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Nasielsk, dnia 30 marca 2022 roku 
 
 

INFORMACJA Z WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU 
ZA OKRES 30.12.2021-29.03.2022 R. 

 

Wydział Organizacji i Promocji 
1. Ogłoszono, oceniono i podpisano umowy na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym z programem profilaktyki uzależnień oraz 
wspieranie i aktywizacja seniorów. Wartość przyznanych dotacji: 230.000 zł.  

2. Złożono sprawozdanie finansowe do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące 
zbiórki publicznej na rzecz mieszkańca naszej Gminy, Mikołaja. Zebrana kwota: 22.000 zł. 
Dziękujemy wszystkich darczyńcom.  

3. Pozyskano dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych w kwocie 795.222,00 zł na realizację gminnych przewozów pasażerskich na rok 2022. 
W dniu 24 stycznia br. została podpisana umowa z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, zaś  
w dniu 26 stycznia – umowa z operatorem gminnych przewozów pasażerskich (firma Sanimax).  

4. W dniu 27 lutego br. odbyły się gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych  
(w Popowie Borowym oraz w Nunie).  

5. Wspieramy działania na rzecz zbiórek środków na leczenie naszej mieszkanki Nikoli Krupińskiej. 
6. W dniu 15 marca br. zorganizowano spotkanie z Panią Małgorzatą Ohme w ramach obchodów Dnia 

Kobiet.  
7. Przygotowano wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  

na współorganizację Jarmarku Bożonarodzeniowego w 2022 roku na kwotę 100.000 zł.  
8. Złożono wniosek do Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ogólnopolskim konkursie „Zabytek 

Zadbany”. Do konkursu zgłoszono budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku.  
9. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na współorganizację 

uroczystości 102. rocznicy „Bitwy nad Wkrą”. 
10. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich na organizację spotkania m.in. dla liderek wiejskich. Wnioskowana kwota 
wsparcia: 13.224,10 zł.  

11. Złożono wniosek do PFRON w ramach programu „Dostępny Samorząd” na działania służące 
poprawie dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku, stron internetowych (UM, MOPS, 
ZGKiM, CUW, MGBP) oraz BIP Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Wnioskowana kwota wsparcia: 
ponad 80.000 zł.  

12. Złożono wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dotację na zakup masztu w ramach 
projektu „Pod biało-czerwoną”. Wnioskowana kwota wsparcia: 8.000 zł.  

13. Przesłano zgłoszenie Gminy Nasielsk w ramach Konkursu Smart City do 30 tys. mieszkańców 
organizowanego przez MM Conferences S.A. 

14. Dokonano zapytania o cenę dotyczącego funkcjonowania Nasielskiego Roweru Miejskiego na rok 
2022 (40 rowerów, w tym 5 z fotelikami dla dzieci na okres maj-październik). Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma Roovee z siedzibą w Warszawie na kwotę 158.670 zł, z którą podpisano umowę.  

15. W ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskano kwotę 598.290,00 zł na informatyzację Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku (wymiana sprzętu komputerowego, zapewnienie cyberbezpieczeństwa, 
zakup oprogramowania itp.). Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy.  

16. W ramach grantów PPGR pozyskano kwotę 45.220,00 zł na zakup komputerów dla dzieci i wnuków 
byłych pracowników PGR – wniosek na 14 komputerów. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy.  

17. Realizujemy projekt PFRON „Likwidacja barier w komunikowaniu się w budynku Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku”. Wartość zadania: 32.830 zł.  

18. W dniu 4 kwietnia br. odbędzie się Dzień Autyzmu w Gminie Nasielsk. 
19. W dniu 5 kwietnia br. Niepubliczne Placówki Pod Fiołkami organizują na Stadionie Miejskim 

wydarzenie poświęcone autyzmowi. Początek o godzinie 10:00. Zapraszamy do uczestnictwa 
wszystkich chętnych.  

20. W dniu 29 kwietnia br. Klub Kolarski Panorama organizuje wyścig kolarski pod nazwą Grand Prix 
Nasielsk-Serock.  
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21. W dniu 8 maja br. na terenie przykościelnym w Nasielsku odbędzie się Jarmark św. Wojciecha 
połączony ze Zdrową Majówką. 

22. W dniu 15 maja br. odbędą się uroczystości odsłonięcia bramy przy cmentarzu społeczności 
żydowskiej w Nasielsku.  

23. W dniu 4 czerwca br. przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 
odbędzie się Gminny Dzień Dziecka.  

24. Zakupiono książki pt. „Tak było” dotyczące ks. Tadeusza Tomasińskiego, które zostaną 
rozdystrybuowane w szkołach z terenu Gminy Nasielsk oraz będą dostępne w Miejsko-Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Nasielsku.  

25. Pod patronatem Burmistrza Nasielska lub ze wsparciem Burmistrza Nasielska odbyły się lub odbędą 
się następujące wydarzenia:  
1) Gminny Konkurs Plastyczny o Janie Pawle II, kwota wsparcia: 700,00 zł, organizator: Szkoła 

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

Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach, 
3) Rajd Motocyklowy – Wilno 2022, kwota wsparcia: 1.000,00 zł, organizator: Artur Nojbert, 
4) Bieg św. Jerzego w Stajni Zarembowo, kwota wsparcia: 500,00 zł, organizator: Cezary Zaremba 

Stajnia Zarembowo,  
5) Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody, kwota wsparcia: 500,00 zł, 

organizator: Klub jeździecki Stajnia Ojcowizna,  
6) Konkurs plastyczny „Dziecięcy świat twórczości Juliana Tuwima”, kwota wsparcia: 1.200,00 zł, 

organizator: Samorządowe Przedszkole w Nasielsku,  
7) Konkurs plastyczno-graficzny „Pokój najważniejsze słowo świata” oraz Konkurs wiedzy 

olimpijskiej, kwota wsparcia: 500,00 zł, organizator: Szkoła Podstawowa im. Pierre’a  
de Coubertina w Budach Siennickich,  

8) Półmaraton Trzech Rzek – Nie daj się uzależnieniom II edycja (29 kwietnia 2022 r.), kwota 
wsparcia: 4.000 zł, organizator: Stowarzyszenie Aktywni dla Mazowsza,  

9) Dofinansowanie transportu na zimowisko dla harcerzy Nasielskiego Środowiska ZHR, kwota 
wsparcia: 5.000,00 zł brutto, 

10) Dofinansowanie Akcji Zima w Mieście, organizowanej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Nasielsku, kwota wsparcia:2.000,00 zł, 

11) Dofinansowanie transportu na zimowisko dla zuchów i harcerzy z 4 Gromady Zuchowej 
„Poszukiwacze Żywiołów” i Próbnej Drużyny Harcerskiej z Nasielska, kwota wsparcia: 5.000 zł 
brutto, 

12) Sfinansowanie warsztatów profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 
3 Maja w Nasielsku – 3.750,00 zł brutto, 

13) Sfinansowanie warsztatów motywacyjno-profilaktycznych dla kobiet z Gminy Nasielsk – 7.132,40 
zł brutto, 

14) Zakup kampanii profilaktycznych „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Narkotyki? Dopalacze? Poradzę 
sobie bez!” oraz innych materiałów profilaktycznych (ulotki, gadżety itp.) – 6.444,50 zł brutto, 

15) Warsztaty profilaktyczne dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku oraz 
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku (17-18.01.2022 r.) – 4.200,00 zł 
brutto, 

16) Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z Gminy Nasielsk – 800,00 zł brutto, 
17) Szkolenie dla Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Napojów Alkoholowych w Nasielsku – 

1.200,00 zł brutto, 
18) Warsztaty profilaktyczne dla Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych 

Pieścirogach oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym  
(24-25.01.2022 r.) – 4.200,00 zł brutto, 

19) Sfinansowanie warsztatów profilaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina  
w Budach Siennickich – 1.680,00 zł, 

20) Dofinansowanie zajęć edukacyjnych z programem profilaktycznym wraz z konkursem 
organizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nasielsku, kwota wsparcia: 
3.000,00 zł. 
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Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych 
1. Wydano: 

1) 19 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 7 zezwoleń dla dróg 
wewnętrznych, 

2) 22 decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót, 9 umów dla dróg 
wewnętrznych, 

3) 4 decyzje na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie działalności handlowej, 
4) 24 decyzje o naliczeniu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych,  

10 umów dla dróg wewnętrznych, 
5) 7 decyzji na lokalizację zjazdów z dróg gminnych oraz 9 zezwoleń na lokalizację zjazdu z drogi 

wewnętrznej. 
2. Realizowane są zadania z funduszy sołeckich gminy Nasielsk na rok 2022. W okresie między 

sesjami udzielono zleceń na realizację zadań z funduszy sołeckich dla następujących miejscowości: 
Wągrodno, Krogule, Pniewska Górka, Chlebiotki, Jackowo Włościańskie, Popowo Południe, Nowe 
Pieścirogi, Mazewo Dworskie A, Żabiczyn, Dębinki, Cegielnia Psucka, Lubomin, Psucin, Ruszkowo, 
Dobra Wola. 

3. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, na podstawie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, zostały 
podpisane następujące umowy: 
1) Umowa z dnia 24.02.2022 roku na „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” – usługodawca: Błysk Bis Sp. z o.o., 06-200 Maków 
Mazowiecki, 

2) Umowa z dnia 26.01.2022 r. na „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej'' – 
usługodawca: spółka „SANIMAX – Transport s.c.” Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska,  
01-142 Warszawa. 

4. Zostały ogłoszone przetargi na następujące zadania: 
1) „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim” – 

po otwarciu ofert unieważniony z powodu przekroczenia środków zabezpieczonych w budżecie, 
2) „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim” – 

przetarg został rozstrzygnięty, wybrano wykonawcę, 
3) „Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy 

Nasielsk” – termin otwarcia ofert w dniu 08.04.2022 r. 
5. Złożono wnioski o dofinansowanie: 

1) wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE dla Sportu 2022 na zadanie pn. 
„Przebudowa obiektu sportowego przy szkole podstawowej w Popowie Borowym, budowa małej 
architektury i utwardzenie terenu”; koszt całkowity zadania: 1.270.000,00 zł brutto, wnioskowana 
kwota dotacji: 300.000,00 zł, 

2) wniosek o dotację w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych – edycja druga na zadanie pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz budowa 
budynku o funkcji sportowo-rekreacyjnej”; koszt całkowity zadania: 9.500.000,00 zł brutto, 
wnioskowana kwota dotacji: 8.550.000,00 zł, 

3) wniosek o dotację w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych – edycja druga na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury oświatowej gminy 
Nasielsk”; koszt całkowity zadania: 5.200.000,00 zł brutto, wnioskowana kwota dotacji: 
4.420.000,00 zł, 

4) wniosek o dotację w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych – edycja trzecia – PGR na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej prowadzącej 
do byłego PGR'u w Czajkach”; koszt całkowity zadania: 550.000,00 zł brutto, wnioskowana 
kwota dotacji: 525.000,00 zł, 
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5) wnioski o dotacje ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw; koszt całkowity zadań: 463.250,00 zł brutto, wnioskowana 
kwota dotacji: 200.000,00 zł. 

6. 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”. 

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 369 dowodów osobistych. 
2. Przyjęto 455 wniosków o wydanie dowodu osobistego. 
3. Dokonano 174 zameldowań na pobyt stały. 
4. Dokonano 28 zameldowań na pobyt czasowy. 
5. Dokonano 24 zameldowań cudzoziemców na pobyt czasowy (Ukraina, Gruzja, Chiny, Białoruś). 
6. Dokonano 190 wymeldowań z pobytu stałego. 
7. Przyjęto 1 zgłoszenie wyjazdu za granicę (Norwegia). 
8. Wydano 77 zaświadczeń o zameldowaniu. 
9. Udzielono 44 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. 
10. Wszczęto 1 postępowanie dot. zameldowanie oraz 1 postepowanie dot. wymeldowania. 
11. Wydano 1 decyzję o wymeldowaniu/zameldowaniu/umorzeniu (umorzenie postępowania). 
12. Przyjęto 12 wniosków o nadanie numeru PESEL w trybie ewidencyjnym. 
13. Przyjęto 200 wniosków o nadanie numeru PESEL ze statusem UKR (nadawane od dnia 

16.03.2022r. w związku z wojną w Ukrainie). 
 

Urząd Stanu Cywilnego  
1. Wydano 620 odpisów aktów. 
2. Dokonano 244 migracji aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO  

(w tym: urodzenia – 132, małżeństwa – 81, zgony – 31). 
3. Zarejestrowano 58 zgonów (w tym 1 rejestracja zgonu z Niemiec). 
4. Zarejestrowano 2 urodzenia (Norwegia, Szwecja). 
5. Udzielono 8 ślubów cywilnych. 
6. Zarejestrowano 1 ślub konkordatowy. 
7. Przyjęto 20 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
8. Wydano 13 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
9. Dokonano 222 przypisków przy aktach stanu cywilnego. 
10. Dokonano 74 wzmianek przy aktach stanu cywilnego. 
11. Wydano 1 decyzję o zmianie nazwiska. 
12. Sporządzono statystykę dotyczącą realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji 

ludności i udostępniania danych za miesiąc grudzień 2021 r. oraz za miesiące styczeń-luty 2022 r. 
dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 

13. Sporządzono statystykę zdarzeń za miesiąc grudzień 2021 r. oraz za miesiące styczeń-luty 2022 r. 
dla Głównego Urzędu Statystycznego w Olsztynie. 

14. Sporządzono wnioski o nadanie medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla 6 par małżeńskich 
z terenu Gminy Nasielsk i przesłano je do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 

 

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

1) koordynowano dostawę 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 I półrocze 2022 roku, wielkogabarytów, elektrośmieci i małych opon samochodowych – 
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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) wzywanie mieszkańców do okazania umów i rachunków za opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych, 

6) przyjmowanie i wyjaśnianie reklamacji dotyczących odbierania odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Nasielsk, 

7) sporządzanie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie sprawozdań z realizacji zadań  
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2021. 

2. W zakresie ochrony zwierząt:  
1) wydano 87 zleceń na dofinansowanie sterylizacji/kastracji psów/ kotów, w tym 13 na zwierzęta 

bezdomne z terenu Gminy Nasielsk, 
2) przygotowano „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2022 roku”, 
3) podpisano umowę z Fundacją „Centrum Ochrony Środowiska” z siedzibą ul. Dąbrowskiego 18, 

05-190 Nasielsk, w zakresie przyjmowania i utrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta 
i Gminy Nasielsk, 

4) podpisano umowę z P.P.H.U. TEZI VET Gabinet Weterynaryjny TEZI Łukasz Paczewski,  
z siedzibą ul. Warszawska 101, 05-190 Nasielsk, w zakresie odławiania i dostarczania  
do schroniska bezdomnych zwierząt oraz udzielania pomocy weterynaryjnej zwierzętom rannym 
w wypadkach na terenie Gminy Nasielsk, 

5) podpisano umowę z Gabinetem Weterynaryjnym „ROSVET” lek. wet. Adam Rosłoński, z siedzibą 
ul. Piłsudskiego 7, 05-190 Nasielsk, w zakresie wykonania zabiegów weterynaryjnych dla 
bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Gminy Nasielsk. 

3. W zakresie ochrony powietrza: 
1) złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie o dofinansowanie w formie dotacji do zadania polegającego na „Usuwaniu  
i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Nasielsk”; zgodnie  
z regulaminem programu, gmina mogła ubiegać się o dofinansowanie do 70% kosztów 
kwalifikowanych, z tym, że kwota dofinansowania nie mogła przekroczyć 35 000,00 zł, 

2) podczas naboru wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła, który trwał w dniach  
01-28.02.2022 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęło 115 wniosków o dofinansowanie wymiany 
źródła ciepła, 
a) 16 właścicieli nieruchomości zostało wezwanych do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie 

wymiany źródła ciepła, 
b) 1 właściciel nieruchomości zrezygnował z otrzymania dotacji na wymianę źródła ciepła. 

3) 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”, 

4) wysyłanie wypełnionych wniosków o dotację z programu „Czyste Powietrze” do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

5) udzielanie informacji mieszkańcom o warunkach programu „Czyste Powietrze”, 
6) cykliczne uczestnictwo w szkoleniach organizowanym przez WFOŚiGW dotyczących wypełniania 

wniosków i rozliczenia dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”, 
7) uczestnictwo o szkoleniach z kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej 
8) wprowadzanie deklaracji od mieszkańców dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw  

do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 
4. W zakresie rolnictwa: 

1) do Urzędu Miejskiego w Nasielsku wpłynęły 4 wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych 
wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. huragan na terenie Gminy Nasielsk, 

2) wydano 1 postanowienie o potwierdzeniu okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. 
5. Postępowania dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 
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1) wszczęto postępowania administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla następujących przedsięwzięć: 
a) „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 – wezwano do uzupełnienia braków, 

b) „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: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – odstąpiono  
od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska – wezwano do uzupełnienia braków w KIP, 

c) „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „CHLEBIOTKI” wraz z niezbędną infrastrukturą  
i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 50 MW, z możliwością realizacji  
w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości 
zlokalizowana w miejscowości Chlebiotki, gmina Nasielsk” – wystąpiono o opinie  
co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko: PGW Wody 
Polskie – wezwano inwestora do uzupełnienia braków w KIP, Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny – odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania  
na środowisko, 

d) „Budowa hali magazynowej i produkcyjnej”, przedsięwzięcie usytuowane będzie na działce  
nr ewid. 404, obr. 0001 Miasto Nasielsk – wszczęto postępowanie oraz wystąpiono o opinie 
co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do PGW Wody 
Polskie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska, 

e) Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy 
fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2 MW zlokalizowanej w Krzyczki Pieniążki, 
gmina Nasielsk, powiat nowodworski, działka numer 93, 

f) Przebudowa istniejącej linii 110 kV relacji Ciechanów-Nasielsk, 
g) Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

na działkach nr 27, 29 położonych w obrębie Mokrzyce Dworskie; 
2) wydano następujące decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla następujących 

przedsięwzięć: 
a) Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 10, 11 obręb ewidencyjny 

Toruń Włościański, położonej w gminie Nasielsk, 
b) Budowa farmy fotowoltaicznej PV Jackowo Włościańskie 2 zlokalizowanej na części działki  

nr 50 w miejscowości Jackowo Włościańskie, gmina Nasielsk 
 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 
1. Ustalono nową numerację adresową dla budynków położonych w miejscowości Aleksandrowo  

w związku ze zmianą rodzaju miejscowości Aleksandrowo z kolonii na wieś.  
2. Trwa postępowanie o uregulowanie stanu prawnego dz. o nr ew. 937/30 w Nasielsku przy  

ul. Kościuszki na rzecz Gminy Nasielsk.  
3. Uregulowano stan prawny nieruchomości na rzecz Gminy Nasielsk – dz. o nr ew. 330/2 położona  

w miejscowości Nuna.  
4. Uregulowano na rzecz Gminy Nasielsk stan prawny nieruchomości – dz. o nr ew. 282/1  

w Jaskółowie.  
5. Wszczęto postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku na terenie działki  

o nr ew. 1135 w Nasielsku.  
6. Wykonano czynności dotyczące podziałów nieruchomości stanowiących własność Gminy Nasielsk, 

położonych w Nasielsku i Żabiczynie oraz wydano stosowne decyzje podziałowe.  
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7. Ustalono listy osób oczekujących na lokale mieszkalne z zasobu Gminy Nasielsk na rok 2022; lista 
oczekujących na lokale na czas nieoznaczony – 41 osób, lista oczekujących na lokal socjalny –  
16 osób, lista oczekujących na zamianę – 6 osób.   

8. Sporządzono 79 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu i 10 o rewitalizacji. 
9. Wydano 70 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
10. Wydano 38 decyzji o warunkach zabudowy i 6 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
11. Procedowanych jest 49 wniosków o warunki zabudowy i 15 wniosków o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 
12.  Procedowanych jest 18  postępowań o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału.  
13. Wydano 17 decyzji o podziale nieruchomości i 11 postanowień o zgodności wstępnego projektu 

podział z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
14. Prowadzonych jest 20 postępowań o rozgraniczenie nieruchomości. 
15.  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. 

16. 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 od grudnia 2021 r. do lutego 2022 r. 
2. Sporządzono bilans zużycia paliwa przez jednostki OSP za miesiące od grudnia 2021 r. do lutego 

2022 r. 
3. Uzgodniono z Komendą PSP w Nowym Dworze Mazowieckim i rozliczono wnioski z wyjazdów  

do akcji ratowniczo-gaśniczych w miesiącach styczeń i luty 2022 r. 
4. Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie zakupu lekkiego 

samochodu strażackiego dla jednostki OSP Nasielsk. 
5. Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie modernizacji 

garażu jednostki OSP Jaskółowo. 
6. Wydano 10 skierowań na badania lekarskie dla strażaków z jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy Nasielsk.  
7. Sprawdzono oraz potwierdzono 41 wniosków o przyznanie świadczenia ratowniczego z tytułu 

wysługi lat w Ochotniczej Straży Pożarnej. 
8. Opracowano Plan Zasadniczych Przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych 

w Gminie Nasielsk w 2022 roku. 
9. Opracowano wytyczne Burmistrza Nasielska z dnia 17 stycznia 2022 roku do działalności  

w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Nasielsk w 2022 roku. 
10. Opracowano narodowy kwestionariusz pozamilitarnych przygotowań obronnych za 2021 rok. 
11. Opracowano plan w zakresie Obrony Cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Gminy Nasielsk na 2022 rok. 
12. Wydano 43 decyzje administracyjne w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. 
13. Zwołano posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z sytuacją 

kryzysową spowodowaną napływem na terytorium RP (w tym Gminy Nasielsk) uchodźców  
z Ukrainy. 

14. Zakupiono wyposażenie typu: łóżka polowe, parawany pokojowe, kuchnia indukcyjna, zestaw 
garnków, środki czystości, pościel na potrzeby punktów przyjęcia uchodźców, które zlokalizowane 
są w obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie oraz budynku na Stadionie Miejskim  
w Nasielsk.  

15. Prowadzona jest ewidencja uchodźców z Ukrainy przybywających na teren Gminy Nasielsk.  
Na dzień 29.03.2022 r. na terenie Gminy Nasielsk przebywa 267 obywateli Ukrainy, w tym: 45 dzieci 
w wieku od 0 do 6 lat, 71 dzieci w wieku od 7 do 15 lat, 20 dzieci w wieku od 15 do 18 lat oraz  
126 osób dorosłych. 242 osoby przebywają u osób prywatnych, zaś 25 osób przebywa w Świetlicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie 

16. Przyjmowane są wnioski o wypłatę o świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania  
i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  



8 | S t r o n a  
INFORMACJA Z WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU ZA OKRES 30.12.2021-29.03.2022 R. 

w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Do dnia 29 marca 2022 r. 
przyjęto 19 wniosków. 

17. Raportowanie do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o działaniach podjętych przez 
Gminę po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego CHARLIE-CRP. 

18. Wysłano do Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Ochota rejestry osób objętych kwalifikacją 
wojskową w roku 2022r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Marek Maluchnik – Sekretarz Nasielska. 


