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Nasielsk, dnia 30 września 2022 roku 
 
 

INFORMACJA Z WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU 
ZA OKRES 24.08-29.09.2022 R.  

 

1. Do dnia 30 września br. można składać wnioski w ramach inicjatywy lokalnej. 
2. Do dnia 30 września br. czekamy na zgłoszenia kandydatur do Nagrody „Lew Nasielska”. 
3. W dniu 1 września br. obchodziliśmy 83. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. 
4. Podpisano umowę na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja zajęć szkoleniowo-treningowych  

z zakresu piłki nożnej”, złożonego przez Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Nasielsku. Kwota 
wsparcia – 10.000,00 zł.  

5. Podpisano umowę o realizację zadania publicznego pt. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji 
tenisa stołowego” z Młodzieżowym Klubem Sportowym. Kwota dotacji – 5.000,00 zł.  

6. W dniu 13 września br. odbyło się wstępne spotkanie informacyjne poprzedzające zarządzenie wyborów 
do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku, podczas którego omówiono harmonogram i zakres działań 
w ramach przygotowań do wyborów w szkołach podstawowych i średnich na terenie naszej Gminy. 

7. W dniu 20 września dokonano zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku 
(termin wyborów – 26 października br.), określenia kalendarza wyborczego oraz powołania 
Młodzieżowej Komisji Wyborczej.  

8. Realizujemy kolejne zadania związane z wyborem Młodzieżowej Rady Gminy. Na realizację projektu  
pn. „Kompetentna Młodzież – powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku i przygotowanie  
do pełnienia mandatu młodzieżowego radnego” pozyskaliśmy dotację w kwocie 12.439,00 zł z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.  

9. Realizujemy projekt. „wsieraMY NASIELSKIE MAMY”. Pierwsze zajęcia odbyły się 24 września br.  
w Samorządowym Przedszkolu im. Juliana Tuwima w Nasielsku.  

10. Nasze zgłoszenie Sołectwa Studzianki w tegorocznej edycji konkursu „Najaktywniejsze sołectwo 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” zostało wyróżnione przez jury 
konkursu. Sołectwo Studzianki zajęło IV miejsce oraz otrzymało nagrodę w kwocie 5.000,00 zł. Warto 
dodać, iż Sołectwo Studzianki jako jedyne z terenu powiatu nowodworskiego znalazło się w finałowej 
grupie, w której przyznano 4 wyróżnienia oraz 6 miejsc. Konkurs ten organizuje Biuro Regionalne 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim pod patronatem Marszałka 
Województwa Mazowieckiego 

11. Kontynuujemy akcję „Warto powracać bezpiecznie”, którą realizujemy z funkcjonariuszami Komisariatu 
Policji w Nasielsku. Odwiedziliśmy Szkołę Podstawową Nr 2 w Nasielsku.   

12. Przygotowany został kalendarz Gminy Nasielsk na rok 2023.  
13. Dokonaliśmy aktualizacji rozkładów jazdy linii „Sanimax”. 
14. Przygotowujemy Jarmark Bożonarodzeniowy w Nasielsku, który odbędzie się 3-4 grudnia br. na terenie 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. Pozyskaliśmy partnerów medialnych 
na Jarmark Bożonarodzeniowy w Nasielsku. W promocję wydarzenia włączyli się: Radio Płońsk, Radio 
KRDP i portal wirtualnynowydwór.pl. Do 7 listopada br. czekamy na zgłoszenia wystawców. Zapraszamy 
na stronę: www.jarmark.nasielsk.pl Otrzymaliśmy również książki z wydawnictwa ZNAK na nagrody dla 
uczestników Jarmarku.  

15. Udzielono dofinansowania na Akcję Narodowe Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej oraz Akcję 
Noc Bibliotek organizowaną przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nasielsku, kwota wsparcia –  
3.000,00 zł. 

16. Udzielono dofinansowania na Akcję „Weekend seniora z kulturą” organizowaną przez Miejsko-Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Nasielsku, kwota wsparcia – 2.500,00 zł. 

17. W dniu 6 września br. podpisano porozumienie z Kołem Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą”  
w Ruszkowie na współorganizacje projektu pn. „W uzależnienia nie wpadamy – na zdrowy styl życia 
stawiamy!”, kwota wsparcia – 3.500,00 zł. 

18. Zaplanowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół: Szkoły Podstawowej im. Pierre'a  
de Coubertina w Budach Siennickich (17 października br.), Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Dębinkach (18 października br.) oraz Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie  
(25 października br.). Kwota sfinansowania warsztatów – 6.300,00 zł. 

http://www.jarmark.nasielsk.pl/
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19. Zamówiono odblaski (rękawy na rower, zawieszki, opaski samozaciskowe) dla przedszkolaków  
i uczniów szkół podstawowych. Łączna kwota zamówień – 6.077,43 zł. 

20. W dniu 26 września br. współorganizowaliśmy Zawody w Indywidualnych Biegach Przełajowych Szkół 
Podstawowych Gminy Nasielsk. 

21. W dniu 28 września br. uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Nasielsk wzięli udział  
w powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych w Twierdzy Modlin. 

22. W dniu 29 września zorganizowano Gminne Zawody Szkół Podstawowych w Piłkę Nożną dla dziewcząt  
i chłopców z roczników 2008-2009. 

23. W dniu 30 września uczniowie naszych szkół podstawowych wezmą udział w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych, które odbędą się na Stadionie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim. 

24. Burmistrz Nasielska objął patronatem honorowym wydarzenie „Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 
Team Roping”, które odbyło się w dniach 9 - 11 września br. w Jackowie Włościańskim. 

 

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

1) 25 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 7 zezwoleń dla dróg 
wewnętrznych, 

2) 6 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót, 2 umowy dla dróg wewnętrznych, 
3) 28 decyzji na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie działalności handlowej, 
4) 50 decyzji o naliczeniu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 2 umowy 

dla dróg wewnętrznych, 
5) 4 decyzje na lokalizację zjazdów z dróg gminnych, 4 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: 
Młodzianowo, Kątne, Toruń Dworski, Krzyczki Pieniążki, Pniewo, Siennica, Chlebiotki, Pniewska Górka, 
Kosewo, Cegielnia Psucka, Nowa Wieś, Miękoszyn, Andzin, Morgi, Pianowo, Winniki, Mazewo 
Włościańskie, Jackowo Włościańskie, Krzyczki Żabiczki. 

3. Zostały ogłoszone przetargi na następujące zadania: 
1) ) „Poprawa dostępności w szkołach podstawowych w GN w ramach projektu Dostępna Szkoła – 

innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb 
uczniów oraz otoczenia – Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych 
Pieścirogach” – trwają prace nad badaniem ofert, 

2) „Przebudowa drogi gminnej w Andzinie’’ – trwają prace nad badaniem ofert, 
3) „Zakup drona do monitorowania jakości powietrza na terenie Gminy Nasielsk” – trwają prace nad 

badaniem ofert, 
4) „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 2023 roku” – termin otwarcia 
ofert – 21.10.2022 r. 

4. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały 
podpisane następujące umowy:  
1) Umowa z dnia 30.08.2022 r. na remont Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku; 

wykonawca: DLC Łukasz Ciesielski z siedzibą ul. Przasnyska 2/77, 01-756 Warszawa; wartość 
umowy: 233.302,72 zł brutto, 

2) Umowa z dnia 30.08.2022 r. na remont Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego; 
wykonawca: DLC Łukasz Ciesielski z siedzibą ul. Przasnyska 2/77, 01-756 Warszawa; wartość 
umowy: 266.941,54 zł brutto, 

3) Umowa z dnia 30.08.2022 r. na remont Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie; 
wykonawca: ELTIM Sp. z o. o. – Lider Konsorcjum z siedzibą ul. Gustawa Morcinka 5 paw. 36,  
01-496 Warszawa; wartość umowy: 131.204,52 zł brutto, 

4) Umowa z dnia 15.09.2022 r. na zadanie pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy szkole 
podstawowej w Popowie Borowym, budowa małej architektury i utwardzenie terenu’’; wykonawca: 
Krzysztof Perkowski GARDEN-SPORT SERVICE z siedzibą  ul. Dolna 2, 05-119 Legionowo; 
wartość umowy: 1.034.614,76 zł brutto. 
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5. Trwają prace przy wykonaniu zadań pn.: 
1) „Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk” 

– „Część 1 – Budowa drogi gminnej relacji Paulinowo-Chrcynno”, 
2) „Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk” 

– „Część 2 – Budowa dróg gminnych ul. Łączna, ul. Przechodnia, ul. Podmiejska oraz Siennica-
Paulinowo”, 

3) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk” Część 1: 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk – budynki OSP, 

4) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk” Część 2: 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk – budynki szkolne  
i przyszkolne, 

5) „Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym, budowa małej 
architektury i utwardzenie terenu”, 

6) „Przebudowa skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą 
techniczną”. 

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 209 dowodów osobistych. 
2. Przyjęto 187 wniosków o wydanie dowodu osobistego. 
3. Dokonano 66 zameldowań na pobyt stały. 
4. Dokonano 10 zameldowań na pobyt czasowy. 
5. Dokonano 7 zameldowań cudzoziemców (Ukraina). 
6. Dokonano 87 wymeldowań z pobytu stałego, w tym 20 do innej gminy. 
7. Dokonano 2 zgłoszeń wyjazdu za granicę. 
8. Wydano 30 zaświadczeń o zameldowaniu. 
9. Udzielono 25 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. 
10. Wszczęto 9 postępowań o wymeldowanie/zameldowanie. 
11. Wydano 3 decyzje o wymeldowaniu/zameldowaniu/umorzeniu postępowania. 
12. Przyjęto 23 wnioski 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. – 526. 

 

Urząd Stanu Cywilnego  
1. Wydano 238 odpisów aktów. 
2. Dokonano 86 migracji aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO (w tym: 

urodzenia – 53, małżeństwa – 27, zgony – 6). 
3. Zarejestrowano 22 zgony. 
4. Zarejestrowano 11 ślubów konkordatowych. 
5. Udzielono 4 śluby cywilne 
6. Przyjęto 3 zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
7. Dokonano odtworzenia treści 1 zagranicznego aktu stanu cywilnego (akt urodzenia – Ukraina).  
8. Dokonano 144 przypisków przy aktach stanu cywilnego. 
9. Dokonano 27 wzmianek przy aktach stanu cywilnego. 
10. Sporządzono 1 protokół uznania ojcostwa. 
11. Sporządzono statystykę dotyczącą realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji 

ludności i udostępniania danych za miesiąc sierpień 2022 r. dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie. 

12. Sporządzono statystykę zdarzeń za miesiąc sierpień 2022 r. dla Głównego Urzędu Statystycznego  
w Olsztynie. 
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Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
1. W zakresie gospodarki odpadami: 

1) zakończono prace polegające na „Usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest  
z terenu miasta i gminy Nasielsk”. Zadanie realizowała firma PHU „PIOTR” Piotr Jaczyński  
ul. Warszawska 38 B, 05-084 Leszno; łącznie odebrano i zutylizowano 130 Mg odpadów 
zawierających azbest, 

2) uzgodniono harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na IV kwartał 2022 oraz 
wielkogabarytów i elektrośmieci, 

3) koordynowano dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Nasielsk,  
4) na bieżąco trwa 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, 
6) przeprowadzane są kontrole dot. nowo narodzonych dzieci zgłoszonych w deklaracjach o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  
7) na bieżąco wzywani są mieszkańcy do okazania umów i rachunków za opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych, 
8) przyjmowanie i wyjaśnianie reklamacji dotyczących odbierania odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Nasielsk, 
9) koordynowanie akcji Sprzątania Świata – Polska 2022, 
10) przeprowadzono zajęcia dydaktyczne w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku pn. „Wszystkie 

Śmieci Nasze są” w ramach akcji Sprzątanie Świata – Polska 2022. 
2. W zakresie ochrony zwierząt i rolnictwa: na bieżąco przekazywane są rolnikom informacje otrzymywane 

od instytucji związanych z rolnictwem (KRUS, ARiMR, WIORIN, ODR itp.). 
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”, 

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”; 

2) 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; 

3) termin złożenia deklaracji CEEB upłynął 30 czerwca br., nadal przyjmowane i wprowadzane  
są deklaracje CEEB do systemu; obecnie Gmina Nasielsk posiada wprowadzonych do bazy 5.351 
deklaracji, co stanowi 70% punktów adresowych Gminy. 

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. 

5. Postępowania dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach –: 
1) „Budowa farmy fotowoltaicznej SPV Nasielsk zlokalizowanej na działce nr 1545 w m. Nasielsk , 

gmina Nasielsk” – zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z materiałem 
sprawy przed wydaniem decyzji administracyjnej, 

2) „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki numer 236, 
obręb Żabiczyn, o mocy do 1,5 MW” zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 236 – 
wszczęto postępowanie oraz wystąpiono o opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, PGW Wody 
Polskie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
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3) Budowa hali magazynowej i produkcyjnej na działce nr 166/2, 112/4 i części działki 111/3 obręb 
Kosewo, Mazewo gmina Nasielsk – wezwano inwestora do uzupełnienia braków we wniosku, 

4) „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 – przekazano raport ooś do uzgodnienia, 

5) „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, 

6) „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; PGW 
Wody Polskie – stwierdziło konieczność przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko, 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, 

7) „Budowa instalacji fotowoltaicznej z magazynami energii wraz z niezbędną infrastrukturą” 
zlokalizowanego  na działce nr ewid. 63/4 obręb Chlebiotki - wszczęto postępowanie administracyjne 
w sprawie zmiany decyzji nr 14/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, 
wystąpiono o opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, PGW Wody Polskie oraz Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 
1. W dniach 31 sierpnia i 2 września 2022 roku odbyły się akty notarialne dot. sprzedaży nieruchomości 

w miejscowości Żabiczyn dz. o nr ew. 98/5, dz. o nr ew. Nasielsk 82/1. 
2. Uzyskano tytuł prawny do nieruchomości dz. drogowej o nr ew. 122/2 w Borkowie. 
3. Na dzień 26 października 2022 roku ustalono przetarg nieograniczony dot. sprzedaży lokalu 

niemieszkalnego położonego w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 10 oraz na dzień 8 listopada 2022 
roku ustalono przetarg nieograniczony dot. sprzedaży – lokalu mieszkalnego położonego w Nasielsku 
przy ul. Warszawskiej 20. 

4. Sporządzono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.  
5. Sporządzono 27 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu i 2 o rewitalizacji. 
6. Wydano 22 wypisy i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
7. Wydano 11 decyzji o warunkach zabudowy i 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 
8. Procedowanych jest 31 wniosków o warunki zabudowy i 13 wniosków o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego.  
9. Wydano 9 decyzji o podziale nieruchomości i 8 postanowień o zgodności wstępnego projektu podziału 

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
10. Ustalono 32 numery porządkowe dla nieruchomości. 
11. Dokonano aktualizacji adresowej dla nieruchomości położonych w miejscowościach: Miękoszynek  

i Stare Pieścirogi, w związku z wprowadzeniem nazw ulic. 
12. Wydano 1 decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości. 
13. Prowadzonych jest 5 postępowań o rozgraniczenie nieruchomości. 
14. 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 realizację inwestycji drogowych.  

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. 
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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 miesiąc sierpień 2022 r. 
2. Sporządzono bilans zużycia paliwa przez jednostki OSP za miesiąc sierpień 2022 r. 
3. Uzgodniono z Komendą PSP w Nowym Dworze Mazowieckim i rozliczono wnioski z wyjazdów do akcji 

ratowniczo-gaśniczych w miesiącu sierpniu 2022 r. 
4. Modernizacja budynku w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaskółowie. Prace obejmują 

modernizację bramy garażowej oraz modernizację instalacji elektrycznej w garażu oraz  
w pomieszczeniach sztabowych strażnicy. 

5. Zainstalowano stację selektywnego powiadamiania w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Jaskółowie. 

6. Zamontowano 3 syreny alarmowe na budynkach szkolnych tj. budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Cieksynie, budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach oraz budynku 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym w ramach projektu pn. „Mazowieckie 
Syreny+ – rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności”. 

7. Wydano 12 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony. 
8. Prowadzona jest ewidencja uchodźców z Ukrainy przybywających na teren Gminy Nasielsk. 
9. Przesyłanie raportów do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Dworze 

Mazowieckim o podjętych działaniach po wprowadzeniu stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP. 
10. Sporządzono informację dotyczącą realizacji akcji „Bezpieczne wakacje” na terenie Gminy Nasielsk. 
11. Podpisano umowę na sporządzenie zgodnie z wymogami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego dla Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 
 
 
 

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

Marek Maluchnik – Sekretarz Nasielska. 


