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Nasielsk, dnia 29 kwietnia 2022 roku 
 
 

INFORMACJA Z WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU 
ZA OKRES 30.03-28.04.2022 R. 

 

Wydział Organizacji i Promocji 
1. Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  

na współorganizację Jarmarku Bożonarodzeniowego w 2022 roku na kwotę 15.000,00 zł. 
2. W dniu 4 kwietnia br. zorganizowano Dzień Autyzmu w Gminie Nasielsk, zaś w dniu 5 kwietnia br. 

uczestniczyliśmy w obchodach dot. autyzmu zorganizowanych przez Niepubliczne Placówki Pod 
Fiołkami. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję szerzącą wiedzę o autyzmie w naszej 
Gminie. 

3. W dniu 29 kwietnia br. Klub Kolarski Panorama organizuje wyścig kolarski pod nazwą Grand Prix 
Nasielsk-Serock.  

4. W dniu 8 maja br. na terenie przy kościele w Nasielsku odbędzie się Jarmark św. Wojciecha połączony 
ze Zdrową Majówką. W tym roku przewidziane są m.in. 3 koncerty, atrakcje dla dzieci oraz aż 70 stoisk 
handlowych. 

5. W dniu 16 maja br. odbędą się uroczystości odsłonięcia bramy przy cmentarzu społeczności żydowskiej 
w Nasielsku. 

6. W dniu 4 czerwca br. przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nasielsku odbędzie się Gminny Dzień Dziecka 
połączony z turniejem esportowo-sportowym Pasha Gaming Camp wraz z programem profilaktyki – 
współorganizowany z nasielszczaninem, Jarosławem „Pashą” Jarząbkowskim. 

7. Wkrótce ruszą zapisy na Bieg Tropem Wilczym 2022, który odbędzie się 19 czerwca w Popowie 
Borowym. 

8. Wysłano zaproszenia do udziału w 102. rocznicy „Bitwy nad Wkrą” w Borkowie do najważniejszych 
władz państwowych. Jednocześnie złożono stosowne prośby o patronaty do Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Obrony Narodowej.  

9. Podpisano umowę na realizację zadania publicznego pt. SPORT I PROFILAKTYKA podczas 
Półmaratonu Trzech Rzek – Nie daj się uzależnieniom II edycja. Na realizację ww. zadania 
Stowarzyszenie Aktywni dla Mazowsza otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 4 000,00 zł. 
Podczas wydarzenia będą zbierane środki finansowe na wsparcie Nikoli Krupińskiej – mieszkanki 
Gminy Nasielsk. Całe wpisowe z biegu będzie przeznaczone na ten cel, za co serdecznie dziękujemy 
Panu Karolowi Bielcowi – Prezesowi Stowarzyszenia Aktywni dla Mazowsza. 

10. Podpisano umowę na realizację zadania publicznego pt. „Zdrowo bo na sportowo”. Na ww. zadanie 
Młodzieżowy Klub Sportowy „Victoria” Nasielsk otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 2.000,00 zł. 

11. Podpisano umowę o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej pn. „CHODŹ 
POMALUJ MÓJ ŚWIAT – NASIELSK WARTO POWRACAĆ”. W ramach ww. zadania już niebawem  
na terenie Nasielska stanie animowana fotościanka, przy której mieszkańcy będą mogli robić 
pamiątkowe zdjęcia. Dodatkowo zostanie przeprowadzony także konkurs na najpiękniejszy Herb 
Nasielska malowany kredą na kostce brukowej. Środki finansowe z budżetu Gminy Nasielsk 
przeznaczone na realizację ww. inicjatywy to 4.000,00 zł brutto. 

12. Podpisano umowę na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Warsztaty gry 
na ukulele dla dzieci i młodzieży z gminy Nasielsk na terenie Szkoły Podstawowej im. Pierre’a  
de Coubertina w Budach Siennickich”. Na realizację ww. zadania z budżetu Gminy Nasielsk 
przeznaczono środki finansowe w wysokości 4.500,00 zł brutto. 

13. Złożono wniosek do Fundacji BGK w ramach projektu „Skrzydła dla Mamy” III edycja, wnioskowana 
kwota wsparcia – ok. 15.000,00 zł.  

14. Pod patronatem Burmistrza Nasielska lub ze wsparciem Burmistrza Nasielska odbyły się lub odbędą 
się następujące wydarzenia:  

1) II edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „Ortografia Corrida” z programem profilaktycznym, 

kwota wsparcia: 600,00 zł, organizator: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie 

Borowym, 

2) Impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka z programem profilaktycznym, kwota wsparcia:  

10.000,00 zł, współorganizator: Nasielski Ośrodek Kultury,  
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3) Wydarzenie esportowo-sportowe „pashaBiceps & friends” dla dzieci i młodzieży z Gminy Nasielsk  
z programem profilaktycznym, kwota wsparcia: ok. 47.000,00 zł, współorganizator: Jarosław 
„pashaBiceps” Jarząbkowski, 

4) Spotkania autorskie z elementami profilaktyki z Wiolettą Piasecką pn. „Otwórz się na siebie – poczuj 
barwy świata” dla szkół podstawowych z terenu gminy Nasielsk, kwota wsparcia: 4.500,00 zł, 
organizator: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku. 

 

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

1) 2 decyzje na lokalizację urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 3 zezwolenia dla dróg 
wewnętrznych, 

2) 4 decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót, 1 umowę dla dróg wewnętrznych, 
3) 1 decyzję na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie działalności handlowej, 
4) 5 decyzji o naliczeniu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 1 umowę 

dla dróg wewnętrznych, 
5) 3 decyzje na lokalizację zjazdów z dróg gminnych oraz 3 zezwolenia 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: Mazewo 
Dworskie A, Słustowo, Stare Pieścirogi, Studzianki, Lelewo, Nowa Wrona, Toruń Dworski. 

3. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, na podstawie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, została 
podpisana umowa z dnia 31.03.2022 roku na zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej 
wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim”; wykonawca: DLC Łukasz Ciesielski z siedzibą  
w Warszawie, wartość umowy: 408.138,30 zł. 

4. Został ogłoszony przetarg na zadanie „Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
na obszarze miasta i gminy Nasielsk” – termin otwarcia ofert: 29.04.2022 r. 

5. Złożono wniosek o dofinansowanie – wniosek o dotację do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach 
Programu Sportowa Polska – edycja 2022 na zadanie pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury 
sportowej na terenie gminy Nasielsk”; koszt całkowity zadania: 3.371.260,00 zł brutto, wnioskowana 
kwota dotacji: 1.685.630,00 zł.  

6. Zakończone zostały prace związane z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: 
1) „Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku”, 
2) „Budowa drogi gminnej ul. Przechodnia w Nasielsku”. 

7. Trwają prace przy wykonaniu zadania pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola w Pieścirogach 
Starych” 

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

9. Załatwiane są bieżące sprawy wpływające do Wydziału. 
 

Wydział Spraw Obywatelskich  
1. Wydano 162 dowody osobiste. 
2. Przyjęto 131 wniosków o wydanie dowodu osobistego. 
3. Dokonano 37 zameldowań na pobyt stały (w tym 11 osób spoza Gminy Nasielsk). 
4. Dokonano 7 zameldowań na pobyt czasowy. 
5. Dokonano 5 zameldowań cudzoziemców (Ukraina). 
6. Dokonano 25 wymeldowań z pobytu stałego. 
7. Wydano 15 zaświadczeń o zameldowaniu. 
8. Udzielono 16 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. 
9. Przyjęto 9 wniosków o nadanie numeru PESEL w trybie ewidencyjnym. 
10. Przyjęto 201 wniosków o nadanie numeru PESEL w trybie rejestracji obywatela Ukrainy o statusie 

cudzoziemca UKR; ogólna liczba nadanych numerów PESEL od chwili wprowadzenia obowiązku 
rejestracji, tj. od dnia 16.03.2022 r. – 401. 

 

Urząd Stanu Cywilnego  
1. Wydano 158 odpisów aktów. 
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2. Dokonano 67 migracji aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO (w tym: 
urodzenia – 36, małżeństwa – 22, zgony – 9). 

3. Zarejestrowano 16 zgonów. 
4. Sporządzono 4 transkrypcje aktów zagranicznych (w tym: 2 akty urodzenia – Stany Zjednoczone,  

2 akty małżeństwa – Stany Zjednoczone, Ukraina). 
5. Udzielono 1 ślubu cywilnego. 
6. Przyjęto 11 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
7. Wydano 6 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
8. Dokonano 61 przypisków przy aktach stanu cywilnego. 
9. Dokonano 27 wzmianek przy aktach stanu cywilnego. 
10. Sporządzono 2 protokoły uznania ojcostwa. 
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 marzec 2022 r. dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie. 

13. Sporządzono statystykę zdarzeń za miesiąc marzec 2022 r. dla Głównego Urzędu Statystycznego  
w Olsztynie. 

14. Sporządzono i przesłano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wnioski o nadanie 
medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla 3 par małżeńskich z terenu Gminy Nasielsk. 

 

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

1) otrzymano dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie na zadanie polegające 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 – odbiór azbestu odbędzie się z ok. 50 posesji i odebrane zostanie ok. 150 
ton, 

2) od połowy stycznia do końca lutego prowadzona była kontrola Najwyższej Izby Kontroli  
pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w latach 2016-2021”, 

3) otrzymano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie w kwocie ok. 20 tys. zł; wyłoniono firmę odbierającą odpady pochodzące z działalności 
rolniczej – odebranych zostanie ok. 40 ton folii, sznurka, siatki do owijania balotów, worków  
po nawozach i worki typu Big Bag, 

4) przeprowadzono odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej, 
5) koordynowanie dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Nasielsk, 
6) aktualizacja bazy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, 

wzywanie do wyjaśnień: sprawy dotyczące odbioru odpadów, błędnych deklaracji, 
7) zaplanowano dla wszystkich miejscowości harmonogram odbioru odpadów komunalnych  

na I półrocze 2022 r., odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci i małych opon samochodowych – 
harmonogramy dla poszczególnych miejscowości dostępne są na stronie www.nasielsk.pl oraz  
w lokalnej gazecie, 

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

9) na bieżąco wzywani są mieszkańcy do okazania umów i rachunków za opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych, 

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

11) 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, 

12) poinformowano właścicieli nieruchomości położonych w Nasielsku przy ulicach: Ogrodowa, 
Jaworowa, Cisowa, Sosnowa, Sadowa, Gajowa, Grabowa, Leśna, o obowiązku podłączenia 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. 

2. W zakresie ochrony zwierząt i rolnictwa:  
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1) wydano 3 zlecenia na kastrację zwierząt właścicielskich z terenu Gminy Nasielsk, 
2) wydano 10 opinii dotyczących wydzierżawienia obwodów łowieckich, 
3) wydano 1 postanowienie dotyczące pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, 
4) na bieżąco przekazywane są rolnikom informacje otrzymywane od instytucji związanych  

z rolnictwem (KRUS, ARiMR, WIORIN, ODR itp.), 
5) podano do publicznej wiadomości, że od dnia 15 kwietnia 2022 r. Rozporządzeniem Wojewody 

Mazowieckiego powiat nowodworski znalazł się w obszarze zagrożonym wścieklizną zwierząt – 
zlecono Zarządowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku oznakowanie terenu Gminy 
odpowiednimi tablicami informacyjnymi; przypominano również o konieczności szczepienia zwierząt 
i właściwego ich przetrzymywania. 

3. W zakresie ochrony powietrza: 
1) Dotacje z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie „Czyste Powietrze”: 
a) świadczona jest pomoc w wypełnianiu wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła, 

termomodernizację budynków i mikroinstalację fotowoltaiczną oraz pomoc w rozliczaniu 
otrzymanej dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
poprzez gminny punkt informacyjno-konsultacyjny „Czyste Powietrze” – od 01.01.2022 r. –  
33 wnioski; ogółem ok. 100 wniosków i ok. 50 wniosków rozliczonych (wypełnione wnioski  
o dotację z programu „Czyste Powietrze” są wysyłane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej 
przez Wydział ŚROW), 

b) udzielane są informacje o warunkach programu „Czyste Powietrze” zarówno telefonicznie, jak 
również osobiście przy bardzo dużej liczbie zapytań od mieszkańców, 

c) cykliczne uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczących wypełniania wniosków i rozliczenia 
dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”, 

d) w dniu 22 marca br. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku zorganizowano spotkanie informacyjne dla 
sołtysów dotyczące programu „Czyste Powietrze” z Panią Katarzyną Szmyt z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

e) w dniu 22 kwietnia br. na prośbę Marszałka Województwa Mazowieckiego wraz z Instytutem 
Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM z Krakowa na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  
w Nasielsku zorganizowano badanie fokusowe, które polegało na przeprowadzeniu grup 
dyskusyjnych z mieszkańcami budynków jednorodzinnych, którzy w celach grzewczych 
korzystają z biomasy, a więc kominków lub/i kotłów/pieców na drewno; w ramach badania 
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Nasielsku zrekrutował dwie grupy dyskusyjne – w jednej grupie uczestniczyły osoby o niskich 
dochodach (osoby ubogie energetycznie, wykluczone ekonomicznie), które w celach grzewczych 
korzystają z biomasy, zaś w drugiej grupie osoby o przeciętnych dochodach, które w celach 
grzewczych korzystają z biomasy. 

2) Dotacje z gminnego programu dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła: 
a) przygotowano i podpisano 37 umów z mieszkańcami na dofinansowanie wymiany źródła ciepła, 
b) 3 właścicieli nieruchomości zrezygnowało z otrzymania dotacji na wymianę źródła ciepła, 
c) 1 właściciel nieruchomości złożył wniosek o rozliczenie dotacji na wymianę źródła ciepła. 

3) Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – pomoc w wypełnianiu oraz 
wprowadzanie na bieżąco deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków; obecnie Gmina Nasielsk posiada wprowadzonych do bazy 1.607 
deklaracji, co stanowi 23% punktów adresowych Gminy (termin złożenia deklaracji upływa w dniu  
30 czerwca br.). 

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

usunięcia drzew i wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, 
2) z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi od 13 do 25 kwietnia br. zorganizowano akcję NASZ 

CZYSTY NASIELSK, w którym to sołectwa, szkoły, przedszkola, instytucje porządkowały swoje 
otoczenie i miejsca publiczne; do akcji zgłosiły się m. in.: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
w Popowie Borowym, Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich, Szkoła 



5 | S t r o n a  
INFORMACJA Z WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU ZA OKRES 30.03-28.04.2022 R. 

Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika  
w Cieksynie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, Szkoła Podstawowa Nr 2 
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego  
w Starych Pieścirogach, Samorządowe Przedszkole im. Juliana Tuwima w Nasielsku, Zespół Szkół 
Zawodowych im. Mikołaja Kopernika w Nasielsku, Niepubliczne Przedszkole Sakolandia, Sołectwo 
Chlebiotki, Stowarzyszenie Dolina Wkry; Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
zapewnił uczestnikom akcji worki, rękawice oraz odbiór zgromadzonych odpadów; za udział w akcji 
przekazane zostały uczestnikom sadzonki drzew (dąb, modrzew, sosna, wiąz, brzoza, klon, jarząb), 

3) w dniu 22 kwietnia br. z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi przedszkolaki z grupy „Słoneczek”  
z Samorządowego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Nasielsku przygotowały dla pozostałych dzieci 
teatrzyk pt. „Leśne spotkanie”; po przedstawieniu przedszkolaki utrwaliły pojęcia: ekologia  
i segregacja śmieci, w trakcie zajęć kształtowano postawy proekologiczne i podstawowe zasady 
ochrony przyrody, uświadomiono dzieciom, jakie niebezpieczeństwa grożą środowisku naturalnemu 
ze strony człowieka. 

5. Postępowania dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – wszczęto postępowania 
administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następujących 
przedsięwzięć: 
1) „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: wezwano inwestora do złożenia dodatkowych wyjaśnień w KIP; 
inwestor – Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o., 

2) „Zmiana sposobu zagospodarowania części istniejącego budynku gospodarczo-magazynowego  
na budynek gospodarczo-magazynowo-produkcyjny w miejscowości Lorcin, 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”; 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – odstąpiono od 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, Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska – wezwano do uzupełnienia braków w KIP; inwestor – osoba prywatna, 

3) „Budowa hali magazynowej i produkcyjnej”, przedsięwzięcie usytuowane będzie na działce nr ewid. 
404, obr. 0001 Miasto Nasielsk – wezwano do uzupełnienia braków KIP (Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny, PGW Wody Polskie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska); inwestor – 
Laboratorium Dermapharm, 

4) „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 – odstąpiono  
od konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko, wskazano konieczność 
określenia odpowiednich warunków i wymagań w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, 

5) „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW zlokalizowanej w miejscowości Kątne”, 
6) „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, 

zlokalizowanej na działce nr ewid. 63/4 obręb Chlebiotki, 
7) Postanowieniem nr 14/2022 nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania  

na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych 3 MW na działce nr 57/3, 
59/2, 60/2, 362/2 obręb Nuna, gmina Nasielsk”. 

 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 
1. Uregulowano stan prawny na rzecz Gminy Nasielsk dz. 67/27, 67/29 67/31 położonych w miejscowości 

Mogowo.  
2. Uzyskano decyzję dla działki o nr ew. 67 położonej w miejscowości Młodzianowo, że stanowi mienie 

gromadzkie – celem dalszej regulacji.  
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3. Uregulowano stan prawny dz. o nr ew. 937/30 w Nasielsku przy ul. Kościuszki na rzecz Gminy 
Nasielsk.  

4. Uregulowano stan prawny nieruchomości w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 10.  
5. Zakończono ostatecznymi decyzjami 12 postępowań rozgraniczenia nieruchomości.  
6. Trwa procedura sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 znajdującego się w Nasielsku przy  

ul. Warszawskiej 10.  
7. Sporządzono 22 zaświadczenia o przeznaczeniu terenu i 6 o rewitalizacji. 
8. Wydano 13 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
9. Wydano 14 decyzji o warunkach zabudowy i 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 
10. Procedowanych jest 46 wniosków o warunki zabudowy i 3 wnioski o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego.  
11. Wydano 6 decyzji o podziale nieruchomości i 7 postanowień o zgodności wstępnego projektu podział  

z ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
12. Prowadzonych jest 8 postępowań o rozgraniczenie nieruchomości. 
13. Wystąpiono z zapytaniem o wycenę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części wsi Borkowo, gm. Nasielsk. 
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 pracy sprzętu silnikowego będących  

na wyposażeniu jednostek OSP z terenu Gminy Nasielsk za miesiąc marzec 2022 r. 
2. Sporządzono bilans zużycia paliwa przez jednostki OSP za miesiąc marzec 2022 r. 
3. Uzgodniono z Komendą PSP w Nowym Dworze Mazowieckim i rozliczono wnioski z wyjazdów do akcji 

ratowniczo-gaśniczych w miesiącu marcu 2022 r. 
4. Wydano 1 skierowanie na badania lekarskie dla strażaka ochotnika z jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Psucinie. 
5. Wydano 11 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. 
6. Prowadzona jest ewidencja uchodźców z Ukrainy przybywających na teren Gminy Nasielsk. Na dzień  

28 kwietnia br. na terenie Gminy Nasielsk przebywa 318 obywateli Ukrainy, którzy przebywają u osób 
prywatnych, w tym: 61 dzieci w wieku od 0 do 6 lat, 76 dzieci w wieku od 7 do 15 lat, 22 młodzieży  
w wieku od 15 do 18 lat, 155 osób dorosłych oraz 4 osoby bez podanego wieku. 

7. Codzienne przekazywane są raporty do Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim o liczbie uchodźców z Ukrainy przebywających 
w miejscu zbiorowego zakwaterowania tj. świetlica w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Cieksynie. 

8. Raportowanie do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o działaniach podjętych przez 
Gminę po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP. 

9. Wysłano do Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Nowym 
Dworze Mazowieckim informację o sposobie dystrybucji tabletek jodku potasu w Gminie Nasielsk. 

10. Sporządzono listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej rocznika 2003 oraz przygotowano 
wezwania. 

 
 
 
 
 

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

Marek Maluchnik – Sekretarz Nasielska. 


