie tylko w Polsce, problemu ‘krótkiej kołdry’, czyli niemożności sfinansowania
w relatywnie krótkim czasie wszystkich potrzeb społeczności gminy.
CELE POZWALAJĄ NA BARDZIEJ ŚWIADOME DZIAŁANIE. Zdefiniowanie celów pozwala
na bardziej świadome, analityczne podejście do realizacji zadań samorządu lokalnego. Przez
to umożliwia bieżącą ocenę tych działań i ewentualną ich korektę, co daje możliwość
zaoszczędzenia kosztów i czasu, a w rezultacie lepszy i szybciej osiągnięty ich rezultat.
Cele rozwoju gminy Nasielsk

Cel nadrzędny: Podniesienie jakości życia i realizacja aspiracji mieszkańców
gminy Nasielsk

Cel strategiczny 1: Integracja społeczności, rozwój kapitału ludzkiego i wykorzystanie
potencjału społeczności gminy

Cel operacyjny 1.1: Integracja społeczności gminy i podnoszenie poziomu jej
identyfikacji z miejscem zamieszkania
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Cel operacyjny 1.2:
Cel operacyjny 1.3:
Cel operacyjny 1.4:
Cel operacyjny 1.5:

Inwestowanie w mieszkańców
Wykorzystanie potencjału seniorów
Rozwój i podniesienie jakości infrastruktury społecznej
Wykorzystanie potencjału młodzieży

Cel strategiczny 2:

Efektywne wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów

Cel operacyjny 2.1:
zewnętrznych
Cel operacyjny 2.2:
Cel operacyjny 2.3:

Bardziej aktywne i efektywne pozyskiwanie funduszy

Cel strategiczny 3:

Aktywizacja gospodarcza gminy i tworzenie miejsc pracy

Promocja osadnictwa na terenie gminy
Efektywne wykorzystanie zasobów gminy

Cel operacyjny 3.1: Rozwój obszarów inwestycyjnych
Cel operacyjny 3.2: Stymulowanie i realizacja działań na rzecz rozwoju gospodarczego i
tworzenia miejsc pracy
Cel operacyjny 3.3: Wykorzystanie walorów turystycznych dla rozwoju gospodarczego
gminy
Cel operacyjny 3.4: Wykorzystanie potencjału rolnictwa gminy

Cel strategiczny 4: Podniesienie atrakcyjności gminy w oczach mieszkańców,
potencjalnych mieszkańców, inwestorów i turystów

Cel operacyjny 4.1:
Cel operacyjny 4.2:
Cel operacyjny 4.3:
Cel operacyjny 4.4:

Rozwój i podniesienie jakości infrastruktury technicznej
Rozwój i podniesienie jakości przestrzeni publicznej
Intensyfikacja i podniesienie jakości promocji gminy
Promocja gospodarcza gminy

Cel strategiczny 5: Zwiększenie efektywności działań samorządu gminy

Cel operacyjny 5.1:
Cel operacyjny 5.2:
interesantów
Cel operacyjny 5.3:

Podnoszenie jakości kadr samorządowych
Opracowanie i wdrożenie przyjaznych procedur obsługi
Rozwój dwustronnej komunikacji samorządu z mieszkańcami
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CZĘŚĆ IV:
PROGRAMY OPERACYJNE REALIZUJĄCE CELE
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY NASIELSK

Cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Nasielsk do 2020 roku mogą zostać osiągnięte
tylko poprzez realizację określonych, wpisujących się w nie działań, ujętych w powiązane z
poszczególnymi celami programy operacyjne (stąd tożsamość nazw programów i celów
strategicznych). Programy te zostały poniżej przedstawione w formie tabelarycznej. Należy
podkreślić, że ani lista działań ani podmiotów mogących je zrealizować nie stanowią zbiorów
zamkniętych. Mogą i powinny one być uzupełniane i aktualizowane w trakcie okresu realizacji
Strategii.

PROGRAM OPERACYJNY 1:
Integracja społeczności, rozwój kapitału ludzkiego i
wykorzystanie potencjału społeczności gminy

CEL OPERACYJNY 1.1: Integracja społeczności gminy i podnoszenie poziomu jej
identyfikacji z miejscem zamieszkania
Zadanie
1.1.1. Organizacja dorocznego Turnieju Aktywności
Społeczno-Kulturalnej Sołectw
1.1.2. Realizacja koncepcji budżetu obywatelskiego
1.1.3. Gminny konkurs na najlepszą imprezę lokalną
angażującą mieszkańców
1.1.4. Gminny konkurs na najbardziej zadbaną
miejscowość
1.1.5. Rozwój oferty imprez integracyjnych, w tym
rodzinnych, NOK
1.1.6. Opracowanie i wykonanie tablic prezentujących
historię poszczególnych miejscowości

Podmioty realizujące
Urząd Miejski, Rady Sołeckie/
sołtysi, NOK, biblioteka
Rada Miejska, Rady Sołeckie/
sołtysi, organizacje społeczne
Urząd Miejski, Rady Sołeckie/
sołtysi
Urząd Miejski, Rady Sołeckie/
sołtysi
NOK, Urząd Miejski, szkoły,
Rady Sołeckie/sołtysi,
organizacje społeczne
Urząd Miejski, Rady Sołeckie/
sołtysi, szkoły, organizacje
społeczne
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CEL OPERACYJNY 1.2: Inwestowanie w mieszkańców
Zadanie
1.2.1. Rozwój oferty NOK dla młodzieży, m.in. utworzenie
Nasielskiego Klubu Filmowca Amatora
1.2.2. Stypendia dla autorów prac licencjackich i
magisterskich dotyczących Nasielska
1.2.3. Konkursy UM dla mieszkańców np. na prace
koncepcyjno – planistyczne dot. rozwoju miasta i gminy
Nasielsk
1.2.4. Utworzenie sekcji strzeleckiej i lekkoatletycznej
przy KS Victoria przy udziale Renaty Mauer i Tomasza
Majewskiego
1.2.5. Utworzenie Uczniowskich Klubów Sportowych przy
szkołach w gminie

Podmioty realizujące
NOK, Urząd Miejski, szkoły
Urząd Miejski, przedsiębiorcy,
organizacje społeczne
Urząd Miejski, Rada Seniorów
Gminy Nasielsk, organizacje
społeczne
KS Victoria, Gminna Rada Sportu

Gminna Rada Sportu, szkoły

CEL OPERACYJNY 1.3: Wykorzystanie potencjału seniorów
Zadanie
1.3.1. Utworzenie Rady/Konwentu Seniorów Gminy
Nasielsk jako ciała doradczego dla samorządu
1.3.2. Stymulowanie rozwoju wolontariatu wśród
seniorów
1.3.3. Integracja środowiska seniorów, przygotowanie
kompleksowej oferty kulturalno-rozrywkowo-edukacyjnej
dla wszystkich grup społecznych nasielskich seniorów

Podmioty realizujące
Rada Miejska
Urząd Miejski, Rada Seniorów
Gminy Nasielsk, organizacje
społeczne
Urząd Miejski, Rada Seniorów
Gminy Nasielsk, MOPS,
organizacje społeczne

CEL OPERACYJNY 1.4: Rozwój i podniesienie jakości infrastruktury społecznej
Zadanie
1.4.1. Utworzenie żłobka w Nasielsku
1.4.2. Utworzenie drugiego przedszkola
samorządowego w Nasielsku
1.4.3. Budowa/rozbudowa szkoły dla wyeliminowania
nauczania na zmiany
1.4.4. Poprawa warunków lokalowych NOK
1.4.5. Zagospodarowanie doliny Nasielnej w
Nasielsku/okolicy na cele rekreacyjne
1.4.6. Utworzenie placów zabaw w mieście i większych
wsiach gminy

Podmioty realizujące
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski, NOK
Urząd Miejski, NOK
Urząd Miejski, Rady
Sołeckie/sołtysi
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1.4.7. Utworzenie ośrodka terapeutycznego dla dzieci i
dorosłych, z profesjonalną salą SI
1.4.8 Wzmacnianie szkół wiejskich jako ośrodków
rozwoju

Urząd Miejski
Urząd Miejski, Rady
Sołeckie/sołtysi

CEL OPERACYJNY 1.5: Rozwój współpracy ponadlokalnej i międzynarodowej angażującej
samorząd i mieszkańców gminy
Zadanie
1.5.1. Członkostwo gminy w krajowych związkach
samorządowych
1.5.2. Nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi

1.5.3. Nawiązanie współpracy z uczelniami w obszarze
rozwoju miasta i gminy Nasielsk
1.5.4. Wykorzystania aktywizującej funkcji ciągów
komunikacyjnych przebiegających przez gminę

Podmioty realizujące
Urząd Miejski
Rada Miejska, Urząd Miejski,
przedsiębiorcy, organizacje
społeczne, PAIZ
Urząd Miejski, przedsiębiorcy,
organizacje społeczne
Urząd Miejski, organizacje
społeczne

PROGRAM OPERACYJNY 2:
Efektywne wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów

CEL OPERACYJNY 2.1: Bardziej aktywne i efektywne pozyskiwanie funduszy
zewnętrznych
Zadanie
2.1.1. Wzmocnienie w UM komórki odpowiedzialnej za
pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
2.1.2. Wykorzystanie zewnętrznej pomocy eksperckiej
na rzecz pozyskiwania funduszy zewnętrznych
2.1.3 Działania lobbingowe samorządu gminy na rzecz
pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Podmioty realizujące
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski

CEL OPERACYJNY 2.2: Promocja osadnictwa na terenie gminy
Zadanie
2.2.1. Opracowywanie MPZP, w celu
umożliwienia rozwoju budownictwa

Podmioty realizujące
Urząd Miejski, Rada Miejska
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2.2.2. Wspieranie budownictwa
jednorodzinnego i wielorodzinnego
2.2.3. Promocja w Warszawie
walorów osadniczych gminy

Urząd Miejski, Nasielskie Budownictwo
Mieszkaniowe sp. z o.o., właściciele gruntów
Urząd Miejski, Nasielskie Budownictwo
Mieszkaniowe sp. z o.o.

CEL OPERACYJNY 2.3: Efektywne wykorzystanie zasobów gminy
Zadanie
2.3.1. Opracowanie planu rozwoju infrastruktury
uwzględniającego koszty jej budowy i utrzymania oraz
korzyści z jej realizacji
2.3.2. Ocena możliwości i ewentualne wykorzystanie
wód geotermalnych na terenie gminy
2.3.3. Wykorzystanie terenów po Poldrobie

Podmioty realizujące
Urząd Miejski, ZGKiM

Urząd Miejski

Urząd Miejski, właściciele
gruntów
2.3.4. Lepsze wykorzystanie komunalnych budynków i
Urząd Miejski, ZGKiM,
działek w Nasielsku
Nasielskie Budownictwo
Mieszkaniowe sp. z o.o.
2.3.5. Lepsze wykorzystanie uzbrojonych terenów gminy Urząd Miejski

PROGRAM OPERACYJNY 3:
Aktywizacja gospodarcza gminy i tworzenie miejsc pracy

CEL OPERACYJNY 3.1: Rozwój obszarów inwestycyjnych
Zadanie
3.1.1. Pozyskiwanie i uzbrajanie terenów
inwestycyjnych – utworzenie parku technologicznego
/przemysłowego – w powiązaniu z linią kolejową
3.1.2. Rozwój i podnoszenie jakości infrastruktury przy
istniejących i planowanych zakładach pracy

Podmioty realizujące
Urząd Miejski, PKP,
przedsiębiorcy
Urząd Miejski, przedsiębiorcy
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CEL OPERACYJNY 3.2: Stymulowanie i realizacja działań na rzecz rozwoju gospodarczego
i tworzenia miejsc pracy
Zadanie
3.2.1. Zatrudnienie/przeszkolenie pracownika UM w roli
‘Opiekuna Inwestora’ – osoby ułatwiającej inwestorowi
realizację procedur związanych z inwestycją
3.2.2. Uchwalenie systemu zachęt dla przedsiębiorców i
inwestorów zwiększających zatrudnienie
3.2.3. Wspieranie rozwoju lotniska i obiektów po byłej
jednostce wojskowej w Chrcynnie

Podmioty realizujące
Urząd Miejski

Urząd Miejski, Rada Miejska

Urząd Miejski, Aeroklub
Warszawski, "Prywatna
Kolekcja Zabytków Techniki
Wojskowej ARES"
3.2.4. Wykorzystanie lotniska w Chrcynnie i obiektów po Urząd Miejski, Aeroklub
byłej jednostce wojskowej dla stworzenia miejsc pracy:
Warszawski, "Prywatna
rozwój lotniska jako bazy lotnictwa rekreacyjnego dla
Kolekcja Zabytków Techniki
Warszawy i środkowo-północnego Mazowsza /
Wojskowej ARES"
stworzenie strefy gospodarczej przy lotnisku (branże
przyjazne środowisku)
3.2.5. Rozwój szkolnictwa zawodowego na potrzeby
Urząd Miejski, Zespół Szkół
istniejących i planowanych firm na bazie istniejących
Zawodowych w Nasielsku,
szkół, we współpracy z ZSZ, Aeroklubem Warszawskim
przedsiębiorcy, Aeroklub
(mechanik lotniczy) itp.
Warszawski,
3.2.6. Stworzenie z udziałem przedsiębiorców i
Urząd Miejski, przedsiębiorcy
organizacji pozarządowych funduszu stypendialnego dla
najzdolniejszych uczniów i studentów
3.2.7. Inspirowanie i wsparcie dla rozwoju prywatnego
Urząd Miejski, przedsiębiorcy
transportu pasażerskiego (minibusy) na terenie gminy

CEL OPERACYJNY 3.3: Wykorzystanie walorów turystycznych dla rozwoju gospodarczego
gminy
Zadanie
3.3.1. Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na
obszarach leśnych
3.3.2. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wkry: molo
w Cieksynie przy plaży, ścieżki spacerowe/nordic
walking, miejsca wypoczynku (wiaty, stoły)
3.3.3. Promocja i stymulowanie rozwoju agroturystyki
na obszarach wiejskich gminy (w połączeniu z promocją
lokalnych produktów spożywczych i budowaniem oferty
w zakresie turystyki wiejskiej)

Podmioty realizujące
Urząd Miejski, szkoły,
organizacje społeczne,
mieszkańcy
Urząd Miejski, organizacje
społeczne
Sołtysi, mieszkańcy, Urząd
Miejski
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3.3.4. Wytyczenie i promocja szlaków rowerowych: z
Nasielska do Cieksyna i Pomiechówka/Cieksyna –
Nowego Miasta, z Nasielska do Pułtuska (szlakiem
wąskotorówki), z Nasielska do Dębego – dla
przyciągnięcia na obszar gminy turystów znad Wkry,
Narwi i Jeziora Zegrzyńskiego
3.3.5. Realizacja dorocznej imprezy turystycznej (imprez
turystycznych), promującej gminę Nasielsk wśród
turystów spoza gminy
3.3.6. Utworzenie zbiornika na rzece Nasielnej o funkcji
retencyjno-rekreacyjnej
3.3.7. Wykorzystanie wód geotermalnych dla celów
turystycznych – termy (w połączeniu z celami
grzewczymi =opłacalność ekonomiczna)
3.3.8. Realizacja Rodzinnego Parku Rozrywki jako
wspólnego przedsięwzięcia samorządu (teren,
uzbrojenie) i inwestorów prywatnych
3.3.9. Ochrona i promocja cennych kulturowo obiektów,
w tym grodziska (tablice informacyjne)

3.3.10. Edukacja mieszkańców nt. ekonomicznych i
zdrowotnych aspektów ochrony środowiska

Urząd Miejski, organizacje
społeczne, mieszkańcy

Urząd Miejski, NOK

Urząd Miejski
Urząd Miejski, ZGKiM

Urząd Miejski, przedsiębiorcy

Urząd Miejski, Nasielskie
Towarzystwo Kultury,
Pracownia Dokumentacji
Dziejów Miasta i Regionu
Urząd Miejski, szkoły,
organizacje społeczne

CEL OPERACYJNY 3.4: Wykorzystanie potencjału rolnictwa gminy
Zadanie
3.4.1. Rozwój przetwórstwa spożywczego
wykorzystującego lokalne surowce, m.in. w ramach
ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne)
3.4.2. Organizacja i promocja na rynku warszawskim,
legionowskim i nowodworskim jarmarku produktów
rolnych i tradycyjnych produktów spożywczych w
Nasielsku
3.4.3. Promocja rolnictwa ekologicznego
3.4.4. Promocja sprzedaży bezpośredniej produktów
rolnych (współpracy rolników z grupami odbiorców w
Warszawie, Legionowie)
3.4.5. Budowa na potrzeby gminy biogazowni
wykorzystującej odpady/surowce rolne z obszaru
gminy, wyposażonej w silniki lub turbiny kogeneracyjne

Podmioty realizujące
Urząd Miejski, producenci rolni,
przedsiębiorcy, Rady
Sołeckie/sołtysi
ODR, Urząd Miejski, producenci
rolni, przedsiębiorcy

ODR, Urząd Miejski
ODR, Urząd Miejski

Urząd Miejski
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PROGRAM OPERACYJNY 4:
Podniesienie atrakcyjności gminy w oczach mieszkańców, potencjalnych mieszkańców,
inwestorów i turystów

CEL OPERACYJNY 4.1: Rozwój i podniesienie jakości infrastruktury technicznej
Zadanie
4.1.1. Rozwój sieci kanalizacyjnej i przydomowych
oczyszczalni ścieków w gminie
4.1.2. Podniesienie jakości dróg na terenie miasta i
gminy
4.1.3. Budowa chodników w miejscowościach i przy
drogach (na odcinkach o największym ruchu pieszym i
rowerowym)

Podmioty realizujące
Urząd Miejski, mieszkańcy
Urząd Miejski, Rady
Sołeckie/sołtysi
Urząd Miejski, Rady
Sołeckie/sołtysi

CEL OPERACYJNY 4.2: Rozwój i podniesienie jakości przestrzeni publicznej
Zadanie
4.2.1. Rewitalizacja centrum Nasielska
4.2.2. Stworzenie strefy pieszej przy parku w Nasielsku
4.2.3. Tworzenie/rozwój przestrzeni publicznej w
największych miejscowościach gminy
4.2.4. Poprawa estetyki Nasielska i innych miejscowości
gminy, rozwój małej architektury, remonty chodników
4.2.5. Opracowanie planów odnowy wszystkich
miejscowości na terenie gminy i wspieranie ich realizacji
z zaangażowaniem środków gminy i mieszkańców
4.2.6. Wyczyszczenie koryta i zagospodarowanie
brzegów Nasielnej w Nasielsku (aleja spacerowa wzdłuż
rzeki od mostu przy kościele do mostu przy Domu
Pomocy Społecznej, ławki, siłownia ‘pod chmurką’)
4.2.7. Zagospodarowanie stacji kolejowej Nasielsk w
Pieścirogach i jej otoczenia jako atrakcyjnej przestrzeni
publicznej i strefy gospodarczej – wizytówki miasta i
gminy

Podmioty realizujące
Urząd Miejski, organizacje
społeczne. Mieszkańcy
Urząd Miejski
Urząd Miejski, Rady
Sołeckie/sołtysi
Urząd Miejski, Rady
Sołeckie/sołtysi
Urząd Miejski, Rady
Sołeckie/sołtysi, organizacje
społeczne
Urząd Miejski, ZGKiM

Urząd Gminy, ZGKiM, PKP

CEL OPERACYJNY 4.3: Intensyfikacja i podniesienie jakości promocji gminy
Zadanie

Podmioty realizujące
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4.3.1. Opracowanie średniookresowej strategii promocji
gminy (w tym promocji gospodarczej)
4.3.2. Realizacja działań promocyjnych wynikających ze
strategii
4.3.3. Wykorzystanie urodzonych w Nasielsku mistrzów
olimpijskich dla promocji gminy
4.3.4. Organizacja dorocznego Ogólnopolskiego
Festiwalu Filmów Amatorskich NIWA jako instrumentu
promocji Nasielska jako centrum kultury
4.3.5. Stworzenie z udziałem mieszkańców (dokumenty,
zdjęcia) miejsca prezentującego dziedzictwo historyczne
miasta (muzeum, tablice informacyjne w przestrzeni
publicznej - przy grodzisku?)
4.3.6. Upamiętnienie obecności społeczności żydowskiej
w historii miasta

Urząd Miejski, organizacje
społeczne, przedsiębiorcy
Urząd Miejski, organizacje
społeczne, przedsiębiorcy
Urząd Miejski, kluby sportowe,
szkoły
NOK, Urząd Miejski, organizacje
społeczne, przedsiębiorcy
Urząd Miejski, NOK, Biblioteka,
Nasielskie Towarzystwo
Kultury, Pracownia
Dokumentacji Dziejów Miasta i
Regionu, szkoły
Urząd Miejski, organizacje
społeczne, szkoły

CEL OPERACYJNY 4.4: Promocja gospodarcza gminy
Zadanie
4.4.1. Opracowanie średniookresowej strategii promocji
gminy (w tym promocji gospodarczej)
4.4.2. Przeszkolenie pracownika UM w zakresie
promocji gospodarczej gminy i w roli ‘Opiekuna
Inwestora’ – osoby ułatwiającej inwestorowi realizację
procedur związanych z inwestycją
4.4.3. Opracowanie i dystrybucja w kraju i za granicą
profesjonalnej oferty inwestycyjnej gminy

Podmioty realizujące
Urząd Miejski, organizacje
społeczne, przedsiębiorcy
Urząd Miejski

Urząd Miejski, organizacje
społeczne, przedsiębiorcy, PAIZ

PROGRAM OPERACYJNY 5:
Zwiększenie efektywności działań samorządu gminy
CEL OPERACYJNY 5.1: Podnoszenie jakości kadr samorządowych
Zadanie
5.1.1. Realizacja szkoleń dla Rady Miejskiej dot. rozwoju
lokalnego
5.1.2. Opracowanie i wdrożenie systemu ewaluacji
pracy kadr samorządu
5.1.3. Zapewnienie udziału pracowników w szkoleniach

Podmioty realizujące
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
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CEL OPERACYJNY 5.2: Opracowanie i wdrożenie przyjaznych procedur obsługi
interesantów
Zadanie
5.2.1. Opracowanie schematów procedur (typu ISO)
świadczenia głównych usług UM dla mieszkańców
5.2.2. Opracowanie czytelnych materiałów
informacyjnych dla mieszkańców opisujących
precyzyjnie procedury świadczenia najbardziej
powszechnych usług UM
5.2.3. Przeszkolenie pracowników w zakresie realizacji
usług na rzecz mieszkańców
5.2.4. Realizacja kampanii informacyjnej dot.
opracowanych materiałów, adresowanej do
mieszkańców

Podmioty realizujące
Urząd Miejski
Urząd Miejski

Urząd Miejski
Urząd Miejski

CEL OPERACYJNY 5.3: Rozwój dwustronnej komunikacji samorządu z mieszkańcami
Zadanie
5.3.1. Organizacja kwartalnych spotkań Burmistrza z
mieszkańcami gminy
5.3.2. Internetowe transmisje sesji Rady Miejskiej
5.3.3. Utworzenie ciał konsultacyjnych przy samorządzie
gminnym: Rady Gospodarczej Gminy Nasielsk,
Młodzieżowej Rady Miejskiej Nasielsk, Konwentu
Seniorów
5.3.4. Umieszczenie w UM skrzynki na uwagi
mieszkańców dot. funkcjonowania samorządu
5.3.5. Utworzenie na stronie www gminy zakładki
„Zapytaj Burmistrza” umożliwiającej zadanie
Burmistrzowi pytania i uzyskanie nań odpowiedzi

Podmioty realizujące
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski, przedsiębiorcy,
organizacje społeczne, szkoły

Urząd Miejski
Urząd Miejski
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CZĘŚĆ V:
SPÓJNOŚĆ STRATEGII ROZWOJU GMINY NASIELSK Z KIERUNKAMI
ROZWOJU MAZOWSZA, KRAJU I UNII EUROPEJSKIEJ

Zgodnie z najbardziej aktualną metodologią dla dokumentów strategicznego zarządzania
rozwojem społeczno-ekonomicznym, strategia powinna mieć charakter zintegrowany. Jedną
z cech tak definiujących strategię jest jej integracja wertykalna. Oznacza ona, że strategia
rozwoju danego obszaru powinna być spójna ze strategiami na poziomie nadrzędnym,
obejmującymi większe obszary, w skład których wchodzi dany obszar.
Spójność strategii nie oznacza jednak pełnej tożsamości celów, a tym bardziej kierunków
zapisanych w nich działań. Należy tu bowiem wziąć pod uwagę specyfikę obszarów, których
dotyczą te dokumenty: inny poziom oddziaływania (inne zakresy kompetencji ich władz) oraz
różnice poziomu rozwoju (różnych jego aspektów), wpływające na różne definiowanie jego
priorytetów. Im mniejszy dystans w hierarchii obszarów i różnice w ich rozwoju (np. relacja
strategia gminna – strategia powiatowa), tym większa powinna być spójność celów
i kierunków działań w ich dokumentach strategicznych, podczas gdy przy większym dystansie
(strategia gminna vs. strategia kraju, strategia gminna vs. strategia Unii Europejskiej)
spójność ta będzie bardziej ograniczona. Jednak i tu, chociażby z powodów praktycznych,
powinny wystąpić (racjonalnie uzasadnione), wspólne elementy, gdyż to warunkuje dostęp do
środków unijnych i krajowych na realizację zapisanych w tych dokumentach celów rozwoju.
Inna cecha zintegrowanego charakteru strategii rozwoju społeczno-gospodarczego to jej
zgodność z dokumentami definiującymi przestrzenne zagospodarowanie danego obszaru,
takimi jak Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. Oba te dokumenty powinny wskazywać fizyczne obszary
dla zrealizowania niektórych celów strategii, zaś strategia powinna wypełniać działaniami
funkcje przypisane przez dokumenty planowania przestrzennego określonym obszarom.
Liczba strategicznych dokumentów na różnych poziomach jest bardzo duża – są to zarówno
strategie i programy o charakterze ogólnym, jak i sprofilowane (sektorowe). Z konieczności
więc odnosimy się tylko do najistotniejszych, na czterech poziomach:
1/ gminy Nasielsk (dokumenty planistyczne zagospodarowania przestrzennego);
2/ Mazowsza (Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku);
3/ kraju (Strategia Rozwoju Kraju 2020);
4/ oraz Unii Europejskiej (Strategia Europa 2020).
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Na poziomie subregionu: obszaru Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi, a także
powiatu nowodworskiego, analiza wykazała, że brak jest zaktualizowanych dokumentów
strategicznych. Strategia rozwoju powiatu nowodworskiego została opracowana w 2002 roku
i zgodnie z dostępnymi informacjami nie była od tego czasu aktualizowana. Lokalna Strategia
Rozwoju Stowarzyszenia LGD Zielone Mosty Narwi na lata 2009-2015 i Plan Rozwoju Lokalnego
Powiatu Nowodworskiego na lata 2007-2013 to dokumenty przygotowane przede wszystkim
pod kątem realizacji zadań w poprzednim okresie programowania Unii Europejskiej. Kwestia
koordynacji działań strategicznych na poziomie subregionalnym ma istotne znaczenie
zwłaszcza w kontekście tworzenia obszarów funkcjonalnych. Ważne jest zatem aktywne
uczestnictwo przedstawicieli gminy w procesie aktualizacji dokumentów strategicznych w
powiecie i w LGD Zielone Mosty Narwi.
Powiązania celów Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Nasielsk do 2020 roku i celów
strategii rozwoju terytoriów obejmujących obszar gminy prezentują poniższe tabele.

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY NASIELSK
Cel strategiczny 1: Integracja społeczności, rozwój kapitału ludzkiego i wykorzystanie
potencjału społeczności gminy
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO ROKU 2030:
Cel strategiczny SPOŁECZEŃSTWO - Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału
ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki
Kierunek działań 18. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego
Działanie 18.4. Budowa społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie tożsamości
regionalnej
Kierunek działań 19. Aktywizacja rezerw rynku pracy oraz działania na rzecz poprawy
sytuacji demograficznej
Działanie 19.1. Aktywizacja zawodowa osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym
osób wychowujących dzieci, niepełnosprawnych oraz absolwentów i osób w wieku 50+
Działanie 19.2. Upowszechnianie opieki żłobkowej i wychowania przedszkolnego
Działanie 19.3. Wspieranie rodzin wielodzietnych
Kierunek działań 22. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, integracja
społeczna
Działanie 22.2. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych,
starszych oraz w trudnej sytuacji życiowej
Działanie 22.3. Wspomaganie zadań mających na celu włączenie społeczne i
przeciwdziałanie ubóstwu
Kierunek działań 23. Wyrównanie szans edukacyjnych
Działanie 23.1. Zwiększenie dostępności usług oświatowych na obszarach wiejskich
Działanie 23.2. Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących
wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej
Cel ramowy KULTURA I DZIEDZICTWO - Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa
kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego
regionu i poprawy jakości życia
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Kierunek działań 32. Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału
dziedzictwa kulturowego do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu
Działanie 32.1. Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu w oparciu o walory
przyrodnicze (w szczególności w obszarach pasm turystycznych)
Działanie 32.2. Wspieranie rozwoju turystyki kulturowej oraz tworzenia nowych produktów
turystycznych
Działanie 32.3. Ochrona spuścizny kulturowej regionu (materialnej i niematerialnej)
Działanie 32.4. Rozwój systemu obsługi turystów (zaplecza turystycznego i systemu
informacji turystycznej)
Kierunek działań 33. Upowszechnianie Kultury i twórczości
Działanie 33.1. Rozwój zaplecza instytucjonalnego kultury i digitalizacja zasobów
Działanie 33.2. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej regionu
Działanie 33.3. Wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej
Kierunek działań 34. Kreowanie miast jako centrów aktywności kulturalnej
Działanie 34.1. Wykorzystywanie ośrodków miejskich do tworzenia i promowania
kultury
STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020:
Obszar strategiczny I: Sprawne i efektywne państwo
Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i
aktywności obywatela
Priorytetowe kierunki interwencji publicznej:
I.3.2. Rozwój kapitału społecznego
I.3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela
I.3.4. Utrwalenie bezpieczeństwa narodowego
Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna
Cel III.1. Integracja społeczna
Priorytetowe kierunki interwencji publicznej:
III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym
III.1.2. Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej zagrożonych
STRATEGIA EUROPA 2020:
Priorytet 3: WZROST SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU, czyli wspieranie
gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej
spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.
Cel 5: Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza poprzez ograniczanie ubóstwa, mając
na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego 20 milionów obywateli.
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STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY NASIELSK
Cel strategiczny 2: Efektywne wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO ROKU 2030:
Cel ramowy ŚRODOWISKO I ENERGETYKA - Zapewnienie gospodarce regionu
zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu
zasobami środowiska
Kierunek działania 25. Dywersyfikacja źródeł energii i jej efektywne wykorzystanie
Działanie 25.1. Rozwój i proekologiczna modernizacja instalacji do produkcji energii
elektrycznej i cieplnej w regionie, w tym zwiększenie udziału energii pozyskiwanej ze źródeł
odnawialnych
Kierunek działania 27. Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie
wysokich walorów środowiska
Działanie 27.1. Przeciwdziałanie fragmentaryzacji przestrzeni przyrodniczej i zwiększenie
lesistości regionu
Działanie 27.3. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału ekologicznego wód i
związanych z nimi ekosystemów
Działanie 27.4. Przeciwdziałanie deficytowi wodnemu
Działanie 27.8. Racjonalne planowanie funkcji terenów z uwzględnieniem potrzeb ochrony
Środowiska
Kierunek działania 30. Poprawa jakości wód, odzysk/unieszkodliwianie odpadów, odnowa
terenów skażonych oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń
Działanie 30.1. Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami
zanieczyszczeń do wód, atmosfery i gleby
Działanie 30.2. Porządkowanie i tworzenie spójnego systemu gospodarki odpadami
Kierunek działania 31. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych
Działanie 31.2. Poprawa bezpieczeństwa zasilania w energię miast poprzez budowę i
modernizację lokalnych instalacji do produkcji energii ze szczególnym uwzględnieniem
technologii kogeneracji i poligeneracji oraz wykorzystania OZE
STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020:
Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo
Cel I.2. Zapewnienie środków na działania rozwojowe
Priorytetowe kierunki interwencji publicznej:
I.2.1. Modernizacja struktury wydatków publicznych
I.2.2. Poprawa efektywności środków publicznych
I.2.3. Zwiększenie wykorzystania środków pozabudżetowych
Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.6 Efektywność energetyczna i poprawa stanu środowiska
Priorytetowe kierunki interwencji publicznej:
II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami
II.6.4. Poprawa stanu środowiska
II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu
Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna
Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług Publicznych
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Priorytetowe kierunki interwencji publicznej:
III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych
III.2.2. Zwiększenie efektywności systemu świadczenia usług publicznych
STRATEGIA EUROPA 2020:
Priorytet 2: WZROST ZRÓWNOWAŻONY, czyli transformacja w kierunku gospodarki
niskoemisyjnej, efektywniej korzystającej z zasobów i konkurencyjnej.
CEL 1: OSIĄGNIĘCIE WSKAŹNIKA ZATRUDNIENIA NA POZIOMIE 75%, wśród kobiet i
mężczyzn w wieku 20–64 lat, w tym poprzez zwiększenie zatrudnienia młodzieży, osób
starszych i pracowników nisko wykwalifikowanych oraz skuteczniejszą integrację legalnych
imigrantów.
CEL 3: ZMNIEJSZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH O 20%,
w porównaniu z poziomami z 1990 r.; zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w
ogólnym zużyciu energii; dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%. Unia
Europejska zdecydowana jest podjąć decyzję o osiągnięciu do 2020 r. 30-procentowej
redukcji emisji w porównaniu z poziomami z 1990 r., o ile inne kraje rozwinięte zobowiążą
się do porównywalnych redukcji emisji, a kraje rozwijające się wniosą wkład na miarę
swoich zobowiązań i możliwości.

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY NASIELSK
Cel strategiczny 3: Aktywizacja gospodarcza gminy i tworzenie miejsc pracy
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO ROKU 2030:
Priorytetowy cel strategiczny PRZEMYSŁ I PRODUKCJA - Rozwój produkcji
ukierunkowanej na eksport w przemyśle zaawansowanych i średniozaawansowanych
technologii oraz w przemyśle i przetwórstwie rolno-spożywczym
Kierunek działania 1. Tworzenie warunków do generowania i absorpcji innowacji
Działanie 1.3. Zwiększenie współpracy pomiędzy środowiskami biznesu i nauki oraz
samorządem w procesie rozwoju innowacji
Kierunek działania 2. Rozwój produkcji: tworzenie warunków przyjaznych dla inwestorów i
przedsiębiorców
Działanie 2.1. Działania na rzecz rozwoju usług okołobiznesowych dla przedsiębiorców oraz
rozwój systemów poręczeń kredytowych i pożyczek, szczególnie dla przedsięwzięć
innowacyjnych
Działanie 2.2. Wsparcie rozwoju stref produkcyjnych i terenów inwestycyjnych zgodnie z
zapisami PZPWM lub SUiKZP/MPZP
Kierunek działania 3. Wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych
Działanie 3.1. Wsparcie dla firm produkcyjnych inwestujących w nowe miejsca pracy, w
tym tworzących i rozwijających jednostki B+R
Kierunek działania 5. Tworzenie warunków do zwiększenia inwestycji
pozarolniczych – głównie w przemyśle rolno-spożywczym
Działanie 5.1. Rozwój specjalizacji regionalnych przemysłu rolno-spożywczego
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Cel strategiczny GOSPODARKA - Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój
działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii
Kierunek działania 6. Wykorzystanie i wzmacnianie specjalizacji regionalnych
Działanie 6.1. Wspieranie lokalnych specjalizacji gospodarczych
Działanie 6.2. Wspieranie powstawania i rozwoju klastrów oraz sieci współpracy między
przedsiębiorstwami
Kierunek działania 10. Restrukturyzacja miast w celu wzmocnienia ich funkcji
społeczno-gospodarczych
Działanie 10.1. Modernizacja struktury gospodarki lokalnej poprzez rozwój instrumentów
finansowych pobudzających przedsiębiorczość
Działenie 10.2. Kompleksowe i zintegrowane działania rewitalizacyjne w miastach
Kierunek działania 11. Wzmacnianie potencjału rozwojowego i absorpcyjnego obszarów
wiejskich
Działanie 11.1. Tworzenie sieci współpracy i klastrów wiejskich rozwijających specjalizacje
branżowe
Działanie 11.2. Wzmacnianie towarowości i produktywności gospodarstw
Działanie 11.3. Odtworzenie poziomu ilościowego rodzin pszczelich
Działanie 11.4. Poprawa efektywności ekonomicznej i innowacyjności sektora rolnego, w
tym poprzez rozwój rolnictwa ekologicznego
Działanie 11.5. Wspieranie inwestycji w infrastrukturę ułatwiającą prowadzenie
działalności gospodarczej
Działanie 11.6. Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy
Cel strategiczny SPOŁECZEŃSTWO - Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału
ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki
Kierunek działania 18. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego
Działanie 18.1. Kształcenie zawodowe młodzieży
Działanie 18.2. Kształcenie ustawiczne i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Działanie 18.5. Dostosowywanie systemów kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy
Cel ramowy KULTURA I DZIEDZICTWO - Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa
kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego
regionu i poprawy jakości życia
Kierunek działania 32. Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału
dziedzictwa kulturowego do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu
Działanie 32.1. Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu w oparciu o walory
przyrodnicze (w szczególności w obszarach pasm turystycznych)
Działanie 32.2. Wspieranie rozwoju turystyki kulturowej oraz tworzenia nowych produktów
turystycznych
Działanie 32.3. Ochrona spuścizny kulturowej regionu (materialnej i niematerialnej)
Działanie 32.4. Rozwój systemu obsługi turystów (zaplecza turystycznego i systemu
informacji turystycznej)
STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020:
Obszar strategiczny II: Konkurencyjna gospodarka
Cel II.2: Wzrost wydajności gospodarki
Priorytetowe kierunki interwencji publicznej:
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II.2.1: Zwiększenie produktywności gospodarki
II.2.2: Wzrost udziału przemysłów średnio- i wysokozaawansowanych technologicznie
II.2.3: Zwiększenie konkurencyjności i modernizacja rolnictwa
II.2.4: Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia działalności gospodarczej
STRATEGIA EUROPA 2020:
Priorytet 1: WZROST INTELIGENTNY, czyli rozwój gospodarki opartej na wiedzy i
innowacjach
CEL 1: OSIĄGNIĘCIE WSKAŹNIKA ZATRUDNIENIA NA POZIOMIE 75%, wśród kobiet i
mężczyzn w wieku 20–64 lat, w tym poprzez zwiększenie zatrudnienia młodzieży, osób
starszych i pracowników nisko wykwalifikowanych oraz skuteczniejszą integrację legalnych
imigrantów.
CEL 2: POPRAWA WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ,
w szczególności z myślą o tym, aby łączny poziom inwestycji publicznych i prywatnych w
tym sektorze osiągnął 3% PKB; ponadto Komisja Europejska opracuje wskaźnik
odzwierciedlający efektywność działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej.

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY NASIELSK
Cel strategiczny 4: Podniesienie atrakcyjności gminy w oczach mieszkańców,
potencjalnych mieszkańców, inwestorów i turystów
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO ROKU 2030:
Cel strategiczny GOSPODARKA - Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój
działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii
Kierunek działania 6. Wykorzystanie i wzmacnianie specjalizacji regionalnych
Działanie 6.3. Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej
Cel strategiczny PRZESTRZEŃ i TRANSPORT - Poprawa dostępności i spójności
terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego
Kierunek działania 14. Spójność wewnątrzregionalna –koncentracja na najbardziej
zapóźnionych podregionach
Działanie 14.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej zapóźnionych podregionów do
ośrodków regionalnych i subregionalnych
14.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich do ośrodków lokalnych
Kierunek działania 16. Zapobieganie nadmiernej suburbanizacji i kreowanie ładu
przestrzennego
Działanie 16.1. Tworzenie spójnej, harmonijnej oraz uporządkowanej przestrzennie i
urbanistycznie sieci osadniczej
Działanie 16.2. Koncentracja i zagęszczenie zabudowy w miastach z minimalizacją presji
urbanistycznej na pozostałe obszary
Cel ramowy ŚRODOWISKO I ENERGETYKA - Zapewnienie gospodarce regionu
zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu
zasobami środowiska
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Kierunek działania 27. Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie
wysokich walorów środowiska
Działanie 27.3. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału ekologicznego wód
i związanych z nimi ekosystemów
Działanie 27.8. Racjonalne planowanie funkcji terenów z uwzględnieniem potrzeb ochrony
środowiska
STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020:
Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo
Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem
I.1.5. Zapewnienie ładu przestrzennego
Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
Priorytetowe kierunki interwencji publicznej:
II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami
II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej
II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii
II.6.4. Poprawa stanu środowiska
II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu
Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu
II.7.2. Modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych
STRATEGIA EUROPA 2020:
Priorytet 2: WZROST ZRÓWNOWAŻONY, czyli transformacja w kierunku gospodarki
niskoemisyjnej, efektywniej korzystającej z zasobów i konkurencyjnej.
Priorytet 3: WZROST SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU, czyli wspieranie
gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej
spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.
CEL 3: ZMNIEJSZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH O 20%, w porównaniu z poziomami
z 1990 r.; zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii;
dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%. Unia Europejska zdecydowana
jest podjąć decyzję o osiągnięciu do 2020 r. 30-procentowej redukcji emisji w porównaniu
z poziomami z 1990 r., o ile inne kraje rozwinięte zobowiążą się do porównywalnych
redukcji emisji, a kraje rozwijające się wniosą wkład na miarę swoich zobowiązań i
możliwości.
CEL 5: WSPIERANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO, zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa,
mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln
obywateli.

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY NASIELSK
Cel strategiczny 5: Zwiększenie efektywności działań samorządu gminy
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO ROKU 2030:
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Cel strategiczny SPOŁECZEŃSTWO - Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału
ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki
Kierunek działania 18. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego
Działanie 18.4. Budowa społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie tożsamości
regionalnej
Kierunek działania 22. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, integracja
społeczna
Działanie 22.1. Przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie skutków bezrobocia
Działanie 22.2. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych,
starszych oraz w trudnej sytuacji życiowej
Działanie 22.3. Wspomaganie zadań mających na celu włączenie społeczne i
przeciwdziałanie ubóstwu
STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020:
Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo
Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem
Priorytetowe kierunki interwencji publicznej:
I.1.1. Uporządkowanie kompetencji umożliwiające realizację działań rozwojowych
I.1.2. Zwiększenie efektywności instytucji publicznych
Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna
Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych
Priorytetowe kierunki interwencji publicznej:
III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych
III.2.2. Zwiększenie efektywności systemu świadczenia usług publicznych
STRATEGIA EUROPA 2020:
Priorytet 3: WZROST SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU, czyli wspieranie
gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej
spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.
Cel 5: Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza poprzez ograniczanie ubóstwa, mając
na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego 20 milionów obywateli.
Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest podstawą opracowanych dokumentów przygotowywanych
w Polsce na potrzeby programowania środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020, tj. umowy
partnerstwa i programów operacyjnych (uwzględniających środki z polityki spójności,
wspólnej polityki rolnej - WPR i wspólnej polityki rybołówstwa - WPRyb). Obecnie jedynie
Umowa Partnerstwa została przyjęta przez Komisję Europejską.
Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji w latach 2014-2020
trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej Wspólnej Polityki
Rybołówstwa. Przygotowując Umowę wzięto pod uwagę zapisy unijnych i krajowych
dokumentów strategicznych, dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem
perspektywy 2004-2006 oraz 2007-2013.
Umowa Partnerstwa przedstawia m.in.:
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• cele i priorytety interwencji w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi
wskaźnikami,
• opis stopnia uzupełniania się działań finansowanych z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki
Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
• układ programów operacyjnych,
• zarys systemu finansowania oraz wdrażania.
Wskazane cele rozwojowe do 2020 roku, wskaźniki monitorujące ich realizację oraz zakres
proponowanych interwencji stanowią punkt odniesienia do określania szczegółowej
zawartości poszczególnych programów operacyjnych, zarówno krajowych, jak i regionalnych.
W Umowie Partnerstwa wskazane zostało jedenaście celów tematycznych:
 Cel tematyczny 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego
i innowacji.
Działania związane z inwestycjami w badania prowadzone przez instytucje naukowe
na potrzeby gospodarki będą realizowane na poziomie krajowym. W procesie organizacji
agend regionalnych, określających zakres badań związanych z regionalnymi inteligentnymi
specjalizacjami, uczestniczyć będą przedstawiciele ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego, ministra właściwego ds. nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
oraz władze regionalne. Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R,
umiędzynarodowienie polskiej nauki, strategiczne programy badawcze oraz dostęp
do instrumentów kapitałowych i gwarancyjnych dla ułatwienia wdrażania – innowacji
i wyników prac B+R w przedsiębiorstwach jest wyłączną ofertą krajowej interwencji.
Inwestycje w projekty dotyczące infrastruktury nauki są realizowane na poziomie krajowym,
na podstawie Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB). W przypadku
identyfikacji zadań infrastrukturalnych instytucji nauki na poziomie regionalnym, wsparcie jest
możliwe jedynie w ramach negocjacji Kontraktu Terytorialnego (KT). W ocenie propozycji
zgłoszonych do KT przez władze regionalne dotyczących infrastruktury B+R na poziomie
regionalnym uczestniczą przedstawiciele ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
ministra właściwego ds. nauki oraz NCBiR. KT zapewnia koordynację regionalnych i krajowych
agend badawczo-rozwojowych, spełniając stosowne wymagania warunkowości ex-ante.
Prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, wdrożenie ich wyników i infrastruktura
niezbędna dla rozwoju technologicznego przedsiębiorstw, jako priorytetowe zadanie w
ramach CT 1, są finansowane zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Skala
(wartość), zasięg, kompleksowość projektów stanowią kryteria demarkacji między
poszczególnymi programami operacyjnymi.
Mechanizmy koordynacji będą zapobiegały
komplementarności interwencji.
Fundusze i programy realizujące CT 1:
1) PO IR;
EFRR,
2) RPO;
EFRR,
3) PROW;
EFRROW.

podwójnemu

finansowaniu

i

służyły
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 Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych.
Działania związane z budową infrastruktury szerokopasmowej realizowane są z poziomu
krajowego (PO PC), gdyż jak pokazują doświadczenia perspektywy 2007-2013, inwestycje w
tym zakresie powinny być ściśle koordynowane. Wpłynie to na skuteczność i efektywność
interwencji związanej z budową sieci szerokopasmowego Internetu. Na poziomie krajowym
realizowane są także kompleksowe projekty dotyczące e-integracji i rozwoju e- kompetencji.
Interwencje na rzecz e-usług publicznych, cyfryzacji urzędów oraz profesjonalnych
mechanizmów cyfrowego udostępniania informacji sektora publicznego realizowane są
zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.
W przypadku inwestycji dotyczących cyfryzacji e-usług publicznych przedsięwzięcia
realizowane na poziomie krajowym stanowią rodzaj standardu (w oparciu m.in. o akty prawne
regulujące kwestie interoperacyjności), umożliwiającego zachowanie zasady kompatybilności
technologicznej i projektowej dla przedsięwzięć realizowanych na poziomie
regionalnym.
Fundusze i programy realizujące CT2:
1) PO PC;
EFRR,
2) RPO;
EFRR.
 Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw,
sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w
odniesieniu do EFMR).
Interwencja w ramach CT 3 jest w znaczącym stopniu realizowana na poziomie regionalnym.
Pozwoli to lepiej dopasować wsparcie do potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw, efektywniej
wykorzystać istniejący potencjał i uzyskać efekt synergii. Uwzględniona zostanie potrzeba jak
najlepszego wykorzystania potencjału terytoriów cechujących się największą zdolnością
do kreowania wzrostu gospodarczego (dużych ośrodków miejskich wraz z ich obszarami
funkcjonalnymi). Towarzyszyć temu będą mechanizmy służące rozprzestrzenianiu procesów
rozwojowych z biegunów wzrostu przy jednoczesnej budowie potencjału absorpcyjnego, jak
również wykorzystanie potencjału endogenicznego innych obszarów, takich jak ośrodki
subregionalne, obszary wiejskie i inne obszary funkcjonalne o wyraźnej specjalizacji
przestrzennej. Efektywne podejście terytorialne będzie możliwe przy zaangażowaniu
i aktywnym udziale szerokiego grona interesariuszy: samorządu terytorialnego,
przedsiębiorców, organizacji społecznych, lokalnych społeczności i środowisk. W przypadku
programów krajowych w ramach CT 3 dostępne będą m.in.: instrumenty wspierające
wdrożenie mechanizmu „od pomysłu do rynku” (jego końcowe etapy), instrumenty
zwiększające dostępność specjalistycznych usług Instytucje otoczenia biznesu (IOB), w tym
w zakresie internacjonalizacji i promocji gospodarczej firm, instrumenty służące wzmocnieniu
powiązań kooperacyjnych o skali ponadregionalnej i krajowej, a także instrumenty o
charakterze systemowym, związane z promocją innowacyjności i współpracy.
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Fundusze i programy realizujące CT 3:
1) PO IR;
EFRR,
2) PO PW;
EFRR,
3) PROW;
EFRROW,
4) PO RYBY;
EFMR
5) RPO;
EFRR.
 Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach.
W realizację działań zaangażowany będzie przede wszystkim Fundusz Spójności (FS) oraz EFRR.
Realizacja części działań będzie dzielona między poziom krajowy i regionalny. W zakresie OZE
oraz wysokosprawnej kogeneracji podział będzie zależny od mocy zainstalowanej. W zakresie
efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych
kryterium podziału pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym będą koszty (wydatki)
kwalifikowalne oraz rodzaj beneficjenta. W odniesieniu do efektywności energetycznej
przedsiębiorstw podział będzie wynikał ze statusu/rodzaju beneficjentów, a w zakresie
transportu miejskiego od wielkości i rodzaju aglomeracji. W zakresie sieci
elektroenergetycznych dla OZE podział między kraj a region będzie wynikał z rodzaju projektu
i beneficjenta.
Na poziomie krajowym (PO IiŚ, FS) wspierane będą rozwiązania systemowe, demonstracyjne i
pilotażowe oraz interwencje o zasięgu ponadregionalnym, istotne z punktu widzenia kraju. Na
poziomie krajowym szczególnie widoczny będzie wymiar miejski prowadzonej interwencji wspierane będą inwestycje wpisujące się w strategie niskoemisyjne (plany gospodarki
niskoemisyjnej) w miastach (PO IiŚ, PO PW). Ponadto wyłącznie na poziomie krajowym (PO IiŚ,
FS) wspierane będą inwestycje z zakresu sieci ciepłowniczych i chłodniczych wraz z wymianą
źródła ciepła oraz ogólnopolskiego systemu doradztwa w zakresie efektywności
energetycznej. W ramach inteligentnych sieci finansowana będzie wyłącznie na poziomie
krajowym inteligentna sieć na niskim i średnim napięciu.
Na poziomie regionalnym (RPO – EFRR) wsparcie będzie koncentrowało się przede wszystkim
na inwestycjach o zasięgu regionalnym i lokalnym oraz bazującym na istniejącym potencjale
regionu (na przykład wsparcie produkcji urządzeń OZE, budowa instalacji do produkcji
biokomponentów, biopaliw). Na tym poziomie wspierane będą również działania
uzupełniające w stosunku do wsparcia krajowego, również wpisujące się w dokumenty
w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.
Transport miejski jest w okresie 2014-2020 wspierany z poziomu krajowego – PO IiŚ i PO PW
oraz regionalnego. Istotnym instrumentem koordynacji inwestycji w obszarach
funkcjonalnych miast wojewódzkich są zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT). Strategia
ZIT określa całościową koncepcję rozwoju transportu miejskiego na terenie objętym ZIT.
Zaangażowanie poszczególnych programów i funduszy jest przedmiotem uzgodnień pomiędzy
Związkiem ZIT, samorządem województwa i ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego.
Strategia ZIT w powiązaniu z planem gospodarki niskoemisyjnej stanowi tym samym
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odpowiedź na wskazane w części diagnostycznej wyzwanie zapewnienia spójnej
zintegrowanej strategii rozwoju transportu miejskiego.
Fundusze i programy realizujące CT4:
1) PO IiŚ;
FS,
2) PO;
PW EFRR,
3) PROW;
EFRROW,
4) RPO;
EFRR,
5) PO Ryby;
EFMR.
 Cel tematyczny 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i
zarządzania ryzykiem.
W realizację działań zaangażowany będzie przede wszystkim FS oraz EFRR. Większość
interwencji będzie realizowana z poziomu krajowego (PO IiŚ). W szczególności będą
to działania skierowane na zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym, na
które Polska jest szczególnie narażona, tj. powodzi i suszy oraz reagowania na nie. W pierwszej
kolejności wsparcie zostanie skierowane na opracowanie (lub aktualizację) odpowiednich
dokumentów strategicznych i planistycznych wymaganych prawem unijnym lub krajowym.
Działania infrastrukturalne koncentrowały się będą przede wszystkim na projektach mających
na celu zwiększenie naturalnej retencji. Realizacja projektów związanych z budową lub
modernizacją urządzeń wodnych będzie dopuszczona pod warunkiem uwzględnienia ich w
dokumentach strategicznych spełniających wymogi ramowej dyrektywy wodnej i tzw.
dyrektywy powodziowej. Realizowane będą również działania infrastrukturalne nakierowane
na wzmocnienie odporności na zagrożenia związane z negatywnymi efektami zmian klimatu
na obszarach szczególnie narażonych, tj. na obszarach miejskich (gospodarowanie wodami
opadowymi) oraz na wybrzeżu Morza Bałtyckiego (zabezpieczanie brzegów morskich).
Rozwój form małej retencji będzie realizowany na poziomie krajowym ze środków FS (projekty
realizowane na obszarze więcej niż jednego województwa) i regionalnym przy wykorzystaniu
środków EFRR (projekty realizowane na obszarze jednego województwa). Przedsięwzięcia
dotyczące rozwoju systemów zintegrowanego monitoringu i ostrzegania, prognozowania
zagrożeń i reagowania na nie oraz wyposażenia i wzmocnienia służb ratowniczych realizowane
będą zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym.
Z poziomu krajowego w ramach FS będą prowadzone działania informacyjno-edukacyjne
na temat skutków zmian klimatu i sposobów reakcji na zagrożenia z tym związane.
Kierunki interwencji podejmowane w ramach CT5 (współfinansowane z FS, EFRR) będą miały
charakter komplementarny do inwestycji realizowanych na obszarach wiejskich w ramach
EFRROW. Dotyczy to zwłaszcza priorytetu 5 EFRROW (realizującego zgodnie z logiką
interwencji EFRROW CT 6), który w sposób bezpośredni będzie realizowany poprzez wsparcie
zalesiania marginalnych gruntów rolniczych. Niemniej jednak, wiele innych działań
planowanych w ramach programu rolno-środowiskowego przyczyniać się będzie do
zwiększenia potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu w rolnictwie i do ograniczenia emisji
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netto gazów cieplarnianych w tym sektorze, wykorzystując efekty synergii i wielofunkcyjności
promowanych praktyk rolniczych. W szczególności, wspierane będą zrównoważone metody
produkcji oraz działania na rzecz ochrony gleb i wód, m.in. na wyznaczonych obszarach
najbardziej podatnych na negatywne zjawiska erozji i zanieczyszczenia wód gruntowych (w
tym OSN158), których efektem będzie zwiększanie odporności na stres wodny (adaptacja),
akumulacja węgla organicznego w glebie oraz ograniczenie zużycia nawozów mineralnych
(mitygacja). Także przeciwdziałanie porzucania gospodarki rolnej na obszarach o
ograniczeniach naturalnych oraz wspieranie zachowania zasobów genetycznych zwierząt i
roślin wykorzystywanych rolniczo będą miały pozytywny wpływ na realizację tego celu
tematycznego.
Wdrażanie EFRROW będzie spójne z celami RDW w zakresie gospodarowania obszarami
rolniczymi w obrębie dorzeczy. Część zaplanowanych w PROW interwencji chroniących trwałe
użytki zielone i cenne siedliska będzie realizowana m.in. na tego typu obszarach.
Fundusze i programy realizujące CT5:
1) PO IiŚ;
FS,
2) PROW;
EFRROW,
3) RPO;
EFRR.
 Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie
efektywnego gospodarowania zasobami.
W realizację działań zaangażowany będzie przede wszystkim FS oraz EFRR. Podział pomiędzy
poziom krajowy i regionalny w zakresie poprawy stanu środowiska, ochrony różnorodności
biologicznej, jak i ochrony dziedzictwa kulturowego będzie zależny od skali, zasięgu i znaczenia
projektów. Duże przedsięwzięcia o charakterze strategicznym będą realizowane w programie
krajowym (PO IiŚ).
W przypadku gospodarki wodno-ściekowej podział interwencji pomiędzy poziomem
krajowym a regionalnym będzie przebiegał - w regionach słabiej rozwiniętych - w oparciu
o wielkość aglomeracji (ujętych w KPOŚK) wyrażonej w RLM (równoważna liczba
mieszkańców), tj. wartość 10 tys. RLM (poziom krajowy powyżej tej granicy, poniżej – między
2 tys. a 10 tys. RLM – regionalny).
W przypadku gospodarki odpadami z poziomu krajowego wspierane będą kompleksowe
inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane
w regionach gospodarki odpadami, w których uwzględniono komponent dotyczący
termicznego przekształcania odpadów. Na poziomie regionalnym zaś realizowane będą
kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi
w regionach gospodarki odpadami komunalnymi, w których nie przewidziano termicznego
przekształcania odpadów. Do kompleksowych projektów zalicza się projekty zaplanowane
zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami i umożliwiające osiągnięcie celu
dyrektywy 2008/98/UW, obejmujące następujące elementy: selektywna zbiórka odpadów
komunalnych (w tym papier, metal, plastik, szkło oraz odpady biodegradowalne), instalacje do
odzysku i recyklingu odpadów (w tym kompostowanie dla odpadów organicznych) oraz
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instalacje do odzysku energii lub mechaniczno-biologiczne instalacje do utylizacji dla
pozostałych odpadów.
W przypadku projektów z zakresu kultury inwestycje w ramach CT6 będą realizowane
na poziomie krajowym i regionalnym. Na poziomie krajowym (POIiS) wsparcie uzyskają
inwestycje infrastrukturalne które są konieczne z powodu ich znaczenia dla właściwej
ekspozycji dziedzictwa kulturowego Polski na arenie europejskiej (np. zabytki UNESCO) oraz
inwestycje w instytucjach działających na rzecz kultury, o znaczeniu krajowym lub
ponadregionalnym. Na poziomie regionalnym (RPO) wsparcie uzyskają pozostałe inwestycje
w obiekty zabytkowe, ważne z punktu widzenia rozwoju konkretnego regionu, wynikające
ze strategii rozwoju województw.
Fundusze i programy realizujące CT6:
1) PO IiŚ;
FS, EFRR,
2) PROW;
EFRROW,
3) PO RYBY;
EFMR,
4) RPO;
EFRR.
 Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów
przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej.
W ramach sektora transportu, z poziomu krajowego będą realizowane inwestycje drogowe
i kolejowe w sieci TEN-T. Uzupełniająco wdrażane będą także projekty kolejowe i drogowe
poza siecią TEN-T. Inwestycje tego typu koncentrowały się będą na wyprowadzaniu ruchu
drogowego z miast w kierunku sieci TEN-T, a także na odciążaniu ich od nadmiernego ruchu
tranzytowego (wybrane odcinki włączające do sieci TEN-T, obwodnice).
W tym zakresie wsparcie dla obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich Polski Wschodniej
realizowane będzie w PO PW.
Krajowe inwestycje kolejowe poza siecią TEN-T dotyczyć będą linii, na których zarządcą jest
PKP PLK. W przypadku PO PW wsparcie obejmuje kolejowe inwestycje o znaczeniu
ponadregionalnym wzmacniające spójność całego makroregionu i sprzyjające poprawie
dostępności zewnętrznej. Po uzgodnieniu z PKP PLK z poziomu regionalnego mogą być
realizowane inwestycje również na sieci TEN-T, w przypadku gdy mają one znaczenie
regionalne. Z poziomu regionalnego finansowane będą również istotne w skali regionalnego
systemu transportu kolejowego inwestycje punktowe przeznaczone do obsługi transportu
pasażerskiego i towarowego, w tym zapewniające wzrost efektywności zarządzania
przewozami kolejowymi oraz podnoszące standard obsługi klientów korzystających z usług
kolejowych.
W kontekście publicznego transportu kolejowego na obszarach funkcjonalnych miast,
wsparcie uzyska kolej aglomeracyjna. Tylko z poziomu krajowego wspierane będą inwestycje
związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu lotniczego w sieci TEN-T. Obejmować one będą
istniejące lotniska w sieci bazowej TEN-T i krajowy organ zarządzania ruchem lotniczym.
Ponadto, z poziomu krajowego realizowane będą również projekty służące poprawie
bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego.
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Na poziomie regionalnym interwencja ze środków EFRR zostanie skoncentrowana na
inwestycjach na drogach i liniach kolejowych o znaczeniu regionalnym, doprowadzających
ruch w kierunku sieci TEN-T i poprawiających na nich bezpieczeństwo. Na tym poziomie
również będą realizowane inwestycje w tzw. drogi lokalne, jeśli spełniać one będą wskazane
powyżej kryteria. Inwestycje w tabor kolejowy będą możliwe na poziomie krajowym
i regionalnym, w zależności od rodzaju połączeń.
Zarówno z poziomu krajowego jak i regionalnego wspierane będą inwestycje związane
z transportem śródlądowym i morskim. Inwestycje realizowane na poziomie krajowym
wskazuje DI do SRT zaś na poziomie regionalnym – właściwe zestawienia projektów
priorytetowych dla inwestycji transportowych.
W zakresie sektora energetyki wszystkie inwestycje będą realizowane wyłącznie na poziomie
krajowym.
Fundusze i programy realizujące CT7:
1) PO IiŚ;
FS, EFRR,
2) PO PW;
EFRR,
3) RPO;
EFRR.
 Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników.
W realizację działań zaangażowany jest przede wszystkim EFS. Na szczeblu krajowym w latach
2014-2020 interwencja EFS w zakresie CT8 skupia się na tworzeniu ram dla funkcjonowania
polityki rynku pracy, wypracowaniu mechanizmów wspierających przedsiębiorstwa w
strategicznych wyzwaniach, a także wsparciu działań związanych z osobami
niepełnosprawnymi na rynku pracy. Ponadto istotnym elementem wsparcia na szczeblu
krajowym jest wsparcie indywidualne udzielane osobom młodym w wieku 15-29 lat, w tym
szczególnie osobom, które nie posiadają zatrudnienia oraz nie uczestniczą w kształceniu lub
szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Przyjęte rozwiązanie związane jest z potrzebą koordynacji
działań realizowanych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Na poziomie regionalnym wsparcie skierowane jest do indywidualnych osób pozostających
poza rynkiem pracy.
Działania EFRR (w ramach PI 8b.) realizowane są z poziomu regionalnego.
Fundusze i programy realizujące CT8:
1) PO WER;
EFS,
2) PROW;
EFRROW,
3) RPO;
EFS, EFRR,
4) PO RYBY;
EFMR.
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 Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją.
Przedsięwzięcia w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem są realizowane zarówno
na poziomie krajowym, jak regionalnym. Na poziomie krajowym realizowane są działania
związane z poprawą ram funkcjonowania w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz
podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji działających w tym obszarze (PO WER – EFS).
Dodatkowo na poziomie krajowym realizowane jest bezpośrednie wsparcie na rzecz
społeczności romskiej i osób odbywających karę pozbawienia wolności. Co do zasady jednak
wsparcie skierowane do osób i rodzin jest realizowane w programach regionalnych.
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną będą dzielone pomiędzy poziom krajowy i regionalny,
przy czym na poziomie krajowym realizowane będą inwestycje w zakresie infrastruktury
ratownictwa medycznego oraz ponadregionalnej infrastruktury ochrony zdrowia (PO IiŚ EFRR). Wsparcie EFRR w zakresie infrastruktury społecznej, rewitalizacji oraz wsparcia PES
będzie realizowane w programach regionalnych.
Fundusze i programy realizujące CT9:
1) PO WER;
EFS,
2) PROW;
EFRROW,
3) RPO;
EFS, EFRR,
4) PO IiŚ;
EFRR.
 Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.
W realizację działań zaangażowany będzie przede wszystkim EFS. Na poziomie krajowym
realizowane będą działania związane z poprawą ram funkcjonowania polityki edukacyjnej,
szkolnictwa wyższego (w tym indywidualne wsparcie osób) oraz uczenia się przez całe życie.
Na poziomie regionalnym wsparcie kierowane jest do indywidualnych osób uczestniczących w
procesie kształcenia i chcących podnieść swoje kwalifikacje (od poziomu edukacji
przedszkolnej po kształcenie pomaturalne oraz kształcenie ustawiczne formalne i
pozaformalne), a także do szkół i placówek oświatowych uczestniczących w kształceniu, ich
uczniów i słuchaczy oraz nauczycieli. Działania finansowane z EFRR będą podejmowane tylko
z poziomu regionalnego.
Fundusze i programy realizujące CT 10ł
1) PO WER;
2) RPO;
3) PROW;

EFS,
EFS, EFRR,
EFRROW.

 Cel tematyczny 11. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i
zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.
Wdrażanie tego celu realizowane jest wyłącznie na poziomie krajowym ze środków EFS.
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Fundusze i programy realizujące CT11:
1) PO WER;
EFS.
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CZĘŚĆ VI:
WDRAŻANIE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY
NASIELSK DO 2020 ROKU

Opracowana przez jednostkę samorządową strategia rozwoju ma wartość tylko wtedy, gdy
zostanie zrealizowana, w maksymalnie możliwym stopniu. Ta, wydawałoby się, oczywista
zasada, często nie jest w praktyce realizowana. Wynikać to może z różnych powodów. Jednym
z nich jest na pewno niewłaściwa motywacja dla decyzji o opracowaniu strategii. Wiele
samorządów podjęło ją tyko dlatego, że posiadanie dokumentu strategicznego warunkowało
w teorii dostęp do unijnych środków pomocowych. Ale często powodem bywa też brak wiedzy
o zasadach wdrażania strategii lub/i nieumiejętność zarządzania strategicznego samorządową
jednostką terytorialną.
Efektywne wdrożenie strategii wymaga spełnienia kilku warunków:
1/ Określenia w dokumencie strategii wskaźników jej realizacji. Osiągnięcie tych wskaźników
będzie oznaczało osiągnięcie celów operacyjnych i strategicznych, którym są one przypisane.
2/ Dostosowania struktur administracji gminnej do wymogów zarządzania strategicznego.
3/ Opracowania Szczegółowych Planów Realizacji dla zadań współtworzących poszczególne
Programy Operacyjne.
4/ Przełożenia Programów Operacyjnych Strategii na Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF)
i Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI).
5/ Współpracy instytucji gminnych z interesariuszami procesu.
6/ Promocji wewnętrznej i zewnętrznej procesu wdrażania.

1. Wskaźniki realizacji Strategii
Elementem Strategii, niezbędnym do monitoringu i oceny postępów jej wdrażania i rezultatów
jest zestaw wskaźników, których osiągnięcie będzie oznaczało realizację celów operacyjnych i
strategicznych, którym są one przypisane.
Wskaźniki realizacji strategii rozwoju dzieli się na:
• wskaźniki produktu – opisujące dostarczone dobra i usługi w rezultacie realizacji zadań,
• wskaźniki rezultatu - opisujące bezpośrednie zmiany, które nastąpiły w wyniku realizacji
zadań,
• wskaźniki oddziaływania - opisujące zmiany, na ogół o szerszym zasięgu, które są pośrednim
efektem realizacji zadań.
Dąży się do tego, by wskaźniki miały charakter wymierny, co w Polsce często zawężająco
utożsamia się z charakterem liczbowym, jednak takie podejście nie zawsze sprawdza się, gdy
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oczekiwane zmiany mają charakter jakościowy: ich skwantyfikowanie jest albo niemożliwe,
albo też wymaga nieracjonalnie dużych w stosunku do efektu nakładów pracy i kosztów.
Dla potrzeb tego dokumentu zrezygnowano ze wskaźników produktu (ilości dostarczonych
dóbr i usług), przyjmując, że: 1/ są one mniej istotne z punktu widzenia dokumentu Strategii
(który wskazuje kierunki rozwoju gminy); 2/ często niemożliwe do zdefiniowania na tym
etapie; 3/ zostaną określone w Szczegółowych Planach Realizacji Zadań.

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA DLA CELU NADRZĘDNEGO:
Podniesienie jakości życia i realizacja aspiracji mieszkańców gminy Nasielsk

Bardziej zintegrowani, aktywni społecznie mieszkańcy
Potencjał mieszkańców lepiej wykorzystywany dla rozwoju gminy
Wewnętrzne i zewnętrzne zasoby gminy lepiej służą jej rozwojowi
Większa aktywność gospodarcza mieszkańców i stały wzrost liczby miejsc pracy
Większa atrakcyjność gminy w oczach mieszkańców
Napływ nowych mieszkańców
Wzrost wartości inwestycji
Wzrost liczby turystów
Wyższa jakość i efektywność działań samorządu gminy

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA DLA CELU STRATEGICZNEGO 1:
Integracja społeczności, rozwój kapitału ludzkiego i wykorzystanie potencjału społeczności
gminy

WO 1/1. Wyższy poziom identyfikacji mieszkańców z gminą i dumy z niej
WO 1/2. Mieszkańcy gminy chętniej współdziałają na rzecz jej rozwoju
WO 1/3. Społeczeństwo gminy może bezpośrednio oddziaływać na decyzje samorządu
WO 1/4. Zaangażowanie mieszkańców w proces uatrakcyjniania gminy
WO 1/5. Mniejsza liczba wykroczeń i przestępstw z udziałem młodych ludzi
WO 1/6. Potencjał seniorów wykorzystany dla rozwoju gminy
WO 1/7. Zwiększone możliwości atrakcyjnego, aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców i
ich rozwoju fizycznego i intelektualnego
WO 1/8. Infrastruktura społeczna lepiej służy rozwojowi i zdrowiu mieszkańców gminy
WO 1/9. Ponadlokalna i międzynarodowa współpraca podnosi poziom wiedzy i świadomości
samorządu, służąc społeczno-gospodarczemu rozwojowi gminy
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WO 1/10. Ponadlokalna i międzynarodowa współpraca służy rozwojowi osobistemu
mieszkańców gminy

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA DLA CELU STRATEGICZNEGO 2:
Efektywne wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów

WO 2/1. Większa aktywność gminnych instytucji i organizacji dzięki pozyskanym środkom
zewnętrznym
WO 2/2. Miasto i gmina Nasielsk efektywniej pozyskuje nowych mieszkańców - podatników
WO 2/3. Szybciej następuje poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy
WO 2/3. Niższe koszty rozwoju i utrzymania infrastruktury technicznej lub/i wyższa jakość tej
infrastruktury w ramach przeznaczonych na nią kwot
WO 2/4. Gmina dysponuje źródłem tańszej i bardziej ekologicznej energii cieplnej
WO 2/5. Wody geotermalne zwiększają atrakcyjność turystyczną i osadniczą gminy
WO 2/6. Obiekty, działki i infrastruktura techniczna gminy są lepiej wykorzystywane dla jej
rozwoju

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA DLA CELU STRATEGICZNEGO 3:
Aktywizacja gospodarcza gminy i tworzenie miejsc pracy

WO 3/1. Nowe obszary inwestycyjne umożliwiają rozwój gospodarki gminy
WO 3/2. Zachęty i ułatwienia dla inwestorów skutkują nowymi miejscami pracy w gminie
WO 3/3. Lotnisko w Chrcynnie i obszar przy nim staje się biegunem rozwoju gospodarczego
gminy
WO 3/4. Rozwój szkolnictwa zawodowego i wsparcie uczniów/studentów podnoszą jakość kadr i
zatrudnienie w gminie
WO 3/5. Rozwój transportu w gminie umożliwia większą aktywność zawodową i społeczną
mieszkańców
WO 3/6. Przyrodnicze i kulturowe walory turystyczne gminy są lepiej chronione i w większym
stopniu służą jej rozwojowi gospodarczemu i społecznemu
WO 3/7. Potencjał rolnictwa gminy jest wykorzystywany dla tworzenia nowych źródeł
przychodów mieszkańców i rozwoju gminy
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WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA DLA CELU STRATEGICZNEGO 4:
Podniesienie atrakcyjności gminy w oczach mieszkańców, potencjalnych mieszkańców,
inwestorów i turystów
WO 4/1. Infrastruktura techniczna podnosi jakość życia mieszkańców i atrakcyjność gminy dla
inwestorów i potencjalnych mieszkańców
WO 4/2. Wyższa jakość przestrzeni publicznej - większa atrakcyjność gminy dla jej mieszkańców,
turystów, potencjalnych mieszkańców i inwestorów
WO 4/3. Bardziej pozytywny wizerunek gminy dzięki lepszej jej promocji
WO 4/4. Gmina Nasielsk rozważana przez inwestorów jako potencjalne miejsce dla ich działań
dzięki realizowanej strategii promocji gospodarczej gminy

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA DLA CELU STRATEGICZNEGO 5:
Zwiększenie efektywności działań samorządu gminy

WO 5/1. Wyższa jakość kadr samorządowych
WO 5/2. Bardziej efektywna działalność administracji na rzecz rozwoju gminy
WO 5/3. Wyższa jakość usług administracji dla mieszkańców gminy i inwestorów
WO 5/4. Zwiększony poziom zaufania i współpracy mieszkańców i samorządu gminy

WSKAŹNIKI REZULTATU DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO 1:
Integracja społeczności, rozwój kapitału ludzkiego i wykorzystanie potencjału społeczności
gminy

CEL OPERACYJNY 1.1: Integracja społeczności gminy i podnoszenie poziomu jej identyfikacji z
miejscem zamieszkania
Wskaźniki rezultatu
WR 1.1.1/1. Organizowany corocznie Turniej Aktywności Społeczno-Kulturalnej Sołectw
WR 1.1.2/1. Zrealizowana koncepcja budżetu obywatelskiego
WR 1.1.3/1. Organizowany corocznie gminny konkurs na najlepszą imprezę lokalną angażującą
mieszkańców
WR 1.1.4/1. Organizowany corocznie gminny konkurs na najbardziej zadbaną miejscowość
WR 1.1.5/1. Liczba nowych imprez integracyjnych, w tym rodzinnych, NOK
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WR 1.1.6/1. Liczba opracowanych i wykonanych tablic prezentujących historię poszczególnych
miejscowości
CEL OPERACYJNY 1.2: Inwestowanie w mieszkańców
Wskaźniki rezultatu
WR 1.2.1/1. Liczba nowych działań NOK dla młodzieży, m.in. utworzenie Nasielskiego Klubu Filmowca
Amatora
WR 1.2.2/1. Liczba stypendystów - autorów prac licencjackich i magisterskich dotyczących Nasielska
WR 1.2.3/1. Liczba konkursów UM dla mieszkańców np. na prace koncepcyjno – planistyczne dot.
rozwoju miasta i gminy Nasielsk
WR 1.2.4/1. Utworzone, przy udziale Renaty Mauer i Tomasza Majewskiego, sekcje: strzelecka i
lekkoatletyczna przy KS Victoria
WR 1.2.5/1. Liczba utworzonych Uczniowskich Klubów Sportowych przy szkołach w gminie
CEL OPERACYJNY 1.3: Wykorzystanie potencjału seniorów
Wskaźniki rezultatu
WR 1.3.1/1. Utworzona Rada/Konwent Seniorów Gminy Nasielsk jako ciało doradcze dla
samorządu
WR 1.3.2/1. Liczba aktywnych wolontariuszy - seniorów
WR 1.3.2/2. Liczba obszarów, w których działają wolontariusze - seniorzy
CEL OPERACYJNY 1.4: Rozwój i podniesienie jakości infrastruktury społecznej
Wskaźniki rezultatu
WR 1.4.1/1. Utworzony żłobek w Nasielsku
WR 1.4.2/1. Utworzone drugie przedszkole samorządowego w Nasielsku
WR 1.4.3/1. Zbudowana/rozbudowana szkoła dla wyeliminowania nauczania na zmiany
WR 1.4.4/1. Poprawione warunki lokalowe NOK
WR 1.4.5/1. Zagospodarowana na cele rekreacyjne dolina Nasielnej w Nasielsku/okolicy
WR 1.4.6/1. Liczba utworzonych placów zabaw w mieście i większych wsiach gminy
WR 1.4.7/1. Utworzony ośrodek terapeutyczny dla dzieci i dorosłych z profesjonalną salą SI
WR 1.4.8/1. Zorganizowane dodatkowe zajęcia i imprezy sportowo-kulturalne
CEL OPERACYJNY 1.5: Rozwój współpracy ponadlokalnej i międzynarodowej angażującej
samorząd i mieszkańców gminy
Wskaźniki rezultatu
WR 1.5.1/1. Członkostwo gminy w krajowych związkach samorządowych
WR 1.5.2/1. Nawiązana i realizowana współpraca z partnerami zagranicznymi
WR 1.5.3/1. Nawiązana i realizowana współpraca z uczelniami w obszarze rozwoju miasta i
gminy Nasielsk
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WR 1.5.4/1. Nawiązana i realizowana współpraca z gminami i organizacjami zainteresowanymi
wykorzystaniem ciągów komunikacyjnych przebiegających przez teren gminy

WSKAŹNIKI REZULTATU DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO 2:
Efektywne wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów

CEL OPERACYJNY 2.1: Bardziej aktywne i efektywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
Wskaźniki rezultatu
WR 2.1.1/1. Komórka odpowiedzialna w UM za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych dysponuje
potencjałem pozwalającym na aktywne działania w nowym okresie programowania 2014-2020
WR 2.1.1/2. Wykorzystywana zewnętrzna pomoc ekspercka na rzecz pozyskiwania funduszy
zewnętrznych
WR 2.1.1/3. Liczba działań lobbingowych samorządu gminy na rzecz pozyskiwania funduszy
zewnętrznych
CEL OPERACYJNY 2.2: Promocja osadnictwa na terenie gminy
Wskaźniki rezultatu
WR 2.2.1/1. Liczba opracowanych, w celu umożliwienia rozwoju budownictwa, MPZP
WR 2.2.2/1. Liczba zrealizowanych działań wspierających budownictwo jednorodzinne i
wielorodzinne
WR 2.2.2/1. Liczba zrealizowanych działań promujących w Warszawie walory osadnicze gminy
CEL OPERACYJNY 2.3: Efektywne wykorzystanie zasobów gminy
Wskaźniki rezultatu
WR 2.3.1/1. Opracowany plan rozwoju infrastruktury, uwzględniającego koszty jej budowy i
utrzymania oraz korzyści z jej realizacji
WR 2.3.2/1. Przeprowadzona analiza możliwości wykorzystania wód geotermalnych na terenie
gminy
WR 2.3.2/2. Zrealizowane działania na rzecz wykorzystania wód geotermalnych na terenie gminy
WR 2.3.3/1. Wykorzystane na rzecz rozwoju gminy tereny po Poldrobie
WR 2.3.4/1. Liczba nowych wykorzystanych komunalnych budynków i działek w Nasielsku
WR 2.3.5/1. Liczba zrealizowanych inwestycji na uzbrojonych terenach gminy
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WSKAŹNIKI REZULTATU DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO 3:
Aktywizacja gospodarcza gminy i tworzenie miejsc pracy
CEL OPERACYJNY 3.1: Rozwój obszarów inwestycyjnych
Wskaźniki rezultatu
WR 3.1.1/1. Powierzchnia pozyskanych i uzbrojonych terenów inwestycyjnych
WR 3.1.1/2. Utworzony park technologiczny /przemysłowy – powiązany z linią kolejową
WR 3.1.2/1. Liczba działań na rzecz rozwoju i podnoszenia jakości infrastruktury przy istniejących i
planowanych zakładach pracy
CEL OPERACYJNY 3.2: Stymulowanie i realizacja działań na rzecz rozwoju gospodarczego i
tworzenia miejsc pracy
Wskaźniki rezultatu
WR 3.2.1/1. Zatrudniony/przeszkolony w roli ‘Opiekuna Inwestora’ – osoby ułatwiającej
inwestorowi realizację procedur związanych z inwestycją pracownik UM
WR 3.2.2/1. Uchwalony przez Radę Gminy system zachęt dla przedsiębiorców i inwestorów
zwiększających zatrudnienie
WR 3.2.2/2. Zrealizowane działania wspierające rozwój lotniska i obiektów po byłej jednostce
wojskowej w Chrcynnie
WR 3.2.3/1. Rozwój lotniska jako bazy lotnictwa rekreacyjnego dla Warszawy i środkowopółnocnego Mazowsza
WR 3.2.3/2. Utworzona strefa gospodarcza przy lotnisku (branże przyjazne środowisku)
WR 3.2.4/1. Liczba inicjatyw rozwijających w gminie szkolnictwo zawodowe na potrzeby
istniejących i planowanych firm
WR 3.2.5/1. Stworzony z udziałem przedsiębiorców i organizacji pozarządowych fundusz
stypendialny dla najzdolniejszych uczniów i studentów
WR 3.2.6/1. Liczba działań samorządu gminy na rzecz rozwoju prywatnego transportu
pasażerskiego (minibusy) na jej terenie
CEL OPERACYJNY 3.3: Wykorzystanie walorów turystycznych dla rozwoju gospodarczego gminy
Wskaźniki rezultatu
WR 3.3.1/1. Liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk odpadów na obszarach leśnych
WR 3.3.2/1. Liczba obiektów zagospodarowania turystycznego rzeki Wkry
WR 3.3.3/1. Liczba działań promujących i stymulujących rozwój agroturystyki na obszarach
wiejskich gminy (w połączeniu z promocją lokalnych produktów spożywczych i budowaniem oferty
w zakresie turystyki wiejskiej)
WR 3.3.4/1. Długość wytyczonych szlaków rowerowych: z Nasielska do Cieksyna i
Pomiechówka/Cieksyna – Nowego Miasta, z Nasielska do Pułtuska (szlakiem wąskotorówki), z
Nasielska do Dębego – dla przyciągnięcia na obszar gminy turystów znad Wkry, Narwi i Jeziora
Zegrzyńskiego
WR 3.3.4/2. Liczba działań promujących wytyczone szlaki rowerowe
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WR 3.3.5/1. Liczba zrealizowanych dorocznych imprez turystycznych, promujących gminę Nasielsk
wśród turystów spoza gminy
WR 3.3.6/1. Utworzony na rzece Nasielnej zbiornik o funkcji retencyjno-rekreacyjnej
WR 3.3.7/1. Przeprowadzona analiza wykorzystania wód geotermalnych na terenie gminy dla
celów turystycznych (termy) w połączeniu z celami grzewczymi
WR 3.3.7/2.(opcjonalnie, zależnie od wyniku analizy) Rozpoczęto realizację wykorzystania wód
geotermalnych na terenie gminy dla celów turystycznych (termy) w połączeniu z celami
grzewczymi
WR 3.3.8/1. Rozpoczęto realizację Rodzinnego Parku Rozrywki jako wspólnego przedsięwzięcia
samorządu (teren, uzbrojenie) i inwestorów prywatnych
WR 3.3.9/1. Liczba zrealizowanych działań na rzecz ochrony i promocji cennych kulturowo
obiektów, w tym grodziska (m.in. tablice informacyjne)
WR 3.3.10/1. Liczba zrealizowanych działań na rzecz edukacji mieszkańców nt. ekonomicznych i
zdrowotnych aspektów ochrony środowiska
CEL OPERACYJNY 3.4: Wykorzystanie potencjału rolnictwa gminy
Wskaźniki rezultatu
WR 3.4.1/1. Liczba zrealizowanych działań na rzecz rozwoju przetwórstwa spożywczego
wykorzystującego lokalne surowce, m.in. w ramach ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne)
WR 3.4.2/1. Zorganizowany i jarmark produktów rolnych i tradycyjnych produktów spożywczych w
Nasielsku
WR 3.4.2/2. Liczba działań promujących na rynku warszawskim, legionowskim i nowodworskim
jarmark produktów rolnych i tradycyjnych produktów spożywczych w Nasielsku
WR 3.4.3/1. Liczba działań promujących rozwój rolnictwa ekologicznego
WR 3.4.4/1. Liczba działań promujących sprzedaż bezpośrednią produktów rolnych (współpracę
rolników z grupami odbiorców w Warszawie, Legionowie)
WR 3.4.5/1. Wybudowana na potrzeby gminy biogazownia, wykorzystująca odpady/surowce rolne
z obszaru gminy, wyposażona w silniki lub turbiny kogeneracyjne

WSKAŹNIKI REZULTATU DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO 4:
Podniesienie atrakcyjności gminy w oczach mieszkańców, potencjalnych mieszkańców,
inwestorów i turystów
CEL OPERACYJNY 4.1: Rozwój i podniesienie jakości infrastruktury technicznej
Wskaźniki rezultatu
WR 4.1.1/1. Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w gminie
WR 4.1.1/2. Liczba wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie
WR 4.1.2/1. Długość wybudowanych lub zmodernizowanych dróg na terenie miasta i gminy
WR 4.1.3/1. Długość wybudowanych chodników w miejscowościach i przy drogach (na odcinkach o
największym ruchu pieszym i rowerowym)
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CEL OPERACYJNY 4.2: Rozwój i podniesienie jakości przestrzeni publicznej
Wskaźniki rezultatu
WR 4.2.1/1. Liczba działań na rzecz rewitalizacji centrum Nasielska
WR 4.2.2/1. Stworzona strefa piesza przy parku w Nasielsku
WR 4.2.3/1. Liczba miejscowości, w których została stworzona zmodernizowana przestrzeń
publiczna
WR 4.2.4/1. Liczba działań na rzecz poprawy estetyki Nasielska i innych miejscowości gminy,
rozwoju małej architektury, remontów chodników
WR 4.2.5/1. Opracowane plany odnowy wszystkich miejscowości na terenie gminy
WR 4.2.5/2. Liczba realizowanych planów odnowy miejscowości na terenie gminy z
zaangażowaniem środków gminy i mieszkańców
WR 4.2.6/1. Długość wyczyszczonego koryta Nasielnej w Nasielsku
WR 4.2.6/2. Zagospodarowane brzegi Nasielnej w Nasielsku (aleja spacerowa wzdłuż rzeki od
mostu przy kościele do mostu przy domu pomocy społecznej, ławki, siłownia ‘pod chmurką’)
CEL OPERACYJNY 4.3: Intensyfikacja i podniesienie jakości promocji gminy
Wskaźniki rezultatu
WR 4.3.1/1. Opracowana średniookresowa strategia promocji (w tym promocji gospodarczej)
gminy
WR 4.3.2/1. Liczba zrealizowanych, wynikających ze strategii, działań promocyjnych
WR 4.3.3/1. Liczba działań wykorzystujących nasielskich mistrzów olimpijskich dla promocji gminy
WR 4.3.4/1. Organizowany dorocznie Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich NIWA promujący
Nasielsk jako centrum kultury
WR 4.3.5/1. Stworzone z udziałem mieszkańców (dokumenty, zdjęcia) miejsce prezentujące
dziedzictwo historyczne miasta ( muzeum, tablice informacyjne w przestrzeni publicznej)
WR 4.3.6/1. Została upamiętniona obecność społeczności żydowskiej w historii miasta
CEL OPERACYJNY 4.4: Promocja gospodarcza gminy
Wskaźniki rezultatu
WR 4.4.1/1. Została opracowana średniookresowa strategia promocji (w tym promocji
gospodarczej) gminy
WR 4.4.2/1. Pracownik UM został przeszkolony w zakresie promocji gospodarczej gminy i w roli
‘Opiekuna Inwestora’ – osoby ułatwiającej inwestorowi realizację procedur związanych z
inwestycją
WR 4.4.2/2. Profesjonalna oferta inwestycyjna gminy została opracowana i jest dystrybuowana w
kraju i za granicą
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WSKAŹNIKI REZULTATU DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO 5:
Zwiększenie efektywności działań samorządu gminy
CEL OPERACYJNY 5.1: Podnoszenie jakości kadr samorządowych
Wskaźniki rezultatu
WR 5.1.1/1. Liczba zrealizowanych szkoleń dla Rady Miejskiej dot. rozwoju lokalnego
WR 5.1.1/2. Liczba uczestników szkoleń dla Rady Miejskiej dot. rozwoju lokalnego
WR 5.1.2/1. Opracowany i wdrożony system ewaluacji pracy kadr samorządu
WR 5.1.3/1. Liczba szkoleń z udziałem pracowników samorządu gminy Nasielsk
WR 5.1.3/1. Liczba pracowników samorządu uczestniczących w szkoleniach
CEL OPERACYJNY 5.2: Opracowanie i wdrożenie przyjaznych procedur obsługi interesantów
Wskaźniki rezultatu
WR 5.2.1/1. Opracowane schematy procedur (typu ISO) świadczenia głównych usług UM dla
mieszkańców
WR 5.2.2/1. Opracowane czytelne materiały informacyjne dla mieszkańców opisujące precyzyjnie
procedury świadczenia najbardziej powszechnych usług UM
WR 5.2.3/1. Liczba pracowników przeszkolonych w zakresie realizacji usług na rzecz mieszkańców
WR 5.2.4/1. Zrealizowana, adresowana do mieszkańców, kampania informacyjna dot.
opracowanych materiałów,
CEL OPERACYJNY 5.3: Rozwój dwustronnej komunikacji samorządu z mieszkańcami
Wskaźniki rezultatu
WR 5.3.1/1. Systematycznie organizowane kwartalne spotkania Burmistrza z mieszkańcami gminy
WR 5.3.2/1. Systematycznie realizowane internetowe transmisje sesji Rady Miejskiej
WR 5.3.3/1. Utworzone i działające ciała konsultacyjne przy samorządzie gminnym: Rada
Gospodarcza Gminy Nasielsk, Młodzieżowa Rada Miejska Nasielsk, Konwent Seniorów Gminy
Nasielsk
WR 5.3.4/1. Umieszczona w UM skrzynka na uwagi mieszkańców dot. funkcjonowania samorządu
WR 5.3.5/1. Utworzona na stronie www gminy zakładka „Zapytaj Burmistrza”, umożliwiająca
zadanie Burmistrzowi pytania i uzyskanie nań odpowiedzi
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2. Dostosowanie struktur administracji gminnej do wymogów zarządzania
strategicznego, czyli zarządzania przez cele
Proces ten oznacza to m.in.:
• utworzenie zespołów zadaniowych, nie zawsze pokrywających się z formalną strukturą
administracji gminnej, bo często wymagających udziału przedstawicieli różnych jej
komórek/instytucji, zorientowanych na realizację określonych, zdefiniowanych w strategii
zadań i celów,
• przeszkolenie pracowników administracji w zakresie podejścia projektowego do realizacji
zadań, w tym w zakresie monitoringu realizacji przypisanych im zadań i celów,
• włączenie monitorowania realizacji Strategii w zadania poszczególnych komórek/ jednostek
administracji gminnej,
• stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie objętym Strategią,
w tym ich usług na rzecz mieszkańców i inwestorów,
• doskonalenie struktur organizacyjnych i procedur postępowania administracyjnego, tak
by wspierały proces realizacji Strategii,
• przeciwdziałanie dość powszechnemu w polskiej administracji biurokratycznemu
i rutynowemu podejściu do zadań i interesantów,
• motywowanie pracowników i uświadamianie im zależności ich pracy od jej rezultatów
i satysfakcji petentów (wprowadzenie systemu oceny pracowników przez zwierzchników
i interesantów),
• stałe zwiększanie możliwości technicznych (sprzętowych, lokalowych itp.) i organizacyjnych
gminnych instytucji, tak by mogły sprostać nowym wyzwaniom zawartym w Strategii,
• stworzenie systemu monitoringu występujących w gminie zjawisk i zachodzących procesów
w sferze społecznej, gospodarczej, środowiska i zarządzania gminą; jego zadaniem będzie
bieżące dostarczanie i analiza informacji umożliwiające podejmowanie decyzji dotyczących
właściwej realizacji założeń Strategii, w tym także ewentualnej ich modyfikacji.
Takie dostosowanie administracji gminnej, nie tylko pozwoli na pełniejsze zrealizowanie
Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Nasielsk do 2020 roku, ale też pozytywnie wpłynie
na profesjonalizm działań samorządu lokalnego, budując jego pozytywny wizerunek w oczach
mieszkańców, partnerów różnych szczebli, instytucji finansujących i inwestorów.
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3. Opracowanie szczegółowych planów realizacji zadań wchodzących w skład
poszczególnych Programów Operacyjnych
Programy Operacyjne stanowią jedynie listy zadań, których zrealizowanie przyczyni się
do osiągnięcia celów Strategii. By zostały one prawidłowo zrealizowane, powinny zostać
szczegółowo opisane w postaci planów realizacyjnych. Plany te powinny mieć najlepiej
formułę projektów i w związku z tym określać:
• cel realizacji danego działania,
• jego ramy czasowe,
• miejsce (-ca) realizacji zadania,
• podmioty realizujące,
• harmonogram czasowy zadania,
• funkcje/szczegółowe zadania poszczególnych podmiotów, relacje między nimi,
• budżet zadania,
• źródła finansowania,
• harmonogram finansowy działania,
• ewentualne warunki dla realizacji zadania,
• zakładane efekty zadania i wskaźniki ich realizacji.

4. Przełożenie Programów Operacyjnych Strategii na Wieloletnią Prognozę
Finansową (WPF) i Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI)
WPF i WPI są dokumentami będącymi instrumentami do prowadzenia, odpowiednio:
długookresowej polityki finansowej i długo okresowej polityki inwestycyjnej.
Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna określać realny poziom wydatków bieżących,
wynikających z określonych ustawą zadań własnych i zleconych gminy oraz możliwe
do pozyskania środki na realizację zamierzonych inwestycji i obsługę zadłużenia gminy.
Wieloletni Plan Inwestycyjny powinien zawierać listę inwestycji do zrealizowania w danym
okresie wraz określeniem ich priorytetu, harmonogramu czasowego, budżetu i źródeł
finansowania. Oba wieloletnie plany powinny być łącznikiem między Strategią
zrównoważonego rozwoju gminy Nasielsk do 2020 roku a rocznymi planami działania
i budżetami gminy Nasielsk.
Nie do zaakceptowania jest sytuacja, niestety zdarzająca się w polskich samorządach, gdy
zawartość WPF i WPI nie ma, bądź ma tylko luźny związek z zapisami ich strategii rozwoju.
W rezultacie, nie tylko został zmarnowany wysiłek i koszty poniesione w związku
z opracowaniem dokumentu strategii, ale – przede wszystkim – dana jednostka samorządu
terytorialnego rozwija się (jeśli) w sposób daleki od optymalnego.
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5. Współpraca instytucji gminnych z interesariuszami
Często popełnianym przez samorządy błędem jest traktowanie Strategii, jako dokumentu
będącego ‘własnością’ jedynie administracji gminnej i, w związku z tym, tejże administracji
jako jedynego realizatora Strategii – mimo zawartych w niej zapisów wskazujących na udział
innych podmiotów. Wynika to z wieloletniej, uwarunkowanej historycznie, ale ciągle złej
polskiej tradycji braku współpracy między administracją a społeczeństwem. Często się zdarza,
że narzekający na roszczeniowość mieszkańców urzędnicy, nie dają i nie korzystają
z możliwości wciągnięcia ich w proces rozwoju i zarządzania gminą.
Żadna strategia, a strategia zrównoważonego rozwoju w szczególności, nie może być
w istotnym stopniu zrealizowana bez udziału jej interesariuszy: mieszkańców, lokalnych
organizacji i przedsiębiorców, a także osób i podmiotów zewnętrznych mogących mieć wpływ
na rozwój obszaru. Stanowią oni istotny (zasadniczy) element zasobów wewnętrznych gminy,
niezbędnych dla zrealizowania Strategii. Co więcej, są adresatami procesu rozwoju i jako tacy,
są w stanie ocenić prawidłowość jego realizacji. Zaangażowanie ich zwiększy efektywność
wydatkowania środków z budżetu, pozwoli na lepsze zaspokojenie potrzeb społecznych i
umocni poczucie podmiotowości mieszkańców.
Są to korzyści nie do przecenienia przez kierującą tym procesem administrację lokalną.
Dlatego powinna ona włączyć weń w jak największym stopniu sektor społeczny i gospodarczy,
wycofując się, gdzie to możliwe, z roli realizatora zadań (konstytucyjna zasada pomocniczości),
a tylko je wspierać i koordynować.
Współpraca z zewnętrznymi podmiotami może też obejmować międzynarodową współpracę
gminy Nasielsk. Daje ona możliwość skorzystania z wiedzy, doświadczeń i kontaktów
zagranicznych samorządów, a ewentualnie – także dostęp do międzynarodowych środków na
rozwój lokalny (gdy jest realizowana w ramach międzynarodowych, głównie unijnych
programów współpracy). Może także być, co nie jest bez znaczenia, źródłem satysfakcji
mieszkańców gminy z uzyskanej wiedzy, doświadczeń i nawiązanych relacji z mieszkańcami
innych krajów. Jest to także element atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania i jakości
życia jej mieszkańców.
Podobne walory ma współpraca na poziomie subregionalnym, regionalnym i krajowym w
ramach obecnych i ewentualnych nowych afiliacji gminy. Może ona stanowić źródło wiedzy
i finansów, ale także tworzyć okazje do uzgadniania kierunków wspólnych działań na rzecz
większego obszaru, obejmującego terytorium gminy Nasielsk.
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6. Promocja wewnętrzna i zewnętrzna procesu realizacji Strategii
Instrumentem mobilizacji zasobów na rzecz rozwoju gminy Nasielsk jest promocja procesu
realizacji Strategii. Z podziału tych zasobów na wewnętrzne i zewnętrzne wynikają grupy
docelowe dla tej promocji. Wewnętrzną grupę docelową stanowią mieszkańcy i podmioty
gminy, w tym także pracownicy i instytucje samorządu gminnego, kierującego procesem
realizacji. Celem tej promocji jest informowanie o przebiegu procesu, a przez to zyskiwanie ich
wsparcia oraz zaangażowania weń. Wymaga to działań wychodzących poza ‘suchą’ informację.
Do podstawowych działań, które powinny być zrealizowane, można zaliczyć:
• umieszczenie dokumentu Strategii na stronie internetowej gminy Nasielsk i w Biuletynie
Informacji Publicznej,
• umieszczanie na stronie internetowej gminy aktualnych informacji dotyczących realizacji
zadań zapisanych w Strategii,
• umieszczanie na stronie internetowej gminy i w BIP okresowych ocen realizacji Strategii,
• organizowanie otwartych spotkań dotyczących udziału w realizacji zadań zapisanych w
Strategii,
• promowanie w społeczności lokalnej partnerów społecznych i gospodarczych, angażujących
się w działania na rzecz realizacji Strategii.
W odniesieniu do promocji zewnętrznej, adresowanej do wszystkich podmiotów
zainteresowanych współpracą z gminą Nasielsk, do odpowiednich działań należy zaliczyć,
podobnie jak w promocji wewnętrznej:
• umieszczenie dokumentu Strategii na stronie internetowej gminy Nasielsk i w Biuletynie
Informacji Publicznej, także w angielskiej wersji językowej (skróconej),
• umieszczanie na stronie internetowej gminy aktualnych informacji dotyczących realizacji
zadań zapisanych w Strategii,
oraz:
• folder informacyjny zawierający najważniejsze zapisy Strategii (w wersji polskiej i
angielskiej),
• publikacje w prasie, informacje w telewizji i w radio na temat realizacji działań zapisanych w
Strategii.
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