
 
 

 
 
 
 

 
Informacja o zakresie działalności Urzędu 

Miejskiego w Nasielsku 
 

 

 

 

 

Wersja w tekście łatwym do czytania i zrozumienia  

 

 

 

 

Informacja sporządzona zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 



Urząd Miejski w Nasielsku, w skrócie Urząd, znajduje się 

przy ul. Elektronowej 3. Do Urzędu możesz przyjść albo 

zadzwonić od poniedziałku do piątku.  

 

Godziny pracy Urzędu; 

• Poniedziałek 8.00 – 17.00 

• Wtorek 8.00 – 16.00 

• Środa 8.00 – 16.00 

• Czwartek 8.00 – 16.00 

• Piątek 8.00 – 15.00 

 

Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Nasielska.  

Burmistrzem Nasielska jest Bogdan Ruszkowski. 

Burmistrzowi w pracy pomagają: Zastępca Burmistrza 

Nasielska, Sekretarz Nasielska, Skarbnik Nasielsk, 

kierownicy wydziałów i inni pracownicy Urzędu. 

 

Jak załatwić sprawę w Urzędzie? 

Część spraw możesz załatwić za pomocą telefonu lub 

poprzez komputer. 

Możesz skontaktować się z pracownikiem Urzędu z 

własnego domu: szybko, wygodnie i bezpiecznie. 

 

 

 

 

 

 

Aby załatwić sprawę w Urzędzie, można: 

• Napisać pismo i wysłać je pocztą na adres: 

Urząd Miejski w Nasielsku 

ul. Elektronowa 3 

05-190 Nasielsk 

• Napisać pismo i złożyć je w Urzędzie w Biurze Obsługi Interesantów (parter) w godzinach 

pracy Urzędu 

• Napisać wiadomość mailową i wysłać ją na adres: um@nasielsk.pl 

• Napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy ePUAP na: /umnasielsk/Skrytka/ 

• Wysłać faks na numer: + 48 23 691 24 70 

• Zadzwonić na numer: + 48 23 693 30 00 

• Przyjść do Urzędu osobiście 

 

mailto:um@nasielsk.pl


 

Jakie sprawy możesz załatwić w Urzędzie ? 

Urząd to następujące wydziały: 

 

 

1. Kancelaria Burmistrza 

Zajmuje się obsługą wszystkich interesantów w 

Biurze Obsługi Interesantów, przyjmuje całą 

korespondencję składaną do Urzędu. Kancelaria 

prowadzi sprawy dotyczące obsługi Sekretariatu 

Burmistrza. Jeśli będziesz dzwonić do Urzędu, tu 

również zostaniesz przełączony do właściwego 

wydziału lub merytorycznego pracownika. 

 

 

 

2. Wydział Organizacji i Promocji 

Zajmuje się organizacją funkcjonowania Urzędu. Ten 

Wydział dba o budynek Urzędu, aby był on dla Ciebie 

dostępny i przyjazny. Wydział prowadzi sprawy 

dotyczące: promocji Gminy, kultury, współpracy z 

organizacjami pozarządowymi, obsługi Rady Miejskiej. 

Tu również otrzymasz pomoc przy rejestrowaniu 

działalności gospodarczej. 
 

 

 

3. Wydział Budżetu i Finansów 

Wydział zajmuje się budżetem Gminy, prowadzi księgi 

rachunkowe Urzędu, windykację należności. Tu trafiają 

wnioski o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

należności z podatków i opłat lokalnych. Prowadzi też 

sprawy osób pracujących w Urzędzie i osób pomagających 

w realizacji zadań. 
 



 

 

4. Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych  

Tu złożysz wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa 

drogowego, zgodę na lokalizację zjazdu z działki oraz o 

przyłączenie budynku do wodociągów i kanalizacji. Wydział 

realizuje również inwestycje dotyczące infrastruktury 

gminnej np. buduje i remontuje drogi gminne, organizuje 

przetargi oraz pozyskuje środki zewnętrzne na inwestycje.  
 

 

5. Wydział Podatków i Opłat  

Zajmuje się podatkami i opłatami m.in. za wywóz odpadów 

komunalnych. Tu składa się deklaracje i informacje 

podatkowe, płaci podatek od nieruchomości, podatek leśny 

i rolny. Wydział zajmuje się też sprawami związanymi ze 

zwrotem podatku akcyzowego dla rolników.  

 

 

6. Wydział Spraw Obywatelskich  

Tu się zameldujesz, czyli zgłosisz, gdzie mieszkasz, 

wymeldujesz się, a także wyrobisz dowód osobisty, czyli 

złożysz wniosek o wydanie dowodu i odbierzesz go. 

Wydział zajmuje się też rejestrem wyborców – wpiszesz 

się do niego, jeśli chcesz głosować w wyborach na terenie 

Gminy Nasielsk.  

 

 

7. Urząd Stanu Cywilnego  

Tu zgłosisz urodzenie dziecka, zamiar zawarcia 

małżeństwa i zgon bliskiej osoby. Otrzymasz też odpisy 

aktów stanu cywilnego, czyli aktu urodzenia, aktu 

małżeństwa i aktu zgonu. Kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego udziela ślubów cywilnych.  

 

 



8. Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Tu zgłosisz wycinkę drzew, korzystanie z przydomowej 

oczyszczalni ścieków, uzyskasz decyzję środowiskową. 

Wydział prowadzi sprawy dotyczące bezdomnych zwierząt, 

strat powstałych w gospodarstwach rolnych, odbioru odpadów, 

gospodarki zasobami wodnymi. Zajmuje się rolnictwem, dba o 

przyrodę i zieleń w gminie oraz o czystość i porządek. 
 

9. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości  

Wydział zajmuje się planowaniem przestrzeni w gminie. 

Tu załatwisz sprawy związane z planami 

zagospodarowania przestrzennego. Wydział rozpatruje 

wnioski związane z wydaniem numeru porządkowego 

posesji i nadawaniem nazw ulic oraz wydaniem decyzji o 

warunkach zabudowy.  

 

 

10. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony 

Cywilnej 

Wydział zajmuje się zarządzaniem w sytuacjach 

kryzysowych, na przykład w czasie klęsk żywiołowych, 

sprawami kwalifikacji wojskowej oraz organizacją 

funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

gminy. Tu trafiają wnioski związane z działalnością 

ochotniczych straży pożarnych. 

 

11. Straż Miejska 

Zajmuje się ochroną spokoju i porządku w miejscach 

publicznych. Tu można zgłaszać zaobserwowane 

negatywne zjawiska, np. parkowanie pojazdów w 

miejscach do tego nieprzeznaczonych, wyrzucanie 

odpadów, palenie śmieci. 

 

 


