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Nasielsk, dnia 25 listopada 2021 roku 
 
 

INFORMACJA Z WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU 
ZA OKRES 30.09-24.11.2021 R. 

 

Wydział Administracji i Nadzoru 
1. Zorganizowano w dniach 10-11 listopada br. uroczystości 635. rocznicy nadania praw miejskich oraz 

103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.  
2. W dniach 4-5 grudnia br. organizujemy Jarmark Bożonarodzeniowy na terenie Skweru im. Jana 

Pawła II w Nasielsku. Pozyskaliśmy kwotę 14.760 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego oraz 2.500 zł z Powiatu Nowodworskiego na organizację wydarzenia.  

3. W dniach 7 października i 23 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyły się bezpłatne 
konsultacje z przedstawicielami Sieci Punków Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. 
Podczas spotkania było można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać  
z funduszy europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, na temat 
bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez 
społeczności lokalne. 

4. Burmistrz Nasielska udzielił dotacji w ramach tzw. małych grantów następującym stowarzyszeniom 
na realizację projektów: 
1) Nasielsk Baszta Team – 4.000,00 zł, szlak leśno-morenowy Ziemi Nasielskiej, 
2) Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Żbik” – 10.000,00 zł, piłka nożna kobiety, 
3) Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne SKAFANDER – 10.000,00 zł, Szlakiem Nasielskiego 

Guzika – Mural,  
4) Młodzieżowy Klub Sportowy – 4.000,00 zł, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa 

stołowego oraz organizacja i udział w zawodach, 
5) Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Żbik” – 10.000,00 zł, piłka nożna rocznika 2017/2018, 
6) Wpłynęła również uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez KS „WKRA 

CIEKSYN” pt. Rozwój umiejętności piłkarskich w sekcji młodzieżowej w KS „WKRA CIEKSYN”; 
wnioskowana kwota dotacji: 4.000,00 zł.; ogłoszenie wraz z ww. ofertą opublikowane zostały  
w dn. 18.11.2021 r.  

5. We współpracy z Komisariatem Policji w Nasielsku kontynuujemy akcję dotyczącą bezpieczeństwa 
na drodze „Warto powracać bezpiecznie” w gminnych placówkach oświatowych.  

6. Zostały rozpatrzone wnioski złożone w ramach inicjatywy lokalnej. Łączna kwota środków 
budżetowych przeznaczonych na realizację 7 inicjatyw lokalnych w 2022 roku wyniesie 55.250,00 zł 
brutto. 

7. W dniu 20 października br. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. „Żyję zdrowo – bo nie ulegam 
nałogom” oraz laureatom konkursu na spot profilaktyczny pt. „Wolni od uzależnień”. 

8. 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.  

9. Wydano kalendarz Gminy Nasielsk na rok 2022. Dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta, Nasielskim 
Ośrodku Kultury oraz Nasielskim Domu Edukacji i Historii.  

10. W dniu 15 października br. w Restauracji Weranda w Krzyczkach Szumnych zorganizowano 
śniadanie biznesowe w ramach Partnerstwa Gospodarczego Powiatu Nowodworskiego. 

11. Opracowana została diagnoza zagrożeń społecznych na rok 2022. Ponadto opracowano Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani 
na rok 2021 oraz Gminny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022.  

12. W dniu 18 października 2021 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyła się próbna 
ewakuacja. 

13. Pod patronatem Burmistrza Nasielska lub ze wsparciem Burmistrza Nasielska odbyły się lub odbędą 
się następujące wydarzenia:  
1) 1 października br. – Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 Nasielskiego Uniwersytetu  

Trzeciego Wieku, kwota wsparcia – 700 zł, organizator: Fundacja „Bądźmy Razem” w Nasielsku, 
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2) 2-3 października br. – Akcja „Weekend seniora z kulturą”, kwota wsparcia: 2.000 zł, organizator: 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku, 

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

4) 6 października br. – Wycieczka Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Cieksynie, kwota wsparcia: 418,00 zł, organizator: Szkoła Podstawowa  
w Cieksynie, 

5) 24 października br. – Mistrzostwa Polski w Disc Golfie 2021, kwota wsparcia: 500,00 zł, 
organizator: As Active Aleksander Sadomski, 

6) Konkurs plastyczny „Podaruj Uśmiech – ktoś na niego czeka”, kwota wsparcia: 300,00 zł, 
organizator: Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie,  

7) Sfinansowanie warsztatów oraz spektakli profilaktycznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli  
ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym na kwotę 1.950 zł, 

8) Sfinansowanie spektakli oraz warsztatów profilaktycznych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej  
Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku na kwotę 7.200 zł, 

9) Sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Pierre'a  
de Coubertina w Budach Siennickich na kwotę 1.000 zł, 

10) Dofinansowanie zakupu urządzenia FunFloor zawierającego programy terapeutyczne, 
edukacyjne i profilaktyczne na zajęcia z uczniami dla Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 
w Cieksynie – 5.000 zł, 

11) Sfinansowanie konkursu dla dzieci i młodzieży z Gminy Nasielsk organizowanego przez Miejsko-
Gminną Bibliotekę Publiczną w Nasielsku – 1.000 zł, 

12) Turniej tenisa stołowego w Popowie Borowym, wsparcie w postaci gadżetów promocyjnych 
Gminy Nasielsk, organizator: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym. 

 

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

1) 22 decyzje na lokalizację urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 15 zezwoleń dla dróg 
wewnętrznych, 

2) 16 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót, 8 umów dla dróg 
wewnętrznych,   

3) 3 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) 6 decyzji na lokalizację zjazdów z dróg gminnych oraz 2 zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi 

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

2. Dokonano okresowej kontroli stanu dróg gminnych oraz obiektów mostowych na terenie gminy 
Nasielsk i w związku z tym sporządzono 149 protokołów pokontrolnych. 

3. 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: 
Kosewo, Morgi, Kątne, Głodowo Wielkie, Krzyczki Szumne, Krogule, Żabiczyn, Nuna, Cegielnia 
Psucka, Wągrodno, Miękoszyn, Dębinki, Popowo Borowe, Młodzianowo. 

4. Podpisano umowy na następujące zadania: 
1) pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 

w Czajkach”; wykonawca: Biuro Usług Technicznych Inżynierii Lądowej, Włodzimierz Walerych  
z siedzibą ul. Jakubowska 20/21, 03-902 Warszawa; wartość umowy: 8.800,00 zł brutto, 

2) wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia 
ulicznego o dł. ok. 400 m w miejscowości Miękoszyn, ul. Konwaliowa, gm. Nasielsk”; wykonawca: 
ENiA Energetyka i Automatyka Jarosław Klejment z siedzibą Płocochowo 32a, 06-100 Pułtusk; 
wartość umowy: 8.000,00 zł brutto, 

3) pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa drogi gminnej  
ul. Krupki w Nasielsku”; wykonawca: Biuro Usług Technicznych Inżynierii Lądowej, Włodzimierz 
Walerych z siedzibą ul. Jakubowska 20/21, 03-902 Warszawa; wartość umowy: 24.600,00 zł 
brutto, 
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4) wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Popowo Północ, Gmina 
Nasielsk” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa małych sieci wodociągowo-
kanalizacyjnych”; wykonawca: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 
40, 06-500 Mława; wartość umowy: 34.400,00 zł brutto. 

5. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, na podstawie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, zostały 
podpisana umowa zawarta 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 umowy: 71.400,00 zł brutto. 

6. W dniu 11.10.2021 r. udzielono polecenia wykonania Zarządowi Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Nasielsku na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieścirogi 
Stare gm. Nasielsk” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa małych sieci wodociągowo-
kanalizacyjnych”; wartość zadania: 48.066,00 zł brutto. 

7. Zostały ogłoszone przetargi na następujące zadania: 
1) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Popowie Borowym  

na drodze nr 240306W – zaprojektuj i wybuduj” - unieważniony z powodu przewyższenia kwoty 
przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, 

2) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Popowie Borowym  
na drodze nr 240306W – zaprojektuj i wybuduj” – powtórzony, trwają prace komisji przetargowej, 

3) „Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nasielsk oraz odpadów zbieranych  
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nasielsku w 2022 roku” – termin 
składania ofert 30.11.2021 r., 

4) „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, 
przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów na rzecz Gminy 
Nasielsk” – termin składania ofert 26.11.2021 r. 

8. Wnioski o dofinansowanie: 
1) złożono wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających  

w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach 
naboru: 2022 na „Rozbudowę Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku – Poprawa 
infrastruktury kulturalnej”; całkowity przewidywany koszt realizacji zadania: 13.450.000,00 PLN, 
wnioskowana kwota: 1.000.000,00 PLN, 

2) otrzymano wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu rządowego Polski 
Ład dla zadania: „Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze 
miasta i gminy Nasielsk”; przewidywana wartość inwestycji: 6.900.000,00 PLN, kwota 
przyznanych środków: 6.500.000,00 PLN, 

3) złożony wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie  
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na zadanie: „Modernizacja 
budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim”, przeszedł 
pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie i przygotowana jest umowa  
o dofinansowanie; koszty kwalifikowalne operacji: 265.748,89 PLN, wnioskowana kwota pomocy: 
169.096,00 PLN. 

9. Zostały zakończone prace związane z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: 
1) „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych” Część 2: Modernizacja dróg gminnych  

w miejscowościach: Nasielsk ul. Krótka, Nasielsk ul. Cicha, Cieksyn ul. Leśna, Stare Pieścirogi 
ul. Poziomkowa, 

2) „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych”, Część 1: Modernizacja dróg gminnych  
w miejscowościach Studzianki, Słustowo, Mogowo, Krzyczki Żabiczki, Zaborze, 

3) „Przebudowa drogi gminnej w Czajkach”, 
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4) „Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich  
i utwardzenie terenu”, 

5) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Pieścirogi gm. Nasielsk” w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa małych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych”. 

10. Trwają prace przy wykonaniu zadań: 
1) „Budowa budynku żłobka i przedszkola w Pieścirogach Starych”, 
2) „Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku”, 
3) „Poprawa dostępności w szkołach podstawowych w Gminie Nasielsk w ramach projektu 

„Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej  
z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, 

4) „Budowa drogi gminnej ul. Przechodnia w Nasielsku”, 
5) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku”, 
6) „Budowa drogi gminnej ul. Krupki w Nasielsku”. 

11. Na bieżąco trwają odbiory prac zleconych w ramach umów, poleceń wykonania oraz zleceń zgodnie 
z terminami odbiorów określonych do poszczególnych zadań. 

12. Załatwiane są bieżące sprawy wpływające do Wydziału. 
 

Wydział Spraw Obywatelskich  
1. Wydano 185 dowodów osobistych. 
2. Przyjęto 187 wniosków o wydanie dowodu osobistego. 
3. Dokonano 77 zameldowań na pobyt stały (w tym 19 osób spoza Gminy Nasielsk). 
4. Dokonano 25 zameldowań na pobyt czasowy. 
5. Dokonano 15 zameldowań cudzoziemców na pobyt czasowy (w tym: 11 – Ukraina, 3 – Białoruś,  

1 – Turcja). 
6. Dokonano 98 wymeldowań z pobytu stałego (w tym 29 do innej gminy). 
7. Przyjęto 4 zgłoszenia wyjazdu za granicę. 
8. Wydano 44 zaświadczenia o zameldowaniu. 
9. Udzielono 32 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. 
10. Wszczęto 2 postępowania o zameldowanie/wymeldowanie. 
11. Wydano 3 decyzje o wymeldowaniu/zameldowaniu/umorzeniu. 

 

Urząd Stanu Cywilnego  
1. Wydano 319 odpisów aktów. 
2. Dokonano 151 migracji aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO  

(w tym: urodzenia – 93, małżeństwa – 45, zgony – 13). 
3. Zarejestrowano 26 zgonów. 
4. Udzielono 7 ślubów cywilnych (w tym 6 – w lokalu USC, 1 – poza lokalem USC). 
5. Zarejestrowano 8 ślubów konkordatowych. 
6. Dokonano 1 odtworzenia zagranicznego aktu urodzenia (Szwecja). 
7. Przyjęto 3 zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
8. Dokonano 160 przypisków przy aktach stanu cywilnego. 
9. Dokonano 55 wzmianek przy aktach stanu cywilnego. 
10. Sporządzono 1 protokół uznania dziecka. 
11. Sporządzono statystykę dotyczącą realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji 

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

12. Sporządzono statystykę zdarzeń za miesiące wrzesień-październik 2021 r. dla Głównego Urzędu 
Statystycznego w Olsztynie. 

 

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

1) opracowano dla wszystkich miejscowości harmonogram odbioru elektrośmieci i małych opon – 
odbiory odbyły się październiku i listopadzie, 
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2) prowadzona jest na bieżąco weryfikacja ilości osób zameldowanych, a zgłoszonych w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kolejne miejscowości lub  
w przypadku wątpliwości, 

3) aktualizacja bazy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, 
4) przyjmowanie reklamacji odbioru odpadów, wzywanie do wyjaśnień: sprawy dotyczące odbioru 

odpadów, błędnych deklaracji, dostarczania pojemników na odpady, 
5) przeprowadzono kontrolę w zakresie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości w firmie Błysk-Bis Sp. z o.o. S.k., 
6) przygotowano specyfikację istotnych warunków zamówienia do przetargu na odbiór  

i zagospodarowanie odpadów w 2022 roku, 
7) na bieżąco prowadzona jest kontrola w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

w poszczególnych  miejscowościach lub w przypadku zgłoszeń do wydziału, 
8) prowadzone są działania w zakresie nielegalnego składowania odpadów na działkach na terenie 

Gminy Nasielsk. 
2. W zakresie ochrony zwierząt:  

1) wydano 30 zleceń na kastrację/sterylizację oraz czipowanie bezdomnych zwierząt z terenu 
Gminy Nasielsk, 

2) na bieżąco przekazywane są informacje o planowanych polowaniach zbiorowych na terenie 
Gminy Nasielsk, 

3) uczestniczono dwukrotnie w organizacji akcji darmowej mobilnej sterylizacji kotów i psów oraz  
ich czipowania prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zwierząt (akcja odbyła się 
w OSP w Krzyczkach). 

3. W zakresie ochrony powietrza: 
1) w okresie od 30 sierpnia do 12 listopada 2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska dokonywał kontroli wykonywania zadań określonych w programach ochrony 
powietrza i ich aktualizacjach oraz planach działań krótkoterminowych w okresie od 2016 r.  
do pierwszego półrocza 2021 r.; 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 – zakończona została z wynikiem pozytywnym, 

2) pomoc w wypełnianiu wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację 
budynków i mikroinstalację fotowoltaiczną do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej poprzez gminny punkt informacyjno-konsultacyjny „Czyste Powietrze”, 

3) przesyłanie wypełnionych wniosków o dotację z programu „Czyste Powietrze” do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – do chwili obecnej 
przekazano ok. 50 wniosków, 

4) udzielanie na bieżąco informacji mieszkańcom o warunkach programu „Czyste Powietrze”, 
5) cykliczne uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez WFOŚiGW dotyczących 

wypełniania wniosków i rozliczenia dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”, 
6) wprowadzanie deklaracji od mieszkańców dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw  

do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, 
7) kontrole źródeł ciepła i spalanych paliw, rutynowe lub na zgłoszenia mieszkańców – w okresie  

od 30 września przeprowadzono 28 kontroli, 
8) uczestnictwo w cyklicznych webinariach z cyklu „Akademia Czystego Powietrza”. 

4. W zakresie ochrony przyrody: 
1) wszczęto postępowania oraz wyznaczono wizje terenowe dla spraw dotyczących zgłoszeń 

zamiaru usunięcia drzew i wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, 
2) wydawane są zaświadczenia potwierdzające posiadanie plantacji choinek przez osoby 

zainteresowane. 
5. Dotacja celowa z budżetu Gminy Nasielsk na wymianę źródeł ciepła (stan na dzień 23 listopada 

2021 r): 
1) 92 mieszkańców posiada aktualne umowy na dofinansowanie źródła ciepła, 
2) 19 właścicieli nieruchomości zrezygnowało z otrzymania dotacji na wymianę źródła ciepła, 
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3) 71 mieszkańców otrzymało dotację na wymianę źródła ciepła. 
6. Postępowania dotyczące decyzji środowiskowych: 

1) wszczęto postępowania administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla następujących przedsięwzięć:  
a) „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 151/4  

w miejscowości Jackowo Dworskie, gmina Nasielsk”, 
b) „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 20 w obrębie Krzyczki-

Pieniążki, gmina Nasielsk”; 
2) wydano postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko dla następujących postępowań: 
a) „Wykonanie studni o gł. 58 m dla podlewania upraw rolnych w Nowej Wronie, działka nr 8/5”, 
b) „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW na działce o nr ewid. 18/2 oraz  

20 w gminie Nasielsk, obręb Toruń Dworski”; 
3) w trakcie postępowania: 

a) „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: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny – odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny 
odziaływania na środowisko, PGW Wody Polskie – wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia 
KIP, 

b) „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy 
ulicy Płońskiej 24 w Nasielsku” – wystąpiono o opinie co do konieczności przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko: PGW Wody Polskie – umorzyło w całości postępowanie 
jako bezprzedmiotowe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – odstąpiono  
od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska – wezwała do uzupełnienia braków, 

c) „Zmiana sposobu zagospodarowania części istniejącego budynku gospodarczo-
magazynowego na budynek gospodarczo-magazynowo-produkcyjny, na montażu w nim 
instalacji do obierania i konfekcjonowania warzyw o wydajności 300 ton rocznie oraz na 
budowie dwóch zbiorników na ciekłe odpady z procesu technologicznego o pojemności  
do 10 m3 każdy” – wystąpiono o opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. 

7. Edukacja ekologiczna:  
Podsumowano akcję ekologiczną KSIĄŻKA ZA DRZEWO. Ideą akcji było połączenie tematyki 
promocji czytelnictwa z bardzo ważnym działaniem, jakim jest sadzenie drzew. Za każde posadzone 
drzewo uczestnicy otrzymywali książki, które pochodziły głównie z prowadzonych w całej Polsce 
zbiórek. W ten sposób książki otrzymały drugie życie – oszczędzamy drzewa, wodę, energię  
i ograniczamy emisję CO2. Do akcji zgłoszono maksymalną liczbę szkół, czyli 2 placówki: 
Samorządowe Przedszkole w Nasielsku oraz Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Popowie 
Borowym. Jednakże z uwagi na to, że akcja sadzenia drzew cieszyła się dużym zainteresowaniem, 
sadzonki otrzymały również: Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach, Szkoła 
Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich i Szkoła Podstawowa im. Mikołaja 
Kopernika w Cieksynie. Podsumowując, w akcji udało się posadzić ok. 300 sadzonek drzew. 

8. W zakresie rolnictwa: 
1) na bieżąco przekazywane są rolnikom informacje z KRUS, ARiMR, MODR oraz o możliwościach 

uzyskania różnych dotacji w zakresie rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, 
2) złożono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o odbiór 

folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – wniosek został rozpatrzony 
pozytywnie, 

3) przekazano do wszystkich sołtysów oraz w informacjach publicznych informację dotyczące 
przeprowadzenia doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. 

 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 
1. Złożono wniosek o uregulowanie stanu prawnego dz. o nr ew. 330/2 w miejscowości Nuna.  
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2. Uregulowano stan prawny działki o nr ew. 282/1 w Jaskółowie (OSP Jaskółowo). 
3. Przekazano w drodze użyczenia zabudowaną nieruchomość dawnym budynkiem szkoły  

w miejscowości Nuna na rzecz parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie.  
4. Zbyto lokal mieszkalny w Nasielsku ul. Sportowa na rzecz dotychczasowego najemcy. 
5. Sporządzono 65 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu i 6 zaświadczeń o rewitalizacji. 
6. Wydano 47 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
7. Wydano 28 decyzji o warunkach zabudowy i 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 
8. Procedowanych jest 60 wniosków o warunki zabudowy i 7 wniosków o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. 
9. Procedowanych jest 17 postępowań o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału, w tym 

odnośnie 11 decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej i 6 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie 
naliczenia opłaty adiacenckiej. 

10. Wydano 6 decyzji o podziale nieruchomości i 5 postanowień o zgodności wstępnego projektu 
podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

11.  Prowadzonych jest 20 postępowań o rozgraniczenie nieruchomości. 
12.  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. 

13. 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 październik 2021 r. oraz wydano karty na listopad 2021 r. 
2. Sporządzono bilans zużycia paliwa przez jednostki OSP za październik 2021 roku. 
3. Uzgodniono z Komendą PSP w Nowym Dworze Mazowieckim i rozliczono wnioski z wyjazdów  

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

za październik 2021r.  
5. Uzgodniono dokumentację Planu operacyjnego Gminy Nasielsk z Dyrektorem Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 
6. Wydano 8 skierowań na badania lekarskie strażaków z jednostek OSP Jackowo i Nuna. 
7. Wysłano rozliczenie finansowe do Urzędu Marszałkowskiego z udzielonej pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej w kwocie 37.051 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek 
OSP Nasielsk i Psucin. 

8. W dniu 5 listopada 2021 roku odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego z udzielonej 
pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego dla jednostek OSP Nasielsk i Psucin. 

9. Na bieżąco wysyłano raporty odnośnie promocji szczepień przeciw SARS-CoV-2; 
10. Zamówiono środki ochronne dla placówek szkolnych; 
11. Wysłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW sprawozdanie odnośnie 

ewidencji urządzeń zaopatrywania w wodę ludności, zwierząt gospodarskich, KSRG. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zbiorczą informację  
na podstawie danych przekazanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego w Nasielsku opracował:  

Marek Maluchnik – Sekretarz Nasielska. 


