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Nasielsk, dnia 30 grudnia 2021 roku 
 
 

INFORMACJA Z WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU 
ZA OKRES 254.11-29.12.2021 R. 

 

Wydział Administracji i Nadzoru 
1. W dniach 4-5 grudnia br. wspólnie z Nasielskim Ośrodkiem Kultury zorganizowano Jarmark 

Bożonarodzeniowy na terenie skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku. 
2. Burmistrz Nasielska udzielił dotacji w ramach tzw. małego grantu dla KS „WKRA CIEKSYN” – 

4000,00 zł – Rozwój umiejętności piłkarskich w sekcji młodzieżowej w KS „WKRA CIEKSYN”. 
3. W dniu 16 grudnia br. odbyło się szkolenie online dla przedstawicieli organizacji pozarządowych  

z zakresu wypełniania wniosków o dotację, realizacji zadań publicznych i przygotowywania 
sprawozdań w tym zakresie. 

4. Zorganizowano w dniach 12 listopada-17 grudnia br. zbiórkę publiczną na rzecz chorego Mikołaja – 
mieszkańca Gminy Nasielsk i ucznia Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku, w której zebrano 
22.000 zł. Pieniądze ze zbiórki w dniu 20 grudnia br. przekazano ojcu chłopca. 

5. Podpisano umowę z Fundacją Wolność i Demokracja na organizację Biegu Tropem Wilczym w roku 
2022. 

6. W dniu 15 grudnia br. złożono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wniosek  
o objęcie dopłatą w 2022 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych. Wnioskowana kwota dopłaty wynosi 795.222,00 zł. 

7. Zakończono i rozliczono rozbudowę monitoringu miasta w ramach dofinansowania TUW PZUW – 
fundusz prewencyjny. Uzyskane dofinansowanie: 15.000zł, koszt inwestycji: 29.990,56 zł. Zakupiono 
13 kamer i 10 fotopułapek.  

8. W dniu 20 grudnia br. miało miejsce otwarcie lodowiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nasielsku. 
9. W dniu 27 grudnia br. odbyło się posiedzenie online Gminnej Rady Sportu w Nasielsku. 
10. Złożono do Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej wniosek o dofinansowanie projektu  

pt. „Patriotyczny Nasielsk”. Wartość wniosku 95.248 zł. 
11. Rozliczono wniosek o współorganizację Jarmarku Bożonarodzeniowego. Sprawozdanie wysłano  

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 
12. We współpracy z Komisariatem Policji w Nasielsku kontynuowana była akcja dotycząca 

bezpieczeństwa na drodze „Warto powracać bezpiecznie” w gminnych placówkach oświatowych. 
13. Przeprowadzono rozeznanie cenowe na materiały biurowe oraz materiały eksploatacyjne  

do drukarek i urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nasielsku na rok 2022. 
14. Odbył się przetarg na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie 

przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów. 
15. Pod patronatem Burmistrza Nasielska lub ze wsparciem Burmistrza Nasielska odbyły się lub odbędą 

się następujące wydarzenia:  
1) konkurs plastyczny pod nazwą „Podaruj uśmiech – ktoś na niego czeka”, kwota wsparcia: 500 zł 

oraz gadżety gminne, organizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie „Optymiści z klasą”. 
2) patronatem została objęta także akcja pod nazwą „Wigilia dla każdego”, dzięki której 

Stowarzyszenie Aktywni dla Mazowsza przekaże mieszkańcom Gminy Nasielsk 185 paczek  
z żywnością wigilijną; w akcję włączyła się Dyrektor MOPS – Pani Monika Nojbert oraz 
Komendant Straży Miejskiej – Pan Cezary Tudek, jak również OSP z terenu gminy Nasielsk; 
paczki będą rozwożone do mieszkańców w dniu 23 grudnia br., 

3) sfinansowanie paczek świątecznych dla podopiecznych Stowarzyszenia „KOŁO POMOCY 
DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM RUCHOWO” na kwotę 250,00 zł brutto. 

 

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

1) 9 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 5 zezwoleń dla dróg 
wewnętrznych, 

2) 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót,  
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3) 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie działalności handlowej, 
4) 2 decyzje o naliczeniu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych,  
5) 6 decyzji na lokalizację zjazdów z dróg gminnych oraz 1 zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi 

wewnętrznej. 
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 Borowe, Budy Siennickie, Pianowo, Konary, Zaborze, Malczyn, Siennica, Mazewo 
Włościańskie. 

3. Podpisano umowy na następujące zadania: 
1) wykonanie zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż działki gminnej 223/33, 223/83, 223/66  

w miejscowości Stare Pieścirogi”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodników 
gminnych”; wykonawca: BAZ-BRUK Marek Bazylewski., ul. Gen. Osińskiego 19, 05-190 
Nasielsk; wartość umowy: 100.318,80 zł brutto, 

2) zakup i dostawa ciągnika z przystawką do pielęgnacji i konserwacji sztucznego zewnętrznego 
lodowiska o powierzchni 20x30 m w Nasielsku; wykonawca: GAMAK spółka z o. o. ul. Towarowa 
9, 44-337 Jastrzębie- Zdrój; wartość umowy: 130.000,00 zł brutto, 

3) zakup urządzeń do konserwacji boiska treningowego na stadionie miejskim w Nasielsku; wartość 
zamówienia: 53.505,00 zł brutto. 

4. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, na podstawie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, została 
podpisana umowa dot. świadczenia usługi oświetlenia ulic, dróg, placów i innych obiektów 
publicznych na terenie Gminy Nasielsk urządzeniami oświetleniowymi od zmierzchu do świtu  
w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. 

5. Zostały ogłoszone przetargi na następujące zadania: 
1) „Pełnienie funkcji zarządcy stadionu miejskiego w Nasielsku” – trwają prace komisji przetargowej, 
2) „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, 

przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów na rzecz Gminy 
Nasielsk” – trwają negocjacje. 

6. Wnioski o dofinansowanie – złożono wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa 
Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie 
pn. „Przebudowa drogi gminnej w Andzinie”; koszt całkowity zadania: 217.341,00 zł brutto, dotacja: 
100.000,00 zł. 

8. Zostały zakończone prace związane z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: 
1) „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”, 

2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku”, 
3) „Budowa drogi gminnej ul. Krupki w Nasielsku”. 

9. Trwają prace przy wykonaniu zadań pn.: 
1) „Budowa budynku żłobka i przedszkola w Pieścirogach Starych”, 
2) „Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku”, 
3) „Budowa drogi gminnej ul. Przechodnia w Nasielsku”. 

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

11. Załatwiane są bieżące sprawy wpływające do Wydziału. 
 

Wydział Spraw Obywatelskich  
1. Wydano 111 dowodów osobistych. 
2. Przyjęto 91 wniosków o wydanie dowodu osobistego. 
3. Dokonano 39 zameldowań na pobyt stały (w tym 14 osób spoza Gminy Nasielsk). 
4. Dokonano 8 zameldowań na pobyt czasowy. 
5. Dokonano 12 zameldowań cudzoziemców na pobyt czasowy (Ukraina). 
6. Dokonano 59 wymeldowań z pobytu stałego (w tym 9 do innej gminy). 
7. Przyjęto 4 zgłoszenia wyjazdu za granicę. 
8. Wydano 20 zaświadczeń o zameldowaniu. 
9. Udzielono 53 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. 
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10. Wydano 1 decyzję o wymeldowaniu/zameldowaniu/umorzeniu. 
11. Przyjęto 12 wniosków o nadanie numeru PESEL. 

 

Urząd Stanu Cywilnego  
1. Wydano 220 odpisów aktów. 
2. Dokonano 103 migracji aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO  

(w tym: urodzenia – 50, małżeństwa – 47, zgony – 6). 
3. Zarejestrowano 28 zgonów (w tym 1 rejestracja zgonu z Wielkiej Brytanii). 
4. Zarejestrowano 1 urodzenie (Japonia). 
5. Udzielono 2 ślubów cywilnych. 
6. Przyjęto 9 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
7. Wydano 1 zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
8. Dokonano 103 przypisków przy aktach stanu cywilnego. 
9. Dokonano 43 wzmianek przy aktach stanu cywilnego. 
10. Wydano 1 decyzję o zmianie imienia. 
11. Sporządzono statystykę dotyczącą realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji 

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

12. Sporządzono statystykę zdarzeń za miesiąc listopad 2021 r. dla Głównego Urzędu Statystycznego 
w Olsztynie. 

 

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

1) prowadzona jest na bieżąco weryfikacja ilości osób zameldowanych, a zgłoszonych w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
a) 22 właścicieli nieruchomości wezwano do złożenia wyjaśnień dot. danych zawartych  

w deklaracjach odpadowych, 
b) 53 właścicieli nieruchomości wezwano do okazania umów oraz rachunków za odbiór 

nieczystości płynnych, 
2) przyjmowanie reklamacji odbioru odpadów, wzywanie do wyjaśnień: sprawy dotyczące odbioru 

odpadów, błędnych deklaracji, transport pojemników na odpady, 
3) przeprowadzono kontrole firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, 

4) wydano 14 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 
decyzje dotyczą w większości właścicieli działek rekreacyjnych, 

5) rozesłano zapytania ofertowe na dostawę i serwis toalet przenośnych na 2022 rok, 
6) rozesłano zapytania ofertowe na odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych sztuk zwierząt  

z terenu Miasta i Gminy Nasielsk na 2022 rok, 
7) przygotowano rozeznanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację przeterminowanych leków  

i zużytych termometrów oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych 
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł  
i strzykawek, na 2022 rok, 

8) przygotowano porozumienie na wykonanie usługi polegającej na „Obsłudze Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie bazy Zarządu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Nasielsku przy ul Płońskiej 43”  w 2022 roku. 

2. W zakresie ochrony zwierząt:  
1) w 2021 roku do schroniska w Chrcynnie został przekazany tylko jeden pies - zwierzę w ciągu 

bardzo krótkiego czasu zostało przekazane do adopcji, 
2) na ochronę zwierząt w 2021 roku ogółem wydatkowano kwotę 53.995,52 zł, z czego: 

a) na bezdomne zwierzęta będące pod opieką Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Zwierząt 
Nasielsk (129 zwierząt) – na kastrację, sterylizacje, czipowanie i opiekę medyczną łącznie 
kwotę 25.602,52 zł, 
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b) zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt, którą przekazano dla Stowarzyszenia na Rzecz 
Ochrony Zwierząt Nasielsk za kwotę 1.000 zł, 

c) zlecono Zarządowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku przewiezienie 
trzech klatek oraz tonę karmy ze Schroniska na Paluchu do Stowarzyszenia Na Rzecz 
Ochrony Zwierząt Nasielsk – przewóz za kwotę 1.500,00 zł, 

d) na kastrację i sterylizację zwierząt właścicielskich łącznie kwotę 18.171,00 zł, 
e) na pomoc zwierzętom rannym w wypadkach komunikacyjnych (8 zdarzeń) oraz  

na odłowienia bezpańskich zwierząt łącznie kwotę 7.722,00 zł. 
3. W zakresie ochrony powietrza: 

1) na bieżąco świadczona jest pomoc w wypełnianiu wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła, 
termomodernizację budynków i mikroinstalacje fotowoltaiczną oraz pomoc w wypełnianiu 
wniosków na rozliczenie płatności dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie poprzez gminny punkt informacyjno-konsultacyjny „Czyste 
Powietrze” – złożono i rozliczono ogółem kilkadziesiąt wniosków, 

2) na bieżąco udzielane są informacje mieszkańcom o warunkach uzyskania dotacji z programu 
WFOŚiGW w Warszawie „Czyste powietrze”, 

3) na bieżąco wprowadzane są deklaracje złożone do Urzędu Miejskiego przez mieszkańców 
dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
(termin złożenia deklaracji upływa w lipcu 2022 r.), 

4) w dniu 30 listopada 2021 r. zakończono prace przy rozliczeniu dofinansowania wymiany źródeł 
ciepła z gminnej dotacji celowej – umowy z mieszkańcami były podpisane do dnia 30.11.2021 r. 
(termin rozliczenia inwestycji), 

5) Dotacja celowa z budżetu Gminy Nasielsk na wymianę źródeł ciepła: 
a) ogółem 88 właścicieli nieruchomości otrzymało dofinansowanie na wymianę źródła ciepła  

z gminnej dotacji celowej, 
b) 5 właścicieli nieruchomości nie wystąpiło z wnioskiem o rozliczenie dotacji, 
c) 27 właścicieli nieruchomości zrezygnowało z otrzymania dotacji na wymianę źródła ciepła, 
d) ogółem 157 wniosków o dotacje celową zostało złożonych do Urzędu Miejskiego w roku 

2021, 
6) przeprowadzono 58 kontroli dotyczących przestrzegania uchwały antysmogowej; teren wiejski – 

27 kontroli (głównie miejscowość Nowe Pieścirogi), teren miasta – 31 kontroli. 
4. Postępowania dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 

1) wydano postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko dla następujących postępowań: 
a) „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Jackowo Włościańskie 3 zlokalizowanej na części działki 

nr 103 w miejscowości Jackowo Włościańskie, gmina Nasielsk”, 
b) „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 20 w obrębie Krzyczki-

Pieniążki, gmina Nasielsk”, 
c) „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 151/4  

w miejscowości Jackowo Dworskie”. 
2) w trakcie postępowania są postepowania dotyczące następujących spraw: 

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, PGW Wody Polskie – odstąpiono od konieczności 
przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko, wywieszono obwieszczenie  
o uzyskanych opiniach, 

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, 
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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: PGW Wody Polskie – odstąpiono od konieczności 
przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko, wskazano konieczność określenia 
odpowiednich warunków i wymagań w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – wezwano do uzupełnienia KIP. 

5. Edukacja ekologiczna:  
1) w dniu 15 grudnia 2021 r. w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku przeprowadzono zajęcia  

z edukacji ekologicznej, celem których było przeprowadzenie prelekcji na temat zapobiegania 
zanieczyszczeniom powietrza w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”, realizowanego 
na terenie Gminy Nasielsk; jednym z założeń jest edukacja antysmogowa rozwijająca  
u najmłodszych postawy proekologiczne, aby w przyszłości, jako dorośli, świadomie dbali  
o naturę, 

2) Na bieżąco poprzez internet oraz lokalną prasę mieszkańcy są informowani o: 
a) konieczności złożenia deklaracji do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) – 

nie złożenie w terminie zagrożone jest karami Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
b) zapisach w uchwale antysmogowej o konieczności wymiany nieekologicznych źródeł ciepła – 

termin wymiany „kopciuchów” mija z końcem 2022 roku, 
c) szkodliwości spalania odpadów oraz paliw o złej jakości, 
d) prawidłowej segregacji odpadów oraz minimalizacji ilości ich wytwarzania – brak uzyskania 

wskazanych poziomów recyklingu będzie skutkował nałożeniem kar na gminę. 
6. W zakresie rolnictwa: 

1) wydano 26 zaświadczeń potwierdzających posiadanie plantacji choinek przez osoby 
zainteresowane, 

2) informowano na bieżąco o planowanych polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Nasielsk, 
3) na bieżąco przekazywano sołtysom listownie do wiadomości oraz do umieszczenia na tablicach 

ogłoszeń informacje o: 
a) możliwości pozyskania dotacji z programu „Czyste Powietrze” oraz o pomocy w wypełnianiu 

wniosków w gminnym punkcie informacyjno-konsultacyjnym „Czyste Powietrze”, 
b) występowaniu wścieklizny i szczepieniach lisów wolno żyjących, 
c) obowiązku dbania o zwierzęta domowe, szczególnie w okresie zimowym, 
d) szkoleniach prowadzonych przez MODR oraz konkursach organizowanych przez KRUS, 
e) możliwościach pozyskania dotacji i dopłat przez rolników i Koła Gospodyń Wiejskich, 

4) na bieżąco przekazano do sołtysów druki deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania 
paliw celem ich rozdysponowania wśród mieszkańców. 

 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 
1. Złożono wniosek o uregulowanie stanu prawnego  dz. o nr ew. 937/30 w Nasielsku przy  

ul. Kościuszki. 
2. Uregulowano stan prawny nieruchomości przy ul. Warszawska 10 w Nasielsku. 
3. Przekazano aportem w drodze aktu notarialnego na rzecz NBM Sp. z o.o. lokal dawnej kotłowni  

w budynku przy ul. Starzyńskiego 4A w Nasielsku. 
4. Złożono do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Maz. wniosek o przekazanie w drodze 

darowizny dz. o nr ew. 215/1 i 36 w Głodowie, dz. o nr ew. 205 w Pianowie Daczki, dz. o nr ew. 94 
Lorcinie, dz. o nr ew. 125 i 177 Kędzierzawicach. 

5. Podjęto czynności dotyczące podziałów nieruchomości w Nasielsku i Żabiczynie zgodnie  
ze stanowiskami Rady Miejskiej w Nasielsku. 

6. Sporządzono 31 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu i 5 zaświadczeń o rewitalizacji. 
7. Wydano 40 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
8. Wydano 14 decyzji o warunkach zabudowy i 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 
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9. Procedowanych jest 46 wniosków o warunki zabudowy i 10 wniosków o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 

10. Procedowanych jest 18 postępowań o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału. 
11. Wydano 5 decyzji o podziale nieruchomości i 5 postanowień o zgodności wstępnego projektu 

podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
12.  Prowadzonych jest 20 postępowań o rozgraniczenie nieruchomości. 
13.  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. 

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

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

za listopad 2021r.  
5. Uzgodniono dokumentację Planu operacyjnego Gminy Nasielsk z Komendantem Komisariatu Policji 

w Nasielsku i Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. 
6. Wydano skierowania na badania lekarskie strażaków z jednostki OSP Jaskółowo. 
7. Trwają prace związane z założeniem ewidencji w wydanych decyzji w sprawie świadczeń 

osobistych i rzeczowych. 
8. Na bieżąco wysyłano raporty odnośnie promocji szczepień przeciw SARS-CoV-2. 
9. Na bieżąco wysyłano raporty dobowe i doraźne do Wydziału Ochrony Ludności i Zarządzania 

Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim z działań realizowanych  
po wprowadzeniu stopnia alarmowego BRAVO-CRP. 

10. Wysłano do Wydziału Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego  
w Nowym Dworze Mazowieckim sprawozdanie z realizacji zdań związanych z doręczeniem kart 
powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie Gminy Nasielsk. 

11. Trwają prace przygotowawcze do opracowania kart realizacji zadań operacyjnych stanowiących 
załącznik do Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Nasielsk w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny. 

12. Dokonano legalizacji przyrządów do wykrywania skażeń w Wojewódzkim Magazynie Sprzętu 
Obrony Cywilnej w Zielonce. 

 
 
 

 
Zbiorczą informację  

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


