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Nasielsk, dnia 11 października 2021 roku 
 
 

INFORMACJA Z WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU 
ZA OKRES 27.08-29.09.2021 R. 

 

Wydział Administracji i Nadzoru 
1. Zrealizowano na wniosek Wojewody Mazowieckiego program promocji szczepień przeciwko COVID-

19 (m.in. szczepienia bez rejestracji, kampanie informacyjne, stoiska promocyjne, live z lekarzem 
itp.) Złożono wymagane sprawozdanie z promocji szczepień do Wojewody Mazowieckiego.  

2. W dniu 29 sierpnia br. uczestniczyliśmy w oficjalnym otwarciu niebieskiego pieszego szlaku „Cztery 
Pory Roku” nad Wkrą, gdzie wystawiliśmy stoisko promocyjne Gminy Nasielsk. Dystrybuowaliśmy 
również przewodnik turystyczny „(Na)Sielskim Szlakiem”. Uroczystość pod patronatem Burmistrza 
Nasielska.  

3. Od 1 września 2021 roku zwiększyła się z 17% do 33% ulga dla seniorów na bilety autobusowe  
w gminnych przewozach pasażerskich w ramach programu Nasielska Karta Seniora.  

4. W dniu 1 września br. w Nasielsku uczciliśmy 82. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. 
5. W dniu 5 września br. w Nunie odbyły się dożynki parafialne pod patronatem Burmistrza Nasielska. 

Zorganizowane zostało stoisko promocyjne Gminy, promocja szczepień przeciw COVID-19 oraz 
możliwość spisania się w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.  

6. W dniu 15 września br. odbyło się otwarcie Nasielskiego Domu Edukacji i Historii. Wspólnie  
z pracownikami Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku koordynowaliśmy organizację 
tego przedsięwzięcia.  

7. Złożony przez nas wniosek dotyczący Sołectwa Ruszkowo „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich – Sukces widać po sąsiedzku” został wyróżniony i zajął V miejsce, zdobywając 
tym samym nagrodę o wartości 1.500 zł dla Sołectwa.  

8. Burmistrz Nasielska udzielił dotacji w ramach tzw. małych grantów następującym Stowarzyszeniom 
na realizację projektów: 
1) Nasielsk Baszta Team – 4.000 zł, oznakowanie zielonego szlaku pieszego (Szlak leśno-

morenowy Ziemi Nasielskiej), 
2) MLKS „ŻBIK” Nasielsk – 10.000 zł, organizacja zajęć piłki nożnej kobiet, 
3) Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander” – 10.000 zł, szlakiem nasielskiego guzika – 

realizacja muralu, 
4) Młodzieżowy Klub Sportowy – 4.000 zł, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa 

stołowego oraz organizacja i udział w zawodach. 
9. W dniu 20 września br. odbyły się obrady jury I edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków 

Mazowsza”, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 
Zgłoszony przez Wydział Administracji i Nadzoru budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Nasielsku zdobył wyróżnienie, a tym samym nagrodę w kwocie 5.000 zł. 

10. Ogłoszono konsultacje społeczne dotyczące „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”. 

11. Do 30 września br. można składać wnioski w ramach inicjatywy lokalnej. Powołano Zespół  
ds. Inicjatyw Lokalnych, którego zadaniem będzie ocena wniosków złożonych o realizację zadań 
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 

12. Do 29 września br. uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogli składać prace  
w konkursach profilaktycznych – plastycznym oraz na spot wideo dotyczące profilaktyki 
rozwiązywania problemów społecznych.  

13. We współpracy z Komisariatem Policji w Nasielsku oraz Komendą Powiatową Policji w Nowym 
Dworze Mazowieckim kontynuujemy akcję dotyczącą bezpieczeństwa na drodze „Warto powracać 
bezpiecznie”. W dniu 16 września br. odwiedziliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Popowie 
Borowym, zaś w dniu 24 września br. przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku.  

14. Przygotowywana jest diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nasielsk. 
Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety, która znajduje się na naszej stronie 
internetowej.(https://www.webankieta.pl/ankieta/663384/nasielsk-2021-badania-mieszkancy-
diagnoza-podstawowa.html). 

https://www.webankieta.pl/ankieta/663384/nasielsk-2021-badania-mieszkancy-diagnoza-podstawowa.html
https://www.webankieta.pl/ankieta/663384/nasielsk-2021-badania-mieszkancy-diagnoza-podstawowa.html
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15. W dniu 16 grudnia br. planowane jest szkolenie dla organizacji pozarządowych z wypełniania 
wniosków o dotację, realizacji zadań publicznych i przygotowywania sprawozdań w tym zakresie. 
Wstęp wolny.  

16. Złożono wniosek do planu współpracy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia na rok 2022 oraz 
złożono wniosek do Dowództwa Garnizonu Warszawa o zabezpieczenie Orkiestry Wojskowej  
na uroczystości w Borkowie w roku 2022. 

17. Pod patronatem Burmistrza Nasielska lub ze wsparciem Burmistrza Nasielska odbyły się lub odbędą 
się następujące wydarzenia:  
1) 29 sierpnia br. – otwarcie Niebieskiego Szlaku Czterech Pór Roku nad Wkrą, kwota wsparcia: 

3.000 zł na rzecz stowarzyszenia Aktywni dla Mazowsza we współpracy z stowarzyszeniem 
Nasielsk Baszta Team, stowarzyszeniem Nasza Wkra oraz stowarzyszeniem RozbiegaMy Nowy 
Dwór Mazowiecki, 

2) 6 września br. – Akcja Narodowe Czytanie pod patronatem PAry Prezydenckiej oraz Akcja Noc 
Bibliotek, kwota wsparcia: 3.000 zł, organizator: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  
w Nasielsku, 

3) 5 września br. – Dożynki Parafialne w Nunie, kwota wsparcia: 5.000 zł, organizator: Proboszcz 
Parafii w Nunie, 

4) 12 września br. – Nasielski Bieg Terenowy vol. 3, kwota wsparcia: 4.000 zł, organizator: 
Stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team, 

5) 1 października br. – Inauguracja roku Akademickiego Nasielskiego Uniwersytetu III Wieku, kwota 
wsparcia – 700 zł, organizator: Fundacja „Bądźmy Razem” w Nasielsku, 

6) 2-3 października br. – Akcja „Weekend seniora z kulturą”, kwota wsparcia: 2.000 zł, organizator: 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku, 

7) 3 października br. – Dożynki w Nasielsku, kwota wsparcia: 1.000 zł, organizator: Sołtys Sołectwa 
Broninek, 

8) Przyznano środki finansowe na zakup całorocznego namiotu na potrzeby zbiórek młodzieży 
należących do Związku Harcerstwa Polskiego, kwota wsparcia: 3.559 zł, 

9) Sfinansowano spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Cieksynie, kwota wsparcia: 1.500 zł. 

 

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

1) 9 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 4 zezwolenia dla dróg 
wewnętrznych, 

2) 9 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót, 5 umów dla dróg wewnętrznych,   
3) 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie działalności handlowej, 
4) 7 decyzji o naliczeniu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 

zawarto 9 umów dla dróg wewnętrznych,  
5) 6 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: 
Popowo Północ, Andzin, Pianowo, Stare Pieścirogi, Mokrzyce Dworskie, Malczyn, Ruszkowo, 
Mazewo Dworskie „A”, Słustowo, Pniewo, Miękoszyn, Cegielnia Psucka, Lelewo, Jackowo 
Włościańskie. 

3. Podpisano umowy na następujące zadania: 
1) dobudowa oświetlenia ulicznego w Jackowie Włościańskim; wykonawca: TECH-EKSPERT Jacek 

Górecki, 05-190 Nasielsk, ul. Czereśniowa 19; wartość zadania: 22.000,00 zł brutto, 
2) dobudowa oświetlenia ulicznego w Pniewie; wykonawca: TECH-EKSPERT Jacek Górecki,  

05-190 Nasielsk, ul. Czereśniowa 19; wartość zadania: 9.717,00 zł brutto, 
3) dobudowa oświetlenia ulicznego w Popowie Południe; wykonawca: TECH-EKSPERT Jacek 

Górecki, 05-190 Nasielsk, ul. Czereśniowa 19; wartość zadania: 23.001,00 zł brutto, 
4) dobudowa oświetlenia ulicznego w Studziankach; wykonawca: TECH-EKSPERT Jacek Górecki, 

05-190 Nasielsk, ul. Czereśniowa 19; wartość zadania: 13.407,00 zł brutto, 
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5) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  
w Nasielsku”; wykonawca: EKOPROJEKT, z siedzibą w Ciechanowie, ul. Nadrzeczna 39, 
reprezentowany przez Halinę Szydlik; wartość zadania: 38.90000 zł brutto, 

6) wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 
kanalizacji sanitarnej łączącej ul. Elektronową z ul Polną w  Nasielsku”; wykonawca: 
EKOPROJEKT, z siedzibą w Ciechanowie, ul. Nadrzeczna 39, reprezentowany przez Halinę 
Szydlik; wartość umowy: 16.500,00 zł brutto, 

7) pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa 
obiektów sportowych przy szkole w Budach Siennickich i utwardzenie terenu”; wykonawca: 
Stanisław Kuźmiński PHU HYDROBUD z siedzibą w Klukowie (18-214) ul. Główna 37/1; wartość 
zadania: 12.300,00 zł brutto, 

8) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa stacji ładowania 
samochodów elektrycznych przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku”; wykonawca: ENiA Energetyka  
i Automatyka Jarosław Klejment z siedzibą w Płocochowie 32a, 06-100 Pułtusk; wartość zadania: 
6.000,00 zł brutto, 

9) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej  
w Czajkach”; wykonawca: Biuro Usług Technicznych Inżynierii Lądowej z siedzibą  
ul. Jakubowska 20/11, 03-902 Warszawa, reprezentowane przez Włodzimierza Walerych; 
wartość zadania: 8.800,00zł brutto, 

10) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Krupki  
w Nasielsku”; wykonawca: Biuro Usług Technicznych Inżynierii Lądowej z siedzibą  
ul. Jakubowska 20/11, 03-902 Warszawa, reprezentowane przez Włodzimierza Walerych; 
wartość zadania: 24.600,00zł brutto. 

4. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, na podstawie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, zostały 
podpisane następujące umowy: 

1) Umowa z dnia 27 sierpnia na zadanie pn. „Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych 
przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku”; wykonawca: ARINEA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Działkowa 
11B, 62-872 Borek; wartość umowy: 336.185,69 zł brutto, 

2) Umowy zawarte w ramach projektu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania  
w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz 
otoczenia” na usługi w zakresie wsparcia dodatkowej osoby dorosłej: nauczyciela 
współorganizującego proces kształcenia uczniów, psychologa oraz pomocy nauczyciela  
w następujących placówkach: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego, Szkoła 
Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie, Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa 
Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, Szkoła Podstawowa Nr 1 im Konstytucji 3 Maja w 
Nasielsku; wartość umów: 283.270,53 zł brutto, 

3) Umowy zawarte w ramach projektu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania  
w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz 
otoczenia” – roboty budowlane polegające na poprawie dostępności szkół podstawowych dla 
uczniów w następujących placówkach: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego, 
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie, Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa 
Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, Szkoła Podstawowa Nr 1 im Konstytucji 3 Maja  
w Nasielsku; wartość umów: 833.898,96 zł brutto, 

4) Umowa z dnia 17 września na zadanie pn. „Przebudowa obiektów sportowych przy szkole 
podstawowej w Budach Siennickich i utwardzenie terenu”; wykonawca: Krzysztof Perkowski 
GARDEN-SPORT SERVICE z siedzibą ul. Dolna 2, 05-119 Legionowo; wartość umowy: 
720.197,96 zł brutto, 

5) Umowa z dnia 28 września na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Krupki w Nasielsku”; 
wykonawca: „BAZ-BRUK” Marek Bazylewski z siedzibą ul. Gen. Osińskiego 19, 05-190 Nasielsk; 
wartość umowy: 1.950.000,00 zł brutto, 

6) Umowa z dnia 28 września na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Czajkach”; wykonawca: 
Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk; wartość umowy: 386.127,75 zł 
brutto. 

5. Trwają prace przy wykonaniu zadań: 
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1) „Budowa budynku żłobka i przedszkola w Pieścirogach Starych”, 
2) „Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku”, 
3) „Przebudowa obiektów sportowych przy szkole podstawowej w Budach Siennickich i utwardzenie 

teren”. 
6. Na bieżąco trwają odbiory prac zleconych w ramach umów, poleceń wykonania oraz zleceń zgodnie 

z terminami odbiorów określonych do poszczególnych zadań. 
7. Załatwiane są bieżące sprawy wpływające do Wydziału. 

 

Wydział Spraw Obywatelskich  
1. Wydano 126 dowodów osobistych. 
2. Przyjęto 130 wniosków o wydanie dowodu osobistego. 
3. Dokonano 69 zameldowań na pobyt stały (w tym 26 osób spoza Gminy Nasielsk). 
4. Dokonano 11 zameldowań na pobyt czasowy. 
5. Dokonano 8 zameldowań cudzoziemców na pobyt czasowy (Ukraina). 
6. Dokonano 59 wymeldowań z pobytu stałego (w tym 16 do innej gminy). 
7. Przyjęto 1 zgłoszenie wyjazdu za granicę. 
8. Wydano 26 zaświadczeń o zameldowaniu. 
9. Udzielono 25 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. 
10. Wszczęto 3 postępowania o zameldowanie/wymeldowanie. 
11. Wydano 2 decyzje o wymeldowaniu/zameldowaniu/umorzeniu. 

 

Urząd Stanu Cywilnego  
1. Wydano 219 odpisów aktów. 
2. Dokonano 74 migracji aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO  

(w tym: urodzenia – 37, małżeństwa – 32, zgony – 5). 
3. Zarejestrowano 21 zgonów. 
4. Udzielono 6 ślubów cywilnych (w tym 5 – w lokalu USC, 1 – poza lokalem USC). 
5. Zarejestrowano 19 ślubów konkordatowych. 
6. Dokonano 1 transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia (Wielka Brytania). 
7. Przyjęto 6 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
8. Wydano 1 zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
9. Dokonano 156 przypisków przy aktach stanu cywilnego. 
10. Dokonano 21 wzmianek przy aktach stanu cywilnego. 
11. Sporządzono 2 protokoły uznania dziecka. 
12. Sporządzono statystykę dotyczącą realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji 

ludności i udostępniania danych za miesiąc sierpień 2021 r. dla Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie. 

13. Sporządzono statystykę zdarzeń za miesiąc sierpień 2021 r. dla Głównego Urzędu Statystycznego 
w Olsztynie. 

 

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

1) koordynowanie dostawą 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) zaplanowano dla wszystkich miejscowości harmonogram odbioru odpadów komunalnych  

na IV kwartał 2021 roku, wielkogabarytów, elektrośmieci i małych opon samochodowych – 
harmonogramy dla poszczególnych miejscowości dostępne są na stronie www.nasielsk.pl oraz  
w lokalnej gazecie, 

4) prowadzona jest na bieżąco weryfikacja ilości osób zameldowanych, a zgłoszonych w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kolejne miejscowości, 

5) na bieżąco wzywanie mieszkańców do okazania umów i rachunków za opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych, 

6) przyjmowanie i wyjaśnianie reklamacji dotyczących odbierania odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Nasielsk, 
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7) wszczęto postępowania w celu wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 

8) zorganizowano sprzątanie świata 2021 r. dla szkół na terenie Gminy Nasielsk oraz akcje 
sprzątania lasu w Chrcynnie, 

9) udział w szkoleniu z systemu RFID pojemników na odpady, 
10) przygotowywanie danych do specyfikacji potrzebnych do ogłoszenia przetargu na odbiór  

i zagospodarowywanie odpadów komunalnych. 
2. W zakresie ochrony zwierząt: wystawiono 7 zleceń na sterylizację/kastrację, oznakowanie (czip) oraz 

szczepienia psów bezdomnych. 
3. W zakresie ochrony powietrza: 

1) na dzień 30 września 2021 r. pozytywnie zostało rozpatrzonych 99 wniosków mieszkańców  
o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminny Nasielsk na przedsięwzięcie służące 
ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk, jednak 7 mieszkańców zrezygnowało  
z otrzymania dotacji, a 15 mieszkańców wycofało swoje wnioski o dofinansowanie wymiany 
źródła ciepła; z 91 właścicielami nieruchomości zostały podpisane umowy, 

2) na dzień 30 września 2021 r. 40 mieszkańców otrzymało dotację na wymianę źródła ciepła. 
4. Wydano jedno postanowienie o potwierdzeniu okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, 
5. Pomoc w wypełnianiu wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację budynków  

i mikroinstalacje fotowoltaiczną do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej poprzez gminny punkt informacyjno-konsultacyjny „Czyste Powietrze”. 

6. Wysyłanie wypełnionych wniosków o dotację z programu „Czyste powietrze” do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

7. Udzielanie informacji mieszkańcom o warunkach programu „Czyste powietrze”. 
8. Cykliczne uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez WFOŚiGW dotyczących wypełniania 

wniosków i rozliczenia dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”. 
9. Uczestnictwo w szkoleniach z kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej. 
10. Wprowadzanie deklaracji od mieszkańców dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw  

do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 
11. Przygotowano sprawozdanie z kontroli zadań określonych w programach ochrony powietrza i jego 

aktualizacjach oraz w planach działań krótkoterminowych; kontrola obejmowała analizę wszystkich 
nałożonych na kontrolowany organ obowiązków wynikających z programów ochrony powietrza  
i z planów działań krótkoterminowych, ze szczególnym uwzględnieniem: stopnia ich realizacji, 
wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych, określenia źródeł finansowania realizowanych 
zadań 

12. Wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Jackowo Włościańskie 3 zlokalizowanej  
na części działki nr 103 w miejscowości Jackowo Włościańskie, gmina Nasielsk”. 

13. W toku postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 
„Uruchomienie punktu zbierania odpadów przy ul. Sikorskiego 14 w Starych Pieścirogach (na terenie 
działki nr ewidencyjny 322/11 oraz część działki 322/10 i 322/12 w Miejscowości Stare Pieścirogi)” – 
wystąpiono o opinie co do konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

14. Zgłoszono udział 2 szkół (Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, Szkoła Podstawowa w Popowie 
Borowym) w akcji „KSIĄŻKA za DRZEWO” organizowanej przez fundację ekologiczną ARKA. Za 
posadzone drzewa uczestnicy otrzymają książki. Akcja trwa do końca października br. 

 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 
1. Uregulowano stan prawny dz. o nr ew. 215/2 w miejscowości Głodowo Wielkie. 
2. Uregulowano stan prawny nieruchomości – dz. o nr ew. 246 położona w miejscowości Nuna,  

gm. Nasielsk. 
3. Uregulowano stan prawny nieruchomości dz. o nr ew. 50, 113, 163 położonych w miejscowości 

Młodzianowo i nr ew. 234 położonej w miejscowości Żabiczyn, zajętych pod drogi. 
4. Zawarto akt notarialny z Powiatem Nowodworskim dot. nabycia w drodze darowizny drogi i działek 

przyległych pod jej poszerzenie ul. Piłsudskiego w Siennicy i dalszy ciąg drogi w Mogowie. 
5. Zawarto akt notarialny dot. ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA dz. 223/33, 

223/34, 223/46 położone w miejscowości Stare Pieścirogi. 
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6. Trwa procedura wypłaty odszkodowań z decyzji ZRID Nasielsk ul. Łączna – Przechodnia. 
7. Sporządzono 49 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu i 3 o rewitalizacji. 
8. Wydano 30 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
9. Wydano 23 decyzje o warunkach zabudowy i 3 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
10. Procedowanych jest 60 wniosków o warunki zabudowy i 7 wniosków o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. 
11. Procedowanych jest 17 postępowań o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału. 
12. Wydano 7 decyzji o podziale nieruchomości i 6 postanowień o zgodności wstępnego projektu 

podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
13.  Prowadzonych jest 16 postępowań o rozgraniczenie nieruchomości. 
14.  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, regulacja stanów prawnych. 

15. 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 miesiąc sierpień 2021 r. oraz wydano karty na miesiąc wrzesień 2021 r. 
2) Sporządzono bilans zużycia paliwa przez jednostki OSP za miesiąc sierpień 2021 r. 
3) Uzgodniono z Komendą PSP w Nowym Dworze Mazowieckim i rozliczono wnioski z wyjazdów  

do akcji ratowniczo-gaśniczych za miesiąc sierpień 2021r. 
4) Sprawdzono i rozliczono rachunki za konserwację sprzętu przeciwpożarowego w jednostkach OSP 

za miesiąc sierpień 2021 r.  
5) Uczestniczenie w kwalifikacji wojskowej, która odbywa się w Nowym Dworze Mazowieckim  

w terminie od 24.08.2021 r. do 01.10.2021 r. Do kwalifikacji zostali wezwani mężczyźni z terenu 
Gminy Nasielsk z rocznika podstawowego 2001 i 2002. 

6) Cały czas trwają prace nad opracowywaniem dokumentacji Planu operacyjnego Gminy Nasielsk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbiorczą informację na podstawie danych przekazanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
opracował: Marek Maluchnik – Sekretarz Nasielska. 


