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Nasielsk, dnia 22 czerwca 2021 roku 
 
 

INFORMACJA Z WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU 
ZA OKRES 25.03-22.06.2021 R. 

 

Wydział Administracji i Nadzoru 
1. We współpracy z PTTK Oddział Mazowsze stworzona została aplikacja turystyczno-historyczna 

Szlak Bitwy Warszawskiej, gdzie można zdobywać odznaki PTTK. Wyznaczony i oznakowany został 
również czerwony szlak rowerowy o długości 46 km. 

2. W dniu 30 marca odbyło się posiedzenie online Gminnej Rady Sportu w Nasielsku. 
3. W drugiej połowie kwietnia 2021 roku w Żabiczynie odbywały się nieinwazyjne prace archeologiczne. 

Celem badań była weryfikacja informacji o pozostałościach architektury nowożytnej lub 
wcześniejszej przypisywanej do pierwotnej siedziby rodu Żabickich, blisko spokrewnionych z rodem 
Prawdziców – od 1386 roku właścicieli Nasielska, potomków Jakusza z Radzanowa, znanych 
później pod nazwiskiem Nosielskich. Syntetyczna analiza uzyskanych danych geofizycznych oraz 
numerycznego modelu terenu skłania do konkluzji o obecności pozostałości architektury nowożytnej 
lub wcześniejszej na przebadanym terenie działki w Żabiczynie. 

4. Sporządzono sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku Publicznego za rok 2020 
oraz Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r. 

5. Od 1 maja br. ruszył system Nasielskich Rowerów Miejskich (40 rowerów, w 11 stacjach). 
6. Zorganizowano konkurs dla NGO dotyczący organizacji wypoczynku letniego – półkolonie dla dzieci  

i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień. Kwota dotacji: 15.000 zł. 
Realizator: Żbik Nasielsk.  

7. Dofinansowano patrole ponadnormatywne nasielskiej policji „prewencyjno-profilaktyczne” w kwocie 
10.000 zł, które rozpoczęły się od maja br. Ponadto Gmina sfinansuje zakup alkometru dla 
nasielskiej policji (kwota: 14.000 zł.  

8. Wydany został pamiątkowy album pt. „95 lat Chóru „Lira” z Nasielska (1926-2021)”, który jest 
efektem prac w ramach inicjatywy lokalnej Pani Katarzyny Tomasińskiej oraz Państwa Joanny  
i Marka Ostaszewskich. Kwota wsparcia: 4.983,30 zł.  

9. Zakupiono 2 szt. bramek do piłki nożnej w ramach projektu „ZAPLECZE DLA JUNIORÓW" w ramach 
inicjatywy lokalnej KS Wkra Cieksyn. Kwota wsparcia: 4.000 zł. 

10. W dniu 27 maja br. odbyły się bezpłatne konsultacje online pt. „Fundusze Europejskie na założenie  
i rozwój działalności gospodarczej”. Spotkanie prowadzili przedstawiciele Punktu Informacyjnego 
Funduszy Europejskich przy Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. W konsultacjach 
uczestniczyło 16 osób. 

11. Pozyskano kwotę 11.582,67 zł na wydanie folderu „(Na)Sielskim Szlakiem”, który będzie zawierał 
opisy, zdjęcia szlaków turystycznych Gminy Nasielsk.  

12. W dniu 20 czerwca 2021 roku w Popowie Borowym odbędą się uroczystości upamiętniające 
Żołnierzy Niezłomnych NZW: godz. 10.45 modlitwa i złożenie kwiatów pod krzyżem w Popowie 
Borowym,  godz. 11.30 msza św. w kościele w Nunie w intencji poległych. Zostanie zorganizowany 
również Bieg „Tropem Wilczym” który – jak w roku ubiegłym – odbędzie się w formie wirtualnej  
(tzn. bieg będzie wykonywany przez uczestników w dowolnym miejscu). 

13. W czerwcowym numerze miesięcznika „Mazowsze serce Polski'' znajduje się artykuł o turystyce  
w Gminie Nasielsk. W 4-stronnicowym materiale możemy przeczytać o niebieskim szlaku „Cztery 
Pory Roku'' nad Wkrą, czerwonym szlaku rowerowym i aplikacji „Szlak 100-lecia Bitwy 
Warszawskiej”. 

14. Uproszczona oferta o organizację „Warsztatów Muzyki Liturgicznej” z elementami z zakresu 
profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom, złożona przez Stowarzyszenie VOX MUSICORUM 
zostanie dofinansowana w kwocie 5.000 zł. 

15. Nakręcony został film promocyjny „NaSIELSKICHszlakACH” dotyczący szlaków turystycznych  
w naszej Gminie. Materiał powstał w rejonie rzeki Wkry, gdzie przechodzą dwa rowerowe szlaki 
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(czerwony i czarny) oraz dwa piesze (niebieski i zielony). Celem produkcji było pokazanie uroku 
naszej Gminy, jej sielskości, malowniczych krajobrazów na szlakach, których mamy blisko 130 km. 

16. W dniu 4 lipca br. przez Nasielsk przejadą kolarze w ramach wyścigu GranFondo i MedioFondo. 
Przy Skwerze Bohaterów Wojny 1920 zorganizowana będzie lotna premia o Puchar Burmistrza 
Nasielska. Informujemy, że w związku z organizowanym wydarzeniem w ww. dniu w Nasielsku mogą 
wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu w godz. 10.00-13.00. Bardzo prosimy wszystkich  
o wyrozumiałość. Zapraszamy do kibicowania.  

17. Złożono następujące wnioski: 
1) Do TUW PZUW wniosek o przyznanie środków z funduszu prewencyjnego na kwotę 105.500,00 

zł. Wniosek zakłada zakup i montaż urządzeń do rozbudowy monitoringu wizyjnego w Gminie 
Nasielsk. 

2) W ramach konkursu pt. „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - Sukcesy 
widać po sąsiedzku” edycja 2021 zgłoszono sołectwo Ruszkowo. 

3) W ramach konkursu pt. „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim” 
zgłoszono Panią Justynę Nowacką. 

4) Do Fundacji  KGHM Polska Miedź pt. „Chwała Bohaterom Niezłomnym! - upamiętnienie Żołnierzy 
Niezłomnych w Gminie Nasielsk!”, na kwotę 52.825 zł, w tym kwota darowizny, o którą 
Wnioskodawca wystąpił to 25.400 zł. 

5) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu „Renowacja 
Roku Zabytków Mazowsza”. Zgłoszono budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Nasielsku. W ramach konkursu można wygrać 15.000 zł. 

6) W ramach konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego zgłoszono dwie osoby: 
Panią Iwonę Żyłę oraz Panią Joannę Ostaszewską. 

7) Zgłoszono Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” do konkursu pt. „Koło Gospodyń 
Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”, który został zorganizowany pod patronatem 
Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

8) Do Fundacji PGNiG im. I. Łukasiewicza w ramach programu „Rozgrzewamy Polskie Serca”  
na realizację projektu pt. „Ławki pamięci”. Łączna kwota zadania to ponad 8.000 zł. 

18. Na nasielskich skwerach (Skwer Bohaterów Wojny 1920, Skwer im. kpt. Antoniego 
Sochaczewskiego oraz Skwer im. Jana Pawła II) zainstalowane zostały hotele dla zagrożonych 
wyginięciem owadów zapylających: pszczół samotnic (np. miesierek, murarek), trzmieli (np. rudych, 
drzewnych), złotooków czy biedronek. Domki dla owadów wykonane zostały przez Fundację Tulipan 
oraz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku. 

19. W ramach współpracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych zorganizowany 
zostanie Mobilny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich dla przedsiębiorców na rozwój 
działalności gospodarczej. Środki możliwe do pozyskania to od 400.000 do 4.000.000 zł. Konsultacje 
w systemie stacjonarnym odbędą się 29 czerwca br. w godz. 10.00-13.00. Obowiązują zapisy. 

20. W dniu 21 sierpnia br. w Nasielsku odbędzie się wyścig kolarski Kryterium Asów o Puchar Marszałka 
Województwa Mazowieckiego organizowany przez Klub Kolarski Panorama Warszawa. W tym celu 
podpisano stosowną umowę z organizatorem.  

21. Pod patronatem Burmistrza Nasielska odbyły się lub odbędą się następujące wydarzenia:  
1) Zawody modelarskie na terenie lotniska Chrcynno w dniach 18-20.06.2021 r., kwota wsparcia: 

700 zł., organizator: Aeroklub Warszawski. 
2) VII edycja Gminnego Konkursu Plastycznego o Janie Pawle II, kwota wsparcia: 500,00 zł, 

organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach.  
3) Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej „O Puchar Lolka”, kwota wsparcia: 1.000,00 zł, organizator: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach. 
4) VII Nasielski Rajd Motocyklowy – Wilno 2021, kwota wsparcia: 1.000,00 zł, organizator: Pan Artur 

Nojbert. 
5) Konkurs Plastyczny „KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY”, kwota wsparcia: 600,00 zł, organizator: 

Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie. 
6) Konkurs „KATYŃ 1940. PAMIĘĆ WCIĄŻ ŻYWA”, kwota wsparcia: 600,00 zł, organizator: Liceum 

Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku. 
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7) Mistrzostwa Polski i Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody, kwota wsparcia: 420,00 zł, 
organizator: Folwark Konny Wiktorowo. 

 

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych 
1. Wydano: 

1) 19 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 5 zezwoleń dla dróg 
wewnętrznych, 

2) 8 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót, 9 umów dla dróg wewnętrznych,   
3) 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie działalności handlowej, 
4) 15 decyzji o naliczeniu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 

zawarto 9 umów dla dróg wewnętrznych,  
5) 12 decyzji na lokalizację zjazdów z dróg gminnych oraz 6 zezwoleń na lokalizację zjazdu z drogi 

wewnętrznej, 
6) brak zezwoleń/decyzji na przejazd pojazdów nienormatywnych. 

2. Realizowane są zadania z funduszy sołeckich gminy Nasielsk na rok 2021. W okresie między 
sesjami udzielono zleceń na realizację zadań z funduszy sołeckich dla następujących miejscowości: 
Mazewo Dworskie „A”, Dębinki, Cieksyn, Stare Pieścirogi, Mokrzyce Włościańskie, Toruń Dworski, 
Dąbrowa, Kosewo, Borkowo, Chechnówka, Miękoszynek, Pniewska Górka, Krzyczki Pieniążki, 
Lubominek, Jaskółowo. 

3. Podpisano umowy na następujące zadania: 
1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi ul. Ogrodowej w Nasielsku długości 

ok. 600 m.; wykonawca zadania: PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.o., ul. Górczewska 
181 lok. 507B., 01-459 Warszawa; wartość umowy: 60.000,00 zł brutto, 

2) „Modernizacja placów zabaw przy Szkołach w Budach Siennickich i Dębinkach”; wykonawca 
zadania: Garden-Sport Service Krzysztof Perkowski, ul. Dolna 2, 05-119 Legionowo; wartość 
umowy: 109.470,00 zł brutto, 

3) sprzedaż, dostawa i montaż nowego pumptracka modułowego z kompletnymi osłonami; 
wykonawca zadania: TECHRAMPS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Organki 2, 31-990 Kraków; wartość 
umowy: 94.999,05 zł brutto, 

4) budowa sieci wodociągowej na działkach o nr 1133, 1463/2, 1463/4, 1463/9 oraz w ulicy 
Miodowej i Chmielnej w Nasielsku w ramach zadania pn. „ Budowa małych sieci wodociągowo-
kanalizacyjnych”; wykonawca zadania: Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod-Kan, 
Energetycznych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy Spółka Jawna; wartość zadania: 137.570,82 zł 
brutto, 

5) pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Przebudowa ulicy 
Bursztynowej w Nowych Pieścirogach''; wykonawca zadania: Biuro Usług Technicznych Inżynierii 
drogowej z siedzibą ul. Jakubowska 20/11, 03-902 Warszawa; wartość umowy 5.000,00 zł brutto. 

4. Udzielone polecenia wykonania: 
1) w dniu 13.04.2021 r udzielono polecenia wykonania Zarządowi Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Nasielsku na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 
Pniewska Górka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa małych sieci wodociągowo-
kanalizacyjnych”; wartość zadania: 10.000,00 zł brutto, 

2) w dniu 13.04.2021 r udzielono polecenia wykonania Zarządowi Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Nasielsku na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 
Borkowo gm. Nasielsk” w ramach zadania inwestycyjnego  pn. „Budowa małych sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnych”; wartość zadania: 39.000,00 zł brutto, 

3) w dniu 13.05.2021 r udzielono polecenia wykonania Zarządowi Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Nasielsku na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości  
Nasielsk ul. Brzozowa” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa małych sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnych”; wartość zadania: 27.565,00 zł brutto, 

4) w dniu 13.04.2021 r udzielono polecenia wykonania Zarządowi Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Nasielsku na wykonanie prac drogowych w ramach zadania pn. „Przebudowa 
chodników gminnych”; wartość zadania: 79.699,00 zł brutto, 

5) w dniu 31.05.2021 r udzielono polecenia wykonania Zarządowi Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Nasielsku na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 
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Pieścirogi Stare gm. Nasielsk” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa małych sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnych”; wartość zadania: 16.623,00 zł brutto. 

5. Zostały ogłoszone przetargi na następujące zadania: 
1) „Budowa drogi gminnej ul. Przechodnia w Nasielsku” – termin składania ofert 01.07.2021 r. godz. 

10:00, 
2) „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych” – termin składania ofert 25.06.2021 r. godz. 

10:00. 
6. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, na podstawie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, została 

podpisana umowa z dnia 1 czerwca 2021 r. na zadanie pn. „Przebudowa ul. Bursztynowej  
w Nowych Pieścirogach’’; wykonawca: Tombud Firma Handlowo Usługowa Tomasz Anuszkiewicz  
z siedzibą ul. Krótka 4, 05-135 Wieliszew; wartość umowy: 200.261,91 zł brutto. 

7. Przygotowano i podpisano umowy o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej dla 
następujących miejscowości: 

1) Studzianki – „Podwyższenie standardów świetlicy wiejskiej i poszerzenie informowania we wsi 
Studzianki”, 

2) Mazewo Dworskie „A” – „Plac zabaw jako aktywizacja ruchowa dzieci”, 
3) Nowa Wieś – „Wizytówka Nowej Wsi”, 
4) Borkowo – „Adaptacja terenu niezagospodarowanego na teren rekreacyjno-sportowy  

z możliwością organizacji imprez plenerowych (działania w zakresie kultury oraz edukacji)”. 
8. Wnioski o dofinansowanie: 

1) do Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy finansowej ze środków 
własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań  
w miejscowościach: Andzin, Paulinowo, Popowo Borowe, Mazewo Włościanskie, Miękoszyn, 
Dobra Wola, Morgi, Lorcin, Lubomin, Krzyczki Pieniążki, Głodowo Wielkie, Wiktorowo, Popowo 
Południe, Borkowo, Jackowo Włościańskie, Kosewo, Aleksandrowo, Ruszkowo; łączna kwota 
przyznanego dofinansowania: 180.000,00 zł, 

2) do Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na zadanie pn. „Budowa stacji ładowania 
samochodów elektrycznych przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku”; łączna kwota przyznanego 
dofinansowania: 168.000 zł (dofinansowanie: 50%, całość zadania: 336.000,00 zł), 

3) do Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy w ramach Instrumentu 
Wsparcia Zadań Ważnych Dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 
2021-2022, zadanie pn. „Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku – Poprawa 
infrastruktury kulturalnej”; łączna wnioskowana kwota: 4.000.000,00 zł (całość zadania: 
14.450.000,00 zł), 

4) do LGD Zielone Mosty Narwi o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie  
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  
z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zadanie 
pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie 
Dworskim”; łączna wnioskowana kwota: 169.096,00 zł (całość zadania: 260.748,89 zł), 

5) do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie dotacji – refundacji środków  
za wykonane w latach 2018, 2019, 2020 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków budżetu państwa, będących 
w dyspozycji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2021; łączna 
wnioskowana kwota: 100.000,00 zł. 

5. Została podpisana umowa o dofinansowanie na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji 
projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla budynku 
żłobka w Pieścirogach Starych:; łączna kwota przyznanego dofinansowania: 1.204.040,00 zł. 

6. Trwają prace przy wykonaniu zadań: 
1) „Budowa budynku żłobka i przedszkola w Pieścirogach Starych”, 
2) „Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku”. 
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7. Na bieżąco trwają odbiory prac zleconych w ramach umów, poleceń wykonania oraz zleceń zgodnie 
z terminami odbiorów określonych do poszczególnych zadań. 

8. Załatwiane są bieżące sprawy wpływające do Wydziału. 
 

Wydział Spraw Obywatelskich  
1. Wydano 317 dowodów osobistych. 
2. Przyjęto 346 wniosków o wydanie dowodu osobistego. 
3. Dokonano 102 zameldowań na pobyt stały (w tym 27 osób spoza Gminy Nasielsk). 
4. Dokonano 14 zameldowań na pobyt czasowy. 
5. Dokonano 59 zameldowań cudzoziemców na pobyt czasowy (Ukraina). 
6. Dokonano 148 wymeldowań z pobytu stałego (w tym 31 do innej gminy). 
7. Wydano 65 zaświadczeń o zameldowaniu. 
8. Udzielono 87 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. 
9. Wszczęto 3 postępowania o zameldowanie/wymeldowanie. 

 

Urząd Stanu Cywilnego  
1. Wydano odpisów 645 aktów. 
2. Dokonano 243 migracji aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO  

(w tym: urodzenia – 134, małżeństwa – 89, zgony – 20). 
3. Zarejestrowano 55 zgonów. 
4. Udzielono 18 ślubów cywilnych (w tym 16 – w lokalu USC, 2 – poza lokalem USC). 
5. Zarejestrowano 22 śluby konkordatowe. 
6. Dokonano 1 transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia (Wielka Brytania). 
7. Przyjęto 56 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
8. Wydano 37 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
9. Dokonano 322 przypisków przy aktach stanu cywilnego. 
10. Dokonano 52 wzmianek przy aktach stanu cywilnego. 
11. Sporządzono 2 protokoły uznania dziecka. 
12. Wydano 2 decyzje o zmianie nazwiska. 
13. Sporządzono statystykę dotyczącą realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji 

ludności i udostępniania danych za miesiące marzec-maj 2021 r. dla Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie. 

14. Sporządzono statystykę zdarzeń za miesiące marzec-maj 2021 r. dla Głównego Urzędu 
Statystycznego w Olsztynie. 

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
1. W zakresie gospodarki odpadami: 

1) koordynowanie dostaw pojemników na odpady komunalne na terenie gminy Nasielsk, 
2) aktualizacja bazy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, 

wzywanie do wyjaśnień: sprawy dotyczące odbioru odpadów, błędnych deklaracji, 
3) prowadzona jest na bieżąco weryfikacja ilości osób zameldowanych, a zgłoszonych w deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kolejne miejscowości, 
4) wzywanie mieszkańców do okazania umów i rachunków za opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych, 
5) przyjmowanie i wyjaśnianie reklamacji dotyczących odbierania odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Nasielsk. 
2. W zakresie ochrony zwierząt: wystawiono 67 zleceń na sterylizację/kastrację, oznakowanie (czip) 

oraz szczepienia psów bezdomnych oraz sterylizację/kastrację psów właścicielskich na łączną kwotę 
14.656,68 zł brutto. 

3. W zakresie ochrony powietrza: 
1) informowanie na stronach internetowych urzędu i poprzez profil na Facebooku, poprzez 

ogłoszenia w lokalnej prasie o uchwale antysmogowej i uchwale Program Ochrony Powietrza dla 
województwa mazowieckiego, 
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2) w dniu 12 kwietnia br. Rada Miejska w Nasielsku podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminny Nasielsk na przedsięwzięcia służące 
ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk, 

3) w dniach 4-31 maja br. przyjęto 154 wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminny Nasielsk na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk;  
na dzień 18 czerwca br. pozytywnie zweryfikowano 71 wniosków mieszkańców o udzielenie 
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nasielsk na przedsięwzięcie służące ochronie 
powietrza na terenie Gminy Nasielsk, pozostałe wnioski posiadają braki formalne, 

4) z 25 właścicielami nieruchomości zostały podpisane umowy o udzielenie dotacji celowej ze 
środków budżetu Gminy Nasielsk na przedsięwzięcie służące ochronie powietrza na terenie 
Gminy Nasielsk, pozostałe umowy w trakcie podpisywania, 

5) przeprowadzono kontrole przestrzegania uchwały antysmogowej – miejscowość Malczyn, 
6) podpisano porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie w sprawie uruchomienia punktu konsultacyjnego programu priorytetowego „Czyste 
Powietrze” – punkt na etapie organizacyjnym, 

7) cyklicznie uczestniczono w szkoleniach  organizowanym przez WFOŚiGW dotyczących 
wypełniania wniosków i rozliczenia dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”, 

8) uczestniczono w szkoleniu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, obsługa wprowadzenia 
deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB), 

9) uczestnictwo w spotkaniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Warszawie w sprawie 
prac prowadzonych przez Samorząd Województwa dotyczących zaostrzenia przepisów 
obowiązującej uchwały antysmogowej, 

10) uczestnictwo w spotkaniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego  dotyczącym programów pomocowych w związku z koniecznością realizowania 
programu ochrony powietrza oraz uchwały antysmogowej, 

11) złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
wniosek o dofinansowanie do demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Nasielsk, wnioskowana kwota dofinasowania – 30.000,00 zł (maksymalna kwota 
dofinansowania wynikająca z regulaminu naboru wniosków). 

4. Decyzje środowiskowe – wydane: 
1) 10 maja 2021 r., decyzja Nr 15/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – studni wierconej nr 4  
na gminnej działce nr ewid. 279/2 obr. 0042 Nuna dla uzupełnienia potrzeb wodnych wodociągu 
gminnego Nuna, 

2) 17 maja 2021 r., decyzja Nr 20/2021 zmieniającą decyzję Burmistrza Nasielska Nr 12/2020  
z dnia 22 maja 2020 r. ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia 
polegającego na „Przebudowie obiektu mostowego na rzece Nasielna w miejscowości Chlebiotki 
w ciągu drogi powiatowej nr 2427W na działkach o nr ewid. 19 obręb 0006 Chlebiotki”, 

3) 11 czerwca 2021 r., decyzja Nr 23/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania lądowiska Chrcynno na lotnisko 
użytku wyłącznego Chrcynno, które realizowane będzie w miejscowości Chrcynno, gmina 
Nasielsk, na działce o nr ewid. 212/9. 

5. Umorzone postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach: 
1) 4 maja 2021 r., decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 kurników  
o obsadzie łącznej 955,2 DJP brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 
52/5 i 52/6 obręb Pianowo Daczki. Umorzenia dokonano na wniosek Inwestora, 

2) 12 maja 2021 r., decyzja Nr 18/2021 umarzająca postepowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji 
paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW wraz z innymi 
niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, 
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kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działki o nr geod. 77/4 położonej na terenie 
gminy Nasielsk obręb Kątne”. Umorzenia dokonano na wniosek Inwestorów, 

3) 21 maja 2021 r., decyzja Nr 21/2021 umarzająca postepowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  
na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w Nasielsku. Umorzenie na podstawie bezprzedmiotowości 
postępowania. 

6. Wszczęte postępowania administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
następujących przedsięwzięć: 
1) Budowa farmy fotowoltaicznej PV Jackowo Włościańskie 2 zlokalizowanej na części działki nr 50 

w miejscowości Jackowo Włościańskie, gmina Nasielsk, 
2) Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 10, 11 obręb ewidencyjny Toruń 

Włościański, położonej w gminie Nasielsk, 
3) Instalacja paneli fotowoltaicznych 3 MW na działce nr 57/3, 59/2, 60/2, 362/2 obręb Nuna, gmina 

Nasielsk, 
4) Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MWp zlokalizowanej w miejscowości Kątne,  

dz. nr ewid. 151, 
5) Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MWp zlokalizowanej w miejscowości Jackowo 

Dworskie, dz. nr ewid. 147, 
6) Budowa Telekomunikacyjnego Obiektu Budowlanego, operatora telefonii komórkowej Polkomtel 

Infrastruktura Sp. z o.o. BT 14095 NASIELSK 2 położonej w miejscowości Nasielsk,  
ul. Przemysłowa 19, gm. Nasielsk, pow. nowodworski, woj. mazowieckie, dz. nr ew. 454, obręb 
ewidencyjny Nasielsk, jednostka ewidencyjna 141404_4. 

 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 
1. Uregulowano stan prawny dz. o nr ew. 724/5 w Nasielsku, stanowiącej własność Gminy Nasielsk.  
2. Sprzedano w drodze aktów notarialnych 12 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych 

najemców.  
3. Wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o nabycie dz. o nr ew. 189/3 położonej  

w miejscowości Pianowo Daczki.   
4. Trwa procedura wypłaty odszkodowań z decyzji ZRID Nasielsk ul. Łączna – Przechodnia.  
5. Uregulowano poprzez zasiedzenie działkę w Jaskółowie zabudowaną remizą OSP. 
6. Uregulowano na rzecz Skarbu Państwa działkę w części zabudowaną budynkiem NOK. 
7. Dokonano zasiedzenia części działek w ciągu drogi gminnej ul. Pniewska Górka w Nasielsku. 
8. Wydano 88 oświadczeń w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami. 
9. Sporządzono 59 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu i 3 o rewitalizacji. 
10. Wydano 53 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
11. Wydano 11 decyzji o warunkach zabudowy i 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 
12. Procedowanych jest 81 wniosków o warunki zabudowy i 5 wniosków o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 
13. Wszczęto 8 postępowań o ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału.  
14. Wydano 7 decyzji o podziale nieruchomości i 8 postanowień o zgodności wstępnego projektu 

podział z ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
15.  Prowadzonych jest 16 postępowań o rozgraniczenie nieruchomości. 
16.  Bieżąca praca Wydziału – przygotowywanie i wydawanie decyzji podziałowych, o warunkach 

zabudowy, celu publicznego, o opłacie adiacenckiej, nr porządkowych dla nieruchomości, 
zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości, wypisów z mpzp, regulacje stanów prawnych 
nieruchomości, rozgraniczenia, postępowania o wykup lokali mieszkalnych. 

17. Bieżąca współpraca ze Starostwem Powiatowym, NBM Sp. z o.o, ZGKiM. 
 

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej 
1. Rozliczono karty drogowe pojazdów pożarniczych oraz karty sprzętu silnikowego z jednostek OSP  

z terenu Gminy Nasielsk za miesiące marzec-maj br. oraz wydano nowe karty. 
2. Sporządzono bilans zużycia paliwa przez jednostki OSP za miesiące marzec-maj br. 
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3. Uzgodniono z Komendą PSP w Nowym Dworze Mazowieckim i rozliczono wnioski z wyjazdów  
do akcji ratowniczo-gaśniczych w miesiącach marzec-maj br. 

4. Wydano 12 skierowań na badania lekarskie dla strażaków z jednostek OSP. 
5. Skierowano 5 strażaków z jednostek OSP na szkolenie podstawowe organizowane w Komendzie 

Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim. 
6. Organizowanie oraz rozliczanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu  

do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz 
organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za okres 01-31.03.2021 r., 01-30.04.2021 r. oraz 01-31.05.2021 r. 

7. Rozdysponowano ulotki i plakaty promujące szczepienia przeciw COVID-19 otrzymane  
ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. 

8. Rozdysponowano mieszkańcom Gminy maseczki ochronne otrzymane ze Starostwa Powiatowego 
w Nowym Dworze Mazowieckim. 

9. Wydano 5 decyzji administracyjnych w sprawie przeznaczenia osób do wykonania świadczeń 
osobistych na rzecz obrony, w tym: 
1) 2 decyzje pozytywne, 
2)  3 decyzje uchylające. 

10. Wydano zarządzenie oraz opracowano dokumentację Stanowiska Kierowania Burmistrza Nasielska. 
11. Opracowano Plan zasadniczych przedsięwzięć w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych 

Gminy Nasielsk na rok 2021. 
12. Opracowano Plan szkolenia Gminy Nasielsk na 2021 rok. 
13. Opracowano program szkolenia obronnego Gminy Nasielsk na lata 2021-2023. 
14. Uaktualniono dokumentację punktu kontaktowego HNS Burmistrza Nasielska. 
15. Uaktualniono dokumentację Planu akcji kurierskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbiorczą informację na podstawie danych przekazanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
opracował: Marek Maluchnik – Sekretarz Nasielska. 


