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Nasielsk, dnia 30 czerwca 2022 roku 
 
 

INFORMACJA Z WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU 
ZA OKRES 29.04-29.06.2022 R. 

 

Wydział Organizacji i Promocji 
1. W dniu 29 kwietnia br. Klub Kolarski Panorama zorganizował wyścig kolarski pod nazwą Grand Prix 

Nasielsk-Serock z lotną premią w Nasielsku.   
2. W dniu 8 maja br. na terenie przykościelnym w Nasielsku odbył się Jarmark św. Wojciecha połączony 

ze Zdrową Majówką.  
3. W dniu 16 maja br. odbyły się uroczystości odsłonięcia bramy przy cmentarzu społeczności żydowskiej, 

a następnie uroczystość w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku oraz w projekcja filmu i spotkanie 
z reżyserką w kinie „Niwa”. 

4. W dniu 23 maja br. w Urzędzie Miejskim odbyły się bezpłatne konsultacje z przedstawicielami Sieci 
Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Konsultacje dotyczyły wsparcia, jakie 
można otrzymać z funduszy europejskich m.in.: na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej 
rozwój, na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinasowania projektów przez 
społeczności lokalne. 

5. W dniu 29 maja br. w Cieksynie odbył się Półmaraton Trzech Rzek i spływ kajakowy zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Aktywni dla Mazowsza. Dofinansowano ww. wydarzenie kwotą 4.000,00 zł.  

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

7. W dniu 4 czerwca br. podczas Dnia Dziecka nastąpiło oficjalne odsłonięcie fotościanki zrealizowanej  
w ramach inicjatywy lokalnej Gminy Nasielsk. Pomysłodawcą była grupa nasielszczan na czele  
z Panem Dawidem Domałą. Obecnie fotościanka znajduje się przy ulicy Młynarskiej. Wsparcie  
z budżetu Gminy Nasielsk – 4.000,00 zł. 

8. W dniu 11 czerwca br. gościliśmy uczestników Sacrosongu Diecezji Płockiej. Gmina Nasielsk była 
współorganizatorem wydarzenia.    

9. W dniu 18 czerwca br. miało miejsce symboliczne otwarcie zmodernizowanego Stadionu Miejskiego. 
10. W dniu 19 czerwca br. w Popowie Borowym odbyły się uroczystości poświęcone Żołnierzom 

Niezłomnym wraz z biegiem „Tropem Wilczym 2022”. 
11. W imieniu organizatorów (Stowarzyszenie Skafander oraz KGW Wiejskie Sprawy Kobiet) serdecznie 

zapraszamy 3 lipca br., na uroczyste otwarcie MIS – Miejsca Integracji Społecznej  w Cieksynie. 
12. W dniach 22-24 lipca br. na targowicy w Nasielsku przy ulicy Lipowej odbędzie się Zlot Foodtrucków. 

Więcej informacji wkrótce na stronie i Facebooku Urzędu.  
13. Zapraszamy do oddawania głosu na budowę chodnika w miejscowościach Ruszkowo i Malczyn wzdłuż 

drogi wojewódzkiej nr 571 w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Nr projektu: 368. 
Pomysłodawcami projektu są: Pani Aleksandra Ziółek oraz Pan Michał Ziółek. 

14. Uzyskano Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad uroczystościami 102. rocznicy 
„Bitwy nad Wkrą” w Borkowie. Uroczystości odbędą się 20 sierpnia w Borkowie przy pomniku.   

15. Zakończono realizację projektu pt. „Likwidacja barier w komunikowaniu się w budynku Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku”. Z realizacji zadania zostało złożone sprawozdanie końcowe. 

16. Zrealizowano w ramach inicjatywy lokalnej zadanie 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. 

17. Złożono wniosek pt. „wspieraMY NASIELSKIE MAMY” do Fundacji BGK w ramach programu „Skrzydła 
dla Mamy” edycja III. Wniosek otrzymał pozytywną rekomendację Komisji Oceniającej. Obecnie 
kompletowane są dokumenty potrzebne do podpisania umowy. Kwota dofinansowania: 14.990,00 zł 
brutto. Projekt będzie realizowany od 1 września br. 

18. Pozyskano kwotę 10.460,00 zł brutto z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  
na realizację zadania pn. „Bitwa nad Wkrą”. 

19. Podpisano umowy na dotacje w łącznej kwocie 643.510,00 zł: 
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1) „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, w ramach którego 
zakupionych zostanie 14 komputerów/laptopów wraz z oprogramowaniem (edycja/tworzenie tekstu, 
arkusz kalkulacyjny, tworzenie prezentacji) dla dzieci z rodzin pegeerowskich, 

2) „Cyfrowa Gmina”, w ramach którego zakupiony zostanie sprzęt komputerowy wraz  
z oprogramowaniem do modernizacji Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 

20. Dokonano aktualizacji rozkładów jazdy linii „Sanimax”. 
21. Spotkania z Burmistrzem Nasielska oraz promowanie aktywnych i utalentowanych mieszkańców Gminy 

Nasielsk: Bartka Gałężewskiego, Julii Pawlak, Iwony Żyły. 
22. Pozyskano partnerów medialnych na uroczystość upamiętnienia „Bitwy nad Wkrą”. W organizację 

wydarzenia włączyły się: Radio Płońsk i portal wirtualnynowydwór.pl 
23. Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Artystyczno-Społecznym „SKAFANDER” na realizację zadania 

publicznego pt. „Piknik artystyczny z okazji otwarcia MIS – Miejsca Integracji Społecznej w Cieksynie”. 
Kwota wsparcia: 7.000,00 zł.  

24. Ogłoszono otwarty konkurs ofert pt. „Organizacja wypoczynku letniego – półkolonie dla dzieci  
i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień”. W wyniku rozstrzygnięcia 
konkursu zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania na kwotę 20.000,00 zł z MLKS ŻBIK 
Nasielsk.  

25. W Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się zestawienie petycji za rok 2021 składanych zarówno do 
Burmistrza Nasielska, jak również Rady Miejskiej w Nasielsku.  

26. W dniu 9 czerwca br. odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Sportu. Dyskutowano na temat regulaminu 
korzystania ze Stadionu Miejskiego w Nasielsku. 

27. W dniu 27 czerwca br. odbyła się Rada Społeczna SPZOZ w sprawie zaopiniowania sprawozdań 
finansowych jednostki.  

28. Z przykrością informujemy, że w bieżącym roku nie zostanie uruchomiony system Nasielskich Rowerów 
Miejskich ze względu na trudności firmy Roovee w transporcie do Polski półprzewodników niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania rowerów. 

29. Dofinansowano służby ponadnormatywne „prewencyjno-profilaktyczne” dla policjantów Komisariatu 
Policji w Nasielsku na kwotę 12.000,00 zł. 

30. Współorganizacja harcerskiego biwaku sztandarowego w Nasielsku w dniach 27-29.05.2022 r. Kwota 
wsparcia – 7.870,48 zł. 

31. Sfinansowano diagnozę czynników ryzyka i czynników chroniących dla uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich – 700,00 zł. 

32. Dofinansowano międzyszkolne zawody w czworoboju lekkoatletycznym w dniu 19.05.2022 r. 
organizowane przez Szkołę Podstawową im. Ks. Józefa Poniatowskiego, kwota wsparcia – 1.400,00 zł. 

33. Dofinansowano zawody sportowe z okazji Dnia Olimpijskiego organizowanego przez Szkołę 
Podstawową im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich 10.06.2022 r. Kwota wsparcia –  
ok. 1.900,00 zł. 

34. Współorganizowano wydarzenie „Otwarcie zmodernizowanego Stadionu Miejskiego w Nasielsku – 
Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Żbik” 18.06.2022 r. Kwota wsparcia – 2.000,00 zł. 

35. Udzielono dofinansowania na organizację obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci przez UKS Sokół 
Nasielsk w dniach 25.06-02.0.2022 r. Kwota wsparcia – 3.500,00 zł. 

36. Udzielono dofinansowania na akcję „Lato w Mieście” organizowaną przez Miejsko-Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Nasielsku. Kwota wsparcia – 3.000,00 zł. 

37. Parafia Rzymskokatolicka pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie  uzyskała dofinansowanie na wyjazd 
dla dzieci. Kwota wsparcia – 2.500,00 zł. 

38. Dofinansowano wydarzenie „Lato w Mieście” organizowane przez Nasielski Ośrodek Kultury  
(19-26.07.2022 r.). Kwota wsparcia – 4.000,00 zł. 

39. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Wojciecha w Nasielsku uzyskała dofinansowanie do wyjazdu dla 
młodzieży ze wspólnoty „Wojsko Gedeona”. Kwota wsparcia – 1.000,00 zł. 

40. Wspólnie z Panem Andrzejem Zawadzkim organizowana jest wystawa fotograficzna dotycząca 
Pielgrzymki Ełckiej, która wchodzi do Nasielska w dniu 3 sierpnia br.  

41. Burmistrz Nasielska objął patronatem honorowym wydarzenia: 
1) Turniej Tańca Sportowego – organizator: Łukasz Kosiński Szkoła Tańca SWAG, kwota 

dofinansowania imprezy: 500,00 zł, 
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2) Festiwal PROMIEŃ 2022 – organizator: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku, 
kwota dofinansowania imprezy: 1.000,00 zł. 

 

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

1) 18 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 6 zezwolenia dla dróg 
wewnętrznych, 

2) 10 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót, 2 umowy dla dróg wewnętrznych, 
3) 5 decyzji na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie działalności handlowej, 
4) 9 decyzji o naliczeniu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 2 umowy 

dla dróg wewnętrznych, 
5) 9 decyzji na lokalizację zjazdów z dróg gminnych oraz 5 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: Studzianki, 
Lelewo, Nowa Wrona, Pianowo, Jackowo Włościańskie, Zaborze, Andzin, Borkowo, Cieksyn, Czajki, 
Malczyn, Mokrzyce Dworskie, Żabiczyn, Psucin, Wągrodno, Morgi, Chrcynno, Mazewo Dworskie, 
Słustowo, Stare Pieścirogi, Nowiny, Kędzierzawice, Kosewo, Głodowo Wielkie, Krzyczki Szumne, 
Dąbrowa, Krzyczki Żabiczki, Jackowo Dworskie, Aleksandrowo, Dębinki, Mazewo Włościańskie, 
Pniewo. 

3. Zostały ogłoszone przetargi na następujące zadania: 
1) )”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk'' – trwają prace komisji 

przetargowej, 
2) „Dowożenie uczniów z wyznaczonych punktów zbiórki do szkół na terenie miasta i gminy Nasielsk  

i odwożenie ze szkół do wyznaczonych punktów zbiórki w roku szkolnym 2022-2023” – przetarg 
został rozstrzygnięty, wybrano Wykonawcę, 

3) „Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk” 
– trwają prace komisji przetargowej, 

4) „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (zakup laptopów) – 
postępowanie zostało rozstrzygnięte, wybrano Wykonawcę, 

5) „Rozbudowa skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku – Poprawa wizerunku centrum miasta'' –  
po otwarciu ofert przetarg unieważniony z powodu przekroczenia środków zabezpieczonych  
w budżecie, 

6) „Rozbudowa skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku – Poprawa wizerunku centrum miasta'' – przetarg 
powtórzony; trwają prace komisji przetargowej. 

4. Złożono wniosek o dofinansowanie – o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  
i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
na zadanie „Budowa drogi gminnej nr 240313W na odcinku od drogi powiatowej nr 2424W (wraz  
ze skrzyżowaniem na działce nr 176) w miejscowości Paulinowo do działki nr 98 stanowiącej pas drogi 
wojewódzkiej nr 632 (bez skrzyżowania) w miejscowości Chrcynno”. Całkowity koszt zadania: 
5.091.200,65 zł brutto, wnioskowana kwota dotacji: 2.546.891,00 zł. 

5. Pozyskano dofinansowania na realizację zadań:  
1) „Przebudowa obiektu sportowego przy szkole podstawowej w Popowie Borowym, budowa małej 

architektury i utwardzenie terenu”, w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2022”; na mocy 
uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego przyznano pomoc finansową w kwocie  
300.000,00 zł, 

2) „Przebudowa drogi gminnej w Andzinie”, w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych  
do gruntów rolnych; na mocy uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego przyznano pomoc 
finansową w kwocie 100.000,00 zł, 

3) inwestycji w sołectwach w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 
2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”; zawarto 17 umów dofinansowania na łączną kwotę wsparcia 
170.000,00 zł, 
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4) „Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku - Poprawa infrastruktury kulturalnej”  
w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa 
mazowieckiego; zawarto umowę o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego  
w kwocie 4.000.000,00 zł; koszt inwestycji: 14.450.000,00 zł brutto. 

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

7. Załatwiane są bieżące sprawy wpływające do Wydziału. 
 

Wydział Spraw Obywatelskich  
1. Wydano 285 dowodów osobistych. 
2. Przyjęto 293 wnioski o wydanie dowodu osobistego. 
3. Dokonano 64 zameldowań na pobyt stały. 
4. Dokonano 18 zameldowań na pobyt czasowy. 
5. Dokonano 8 zameldowań cudzoziemców (Ukraina). 
6. Dokonano 28 wymeldowań z pobytu stałego. 
7. Wydano 33 zaświadczenia o zameldowaniu. 
8. Udzielono 45 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. 
9. Wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania dot. zameldowania/wymeldowania. 
10. Wydano 1 decyzję o odmowie wymeldowania. 
11. Przyjęto 8 wniosków o nadanie numeru PESEL w trybie ewidencyjnym. 
12. Przyjęto 56 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. – 457. 

13. W dniach 18-31 maja br. w Wydziale Spraw Obywatelskich odbyła się kontrola w zakresie prowadzenia 
ewidencji ludności przeprowadzona przez Wydział Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Warszawie. 

 

Urząd Stanu Cywilnego  
1. Wydano 359 odpisów aktów. 
2. Dokonano 136 migracji aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO (w tym: 

urodzenia – 73, małżeństwa – 49, zgony – 15). 
3. Zarejestrowano 31 zgonów. 
4. Zarejestrowano 14 ślubów konkordatowych. 
5. Udzielono 10 ślubów cywilnych. 
6. Przyjęto 40 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
7. Wydano 28 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
8. Dokonano odtworzenia treści 4 aktów zagranicznych (2 akty urodzenia – Ukraina, 1 akt urodzenia – 

Roska, 1 akt małżeństwa – Ukraina).  
9. Dokonano 201 przypisków przy aktach stanu cywilnego. 
10. Dokonano 41 wzmianek przy aktach stanu cywilnego. 
11. Sporządzono 3 protokoły uznania ojcostwa. 
12. Wydano 2 decyzje o zmianie imienia lub nazwiska (zmiana imienia – 1 decyzja, zmiana nazwiska –  

1 decyzja). 
13. Sporządzono statystykę dotyczącą realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji 

ludności i udostępniania danych za miesiące kwiecień i maj 2022 r. dla Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie. 

14. Sporządzono statystykę zdarzeń za miesiące kwiecień i maj 2022 r. dla Głównego Urzędu 
Statystycznego w Olsztynie. 

15. W dniu 12 maja br. zorganizowano uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
dla 2 par małżeńskich z terenu Gminy Nasielsk. 

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

1) wyłoniono wykonawcę realizacji zadania polegającego na „Usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów 
zawierających azbest z terenu miasta i gminy Nasielsk”; zadanie realizować będzie firma PHU 
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„PIOTR” Piotr Jaczyński ul. Warszawska 38 B, 05-084 Leszno; cena za odebranie 1 Mg płyt 
azbestowo-cementowych z miejsc tymczasowego składowania, transport i przekazanie odpadów  
na składowisko – 410,40 zł/Mg brutto; cena demontażu pokryć dachowych wraz z ich odebraniem 
transportem i przekazaniem odpadów do utylizacji  -  626,40 zł/Mg brutto, 

2) przeprowadzono odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej, odebrano odpady o łącznej 
masie 40,15 Mg od 39 rolników z terenu Gminy, 

3) koordynowanie dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Nasielsk, 
4) aktualizacja bazy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, 

wzywanie do wyjaśnień: sprawy dotyczące odbioru odpadów, błędnych deklaracji, 
5) prowadzona jest na bieżąco weryfikacja ilości osób zameldowanych, a zgłoszonych w deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kolejne miejscowości (Cegielnia 
Psucka, Nowa Wrona), 

6) na bieżąco wzywani są mieszkańcy do okazania umów i rachunków za opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych (Cegielnia Psucka, Nowa Wrona, Kosewo, Konary, Kątne), 

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

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

2. W zakresie ochrony zwierząt i rolnictwa:  
1) wydano 24 zlecenia na kastrację zwierząt właścicielskich z terenu Gminy Nasielsk, 
2) na bieżąco przekazywane są rolnikom informacje otrzymywane od instytucji związanych  

z rolnictwem (KRUS, ARiMR, WIORIN, ODR itp.). 
3. W zakresie ochrony powietrza: 

1) podpisano umowę na zadanie pod nazwą: „ZAKUP DRONA DO MONITOROWANIA JAKOŚCI 
POWIETRZA NA TERENIE GMINY NASIELSK”; zadanie będzie współfinansowane ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Czyste Powietrza 
2022”; wysokość pomocy finansowej – 50% (90.000,00 zł), 

2) 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”, 

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”. 

3) informowano o nowelizacji uchwały antysmogowej za pośrednictwem strony internetowej urzędu, 
portalu Facebook, rozesłano informację do: sołtysów, radnych, placówek szkolnych, jednostek OSP, 
NOK, ZGKiM, SPZOZ, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku. 

4) dotacje z gminnego programu dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła: 
a) przygotowano i podpisano 5 umów z mieszkańcami na dofinansowanie wymiany źródła ciepła, 
b) 4 właścicieli nieruchomości zrezygnowało z otrzymania dotacji na wymianę źródła ciepła, 
c) 6 właścicieli nieruchomości złożyło wniosek o rozliczenie dotacji na wymianę źródła ciepła. 

5) 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 2.748 
deklaracji, co stanowi 38% punktów adresowych Gminy (termin złożenia deklaracji upływa w dniu  
30 czerwca br.). 

4. W zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej – wszczęto postępowania oraz wyznaczono wizje 
terenowe dla spraw dotyczących zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i wniosków o wydanie zezwolenia 
na usunięcie drzew. 
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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” – wydano decyzję umarzającą postępowanie z uwagi na fakt,  
iż przedmiotowa inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  
na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy o ochronie środowiska, 

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” – 
zawiadomienie stron postępowania o uzyskanych opiniach przed wydaniem decyzji ooś, 

3) „Budowa hali magazynowej i produkcyjnej” (Laboratorium Dermapharm Sp. z o.o.) przedsięwzięcie 
usytuowane będzie na działce nr ewid. 404, obr. 0001 Miasto Nasielsk – przedłużono termin 
uzupełnienia braków w KIP do 15 sierpnia 2022 r., 

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” – wydano postanowienie nakładające obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zawieszono postępowanie do czasu 
przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

5) „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającą się z farmy 
fotowoltaiczne o całkowitej łącznej mocy farmy do 2 MW zlokalizowanej w Krzyczki Pieniążki, gmina 
Nasielsk, powiat nowodworski, działka numer 93” – wydano postanowienie o obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 

6) „Budowa dwóch kurników wraz z obiektami towarzyszącymi na działce o nr ewid. 26 w miejscowości 
Mazewo Dworskie A, gmina Nasielsk” – wydano decyzję odmawiającą ustalenia środowiskowych 
uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia; odwołanie od decyzji złożyli inwestorzy, 

7) „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW zlokalizowanej w miejscowości Kątne” – 
wydano decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, 

8) „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, 
zlokalizowanej na działce nr ewid. 63/4 obręb Chlebiotki – wydano decyzję ustalającą środowiskowe 
uwarunkowania dla przedsięwzięcia, 

9) „Przebudowa istniejącej linii 110 kV relacji Ciechanów-Nasielsk” – uzyskano wszystkie stanowiska 
organów opiniujących; Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził możliwość odstąpienia 
od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania dla planowanego przedsięwzięcia; Dyrektor 
Zarządu Zlewni w Ciechanowie PGW Wody Polskie wyraził stanowisko, że dla planowanego 
przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania; Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie odmówił zajęcia stanowiska w spawie wydania opinii, 

10) „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki numer 120, 
obręb Młodzianowo, o mocy do 1,5 MW” – 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, 

11) „Budowa 26 domów jednorodzinnych na działkach nr 27/5, 27/8, 27/9, 27/10, 27/11, 27/18, 27/21 
obręb: 0046 Pniewo, gmina Nasielsk, powiat nowodworski, województwo mazowieckie” – 
wystąpiono o opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 
1. Sporządzono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Żabiczyn  

dz. o nr ew. 98/5, dz. o nr ew. Nasielsk 82/1. 
2. Wystąpiono do Wojewody Mazowieckiego o uzyskanie tytułu prawnego dla działki o nr ew. 67 

położonej w miejscowości Młodzianowo.   
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3. Przekazano aktem notarialnym w drodze darowizny dz.93/2 w miejscowości Lorcin i dz. o nr ew. 246  
w miejscowości Nuna.  

4. Trwa procedura sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 10 
– sporządzono wykaz do sprzedaży.  

5. Sporządzono 60 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu i 6 o rewitalizacji. 
6. Wydano 56 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
7. Wydano 25 decyzji o warunkach zabudowy i 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 
8. Procedowanych jest 34 wniosków o warunki zabudowy i 6 wniosków o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego.  
9. Wydano 10 decyzji o podziale nieruchomości i 18 postanowień o zgodności wstępnego projektu 

podział z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
10. Prowadzonych jest 8 postępowań o rozgraniczenie nieruchomości. 
11. Prowadzonych jest 15 postępowań o ustalenie opłaty adiacenckiej. 
12. Złożono w Sądzie Rejonowym w Pułtusku wniosek o zasiedzenie dz. o nr ew. 170/2 położonej  

w Psucinie. 
13. Złożono w Sądzie Rejonowym w Pułtusku Wydział Ksiąg Wieczystych wnioski o regulację stanu 

prawnego dla nieruchomości, które przeszły na własność Gminy Nasielsk w wyniku wydanych decyzji 
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych.  

14. Bieżąca praca Wydziału – przygotowywanie i wydawanie decyzji podziałowych, o warunkach 
zabudowy, celu publicznego, o opłacie adiacenckiej, nr porządkowych dla nieruchomości, zaświadczeń 
o przeznaczeniu nieruchomości, wypisów z mpzp, regulacje stanów prawnych nieruchomości, 
rozgraniczenia, regulacja stanów prawnych. 

15. Bieżąca współpraca ze Starostwem Powiatowym, NBM Sp. z o.o, ZGKiM. 
 

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej 
1. Rozliczono karty drogowe pojazdów pożarniczych oraz karty sprzętu silnikowego pozostających  

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

ratowniczo-gaśniczych w miesiącach kwiecień i maj. 
4. Wydano 51 skierowań na badania lekarskie dla strażaków ochotników z jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy Nasielsk.  
5. Sporządzono rejestr w sprawie przyznania świadczenia ratowniczego dla strażaków ochotników  

z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 
6. Wydano 9 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony. 
7. Prowadzona jest ewidencja uchodźców z Ukrainy przybywających na teren Gminy Nasielsk. Według 

stanu na dzień 28 czerwca br. na terenie Gminy Nasielsk przebywa 322 obywateli Ukrainy, (którzy 
przebywają u osób prywatnych, w tym: 63 dzieci w wieku od 0 do 6 lat, 84 dzieci w wieku od 7 do 15 lat, 
22 dzieci w wieku od 15 do 18 lat, 150 osób dorosłych oraz 3 osoby bez podanego wieku. 

8. Raportowanie do Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego  
w Nowym Dworze Mazowieckim o liczbie uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy 
Nasielsk. 

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

10. Udział w wojewódzkim ćwiczeniu taktyczno–specjalistycznym pod kryptonimem RENEGADE/SAREX-22 
z zakresu powszechnego ostrzegania i alarmowania. 

11. Wysłano do placówek szkolnych z terenu Gminy Nasielsko pismo o przesłanie informacji o podjętych 
działaniach profilaktyczno-prewencyjnych, zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku 
dzieci podczas okresu wakacyjnego. 

12. W dniach od 24 do 26 maja 2022 roku została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców 
z Gminy Nasielsk urodzonych w 2003 roku. Na listach stawiennictwa ujętych zostało 105 mężczyzn:  
97 urodzonych w roku 2003 oraz 8 mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy do tej pory  
nie stawali do kwalifikacji wojskowej. Przed Powiatową Komisją Lekarską w Nowym Dworze 
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Mazowieckim stawiło się 92 mężczyzn rocznika bazowego oraz 1 z roczników starszych. Przed PKL  
nie stawiło się 12 osób. 

 
 
 

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

Marek Maluchnik – Sekretarz Nasielska. 


