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Nasielsk, dnia 27 października 2022 roku 
 
 

INFORMACJA Z WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU 
ZA OKRES 30.09-26.10.2022 R.  

 

1. W dniu 2 października br. odbyły się dożynki parafialne w Nasielsku. 
2. Rozstrzygnięto nabór wniosków w ramach inicjatywy lokalnej na rok 2023. W jego wyniku będą 

realizowane następujące zadania: 
1) „Czytanie na polanie” – środki po stronie Gminy: 12.700,00 zł brutto (wniosek złożony  

za pośrednictwem organizacji pozarządowej), 
2) „Oznaczenie i upamiętnienie tajnej placówki AK w Nasielsku” –  środki po stronie Gminy: 7.300,00 

zł brutto (wniosek złożony przez mieszkańców). 
3. W dniu 3 października br. młodzież oraz przedstawiciele szkół z terenu Gminy Nasielsk uczestniczyli  

w spotkaniu edukacyjno-informacyjnym wprowadzającym w tematykę działania Młodzieżowych Rad 
Miejskich. 

4. W dniu 26 października br. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku. Sesja 
inauguracyjna odbędzie się 10 listopada br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu.  

5. W dniu 26 października br. odbyło się spotkanie Kapituły Nagrody „Lew Nasielska”. Serdecznie 
zapraszamy na ogłoszenie wyniku 10 listopada w nasielskim kinie „Niwa”. 

6. Przygotowujemy uroczystości 104. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz 636. nadania praw 
miejskich dla Nasielska. Uroczystości odbędą się 10 i 11 listopada br. w Nasielsku. Plakat informacyjny 
niebawem pojawi się na stronie Nasielsk.pl oraz FB Urzędu.  

7. W dniu 28 października br. odbędą się wybory nowego sołtysa w miejscowości Konary. 
8. Realizujemy projekt. „wspieraMY NASIELSKIE MAMY”. Do tej pory przeprowadziliśmy 3 warsztaty dla 

20 uczestniczek: „Piękna mama”, „Biznes w social mediach” oraz „Ster na cel”. W zajęciach 
uczestniczy 15 dzieci, które są pod profesjonalną opieką opiekunek z Samorządowego Przedszkola 
im. Juliana Tuwima w Nasielsku. 

9. Zgłosiliśmy naszą Gminę do przyszłorocznej edycji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem 
Wilczym”. 

10. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe z PFRON w ramach programu „Dostępny samorząd” na realizację 
projektu pt. „Poprawa dostępności w Urzędzie Miejskim w Nasielsku”. Kwota wsparcia: ponad 84 tys. 
zł. Skompletowaliśmy i przekazaliśmy Instytucji Zarządzającej dokumenty potrzebne do podpisania 
umowy. Obecnie czekamy na przygotowanie dokumentu. 

11. Promocja młodych utalentowanych mieszkańców Gminy Nasielsk poprzez organizację spotkań  
z Burmistrzem Nasielska. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce 3 października br. Na spotkanie 
została zaproszona Zuzanna Kuczborska (laureatka IV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenek Polskich 
Wykonawców lat 60. i 70. XX w. „W SZEŚCIU STRUNACH ZAKLĘTA MUZYKA”) wraz z mamą, 
Moniką Kuczborską. 

12. Kontynuujemy akcję „Warto powracać bezpiecznie”, którą realizujemy z funkcjonariuszami Komisariatu 
Policji w Nasielsku. Odwiedziliśmy Samorządowe Przedszkola w Nasielsku i Starych  Pieścirogach.  

13. Przygotowaliśmy kalendarz Gminy na rok 2023, który jest do odebrania w Urzędzie Miejskim  
w Nasielsku.  

14. Przygotujemy Jarmark Bożonarodzeniowy w Nasielsku, który odbędzie się 3-4 grudnia br. na terenie 
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. Pozyskiwaliśmy kolejnych partnerów 
Jarmarku Bożonarodzeniowego. Na chwilę obecną udało nam się pozyskać 100 książek dla dzieci  
z Wydawnictwa Znak oraz zabawki od firmy CzuCzu. 

15. We współpracy z Dyrektorem MOPS przygotowujemy Galę Wolontariatu 2022. 
16. We wrześniu i październiku uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Nasielsk wzięli udział  

w następujących wydarzeniach sportowych finansowanych z budżetu Gminy: 
1) Indywidualne Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych Gminy Nasielsk, które odbyły się w Szkole 

Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich, 
2) Indywidualne Biegi Przełajowe dla najlepszych szkół podstawowych powiatu nowodworskiego  

na terenie Twierdzy Modlin, 
3) Gminne Zawody Szkół Podstawowych w Piłkę Nożną na Stadionie Miejskim w Nasielsku, 
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4) zawody powiatowe dla najlepszych szkół podstawowych z powiatu nowodworskiego  
w Sztafetowych Biegach Przełajowych na Stadionie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim, 

5) zawody powiatowe w piłkę nożną dla roczników 2008-2009 na Stadionie Miejskim w Nowym 
Dworze Mazowieckim, 

6) Międzypowiatowe Zawody w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Komornicy gm. Wieliszew, 
7) Międzypowiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe w Komornicy, gm. Wieliszew. 

17. Burmistrz Nasielska objął patronatem honorowym wydarzenie – konkurs plastyczny pod nazwą „Złota 
Polska Jesień”; organizator: Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych 
Pieścirogach. 

18. Sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa 
Poniatowskiego w Starych Pieścirogach – 1.500,00 zł brutto. 

19. Sfinansowano spektakle profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina  
w Budach Siennickich – 1.100,00 zł brutto. 

20. Sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkół Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja  
w Nasielsku – 4.050,00 zł brutto. 

21. Sfinansowano przedstawienia teatralne w ramach realizacji programu profilaktycznego „Mądrze 
korzystam z elektroniki” dla Samorządowego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Nasielsku. 

22. Przygotowaliśmy projekt „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami”. W chwili obecnej trwają konsultacje.  

23. Założyliśmy zbiórkę publiczną na rzecz Wiktorii Wóltańskiej. Będziemy zbierać środki na jej leczenie 
m.in. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Zbiórkę rozpoczniemy 14 listopada br. w nasielskich 
placówkach.  

24. Przygotowujemy wniosek do Wojewody Mazowieckiego dotyczący Gminnych Przewozów 
Pasażerskich na rok 2023, który należy złożyć do 4 listopada br. Jednocześnie przygotowujemy 
materiały do przetargu w tym zakresie.  

25. W roku 2023 będziemy kontynuować bezpłatną pomoc prawną w ramach porozumienia ze Starostwem 
Nowodworskim.  

 

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

1) 7 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 5 zezwoleń dla dróg 
wewnętrznych, 

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

dla dróg wewnętrznych, 
5) 4 decyzje na lokalizację zjazdów z dróg gminnych, 2 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: Miękoszyn, 
Konary, Dębinki, Nowe Pieścirogi, Andzin, Cegielnia Psucka, Wągrodno, Budy Siennickie. 

3. Podpisano umowy na następujące zadania: 
1) pełnienie funkcji stałego nadzoru archeologicznego oraz ratowniczych badań archeologicznych 

podczas robót ziemnych związanych z przebudową skweru im. Jana Pawła II nad realizacją zadania 
pn. „Przebudowa skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą 
techniczną”; wykonawca zadania: „ArcheoKopter” Pracownia Archeologii Terenowej Katarzyna 
Kmicik, ul. Walecznych 15A/1, 03-916 Warszawa; wartość umowy: 129.500,00 zł brutto; 

2) pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  
w Nasielsku”; wykonawca zadania: Pracowania Projektowa „EKOPROJEKT”, ul. Nadrzeczna 39,  
06-400 Ciechanów; wartość umowy: 55.350,00 zł brutto; 

3) pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa drogi gminnej  
w Andzinie”; wykonawca zadania: Biuro Usług Technicznych Inżynierii Lądowej Włodzimierz 
Walerych z siedzibą ul. Jakubowska 20/21, 03-902 Warszawa; wartość umowy: 8.700,00 zł brutto. 

4. Zostały ogłoszone przetargi na zadanie „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu 
grantowego Cyfrowa Gmina” – trwają prace nad badaniem ofert. 
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5. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały 
podpisane następujące umowy:  
1) Umowa z dnia 30.09.2022 roku na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku; 

wykonawca: Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod-Kan, Energetycznych, Handlu i Usług  
M.M. Młyńscy Spółka Jawna z siedzibą ul. Śmiecińska 8, 06-400 Ciechanów; wartość umowy: 
3.439.823,62 zł; 

2) Umowa z dnia 04.10.2022 roku na zadanie pn. „Zakup drona do monitorowania jakości powietrza  
na terenie Gminy Nasielsk”; wykonawca: „SoftBlue S.A. z siedzibą ul. J. Zamoyskiego 2B, 85-063 
Bydgoszcz; wartość umowy: 183.270,00 zł ; 

3) Umowa z dnia 13.10.2022 roku na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w Andzinie”; 
wykonawca: Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk z siedzibą Kacice 76, 06-100 Pułtusk; wartość 
umowy: 451.299,30 zł. 

6. Wnioski o dofinansowanie i uzyskane dotacje: 
W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania 
pn. „Budowa drogi gminnej ul. Łączna w Nasielsku”, Gmina Nasielsk otrzymała w dniu 07.07.2022 r. 
informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o umieszczeniu ww. zadania  
na liście podstawowej zadań gminnych. W najbliższym czasie oczekiwane jest zawarcie umowy 
dofinansowania. 

7. 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”, 

7) „Przebudowa drogi gminnej w Andzinie”, 
8) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku”. 

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 126 dowodów osobistych. 
2. Przyjęto 91 wniosków o wydanie dowodu osobistego. 
3. Dokonano 58 zameldowań na pobyt stały, w tym 19 spoza gminy. 
4. Dokonano 2 zameldowań na pobyt czasowy. 
5. Dokonano 7 zameldowań cudzoziemców (Ukraina). 
6. Dokonano 68 wymeldowań z pobytu stałego, w tym 15 do innej gminy. 
7. Wydano 28 zaświadczeń o zameldowaniu. 
8. Udzielono 14 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. 
9. Wszczęto 7 postępowań o wymeldowanie/zameldowanie. 
10. Wydano 9 decyzji o wymeldowaniu/zameldowaniu/umorzeniu postępowania. 
11. Przyjęto 10 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. – 536. 
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Urząd Stanu Cywilnego  
1. Wydano 193 odpisy aktów. 
2. Dokonano 80 migracji aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO (w tym: 

urodzenia – 46, małżeństwa – 24, zgony – 10). 
3. Zarejestrowano 15 zgonów. 
4. Zarejestrowano 4 śluby konkordatowe. 
5. Udzielono 3 ślubów cywilnych. 
6. Dokonano transkrypcji 3 zagranicznych aktów stanu cywilnego (1 akt urodzenia – Irlandia, 1 akt zgony 

– Stany Zjednoczone). 
7. Przyjęto 4 zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
8. Wydano 1 zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
9. Dokonano 85 przypisków przy aktach stanu cywilnego. 
10. Dokonano 15 wzmianek przy aktach stanu cywilnego. 
11. Sporządzono statystykę dotyczącą realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji 

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

12. Sporządzono statystykę zdarzeń za miesiąc wrzesień 2022 r. dla Głównego Urzędu Statystycznego  
w Olsztynie. 

 

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

1) koordynowano dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Nasielsk,  
2) na bieżąco trwa aktualizacja bazy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowania odpadami 

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

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
4) przeprowadzane są kontrole dot. nowo narodzonych dzieci zgłoszonych w deklaracjach o wysokości 

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

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

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

Śmieci Nasze są” w ramach akcji Sprzątanie Świata – Polska 2022, 
9) wszczęto 8 postępowań dotyczących obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej, 
10) w dniu 8 października br. przeprowadzono akcję „Sprzątanie świata” zorganizowaną przez 

pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 
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) pracownicy Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich uczestniczyli w warsztatach 
szkoleniowych dla gmin i straży miejskich/gminnych z terenu województwa mazowieckiego 
dotyczących kontrolowania przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej obowiązującej  
na terenie województwa mazowieckiego; 

2) realizowane jest zadanie pn. „Zakup drona do monitorowania jakości powietrza na terenie Gminy 
Nasielsk” – szkolenia teoretyczne i praktyczne z uprawnień pilota drona; zadanie jest 
współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu 
„Mazowsze dla Czyste Powietrza 2022”; wysokość pomocy finansowej: 50% (90.000,00 zł); 

3) 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 
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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”; 

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

5) Uczestnictwo w warsztatach z przestrzegania uchwały antysmogowej dla pracowników gminnych  
z terenu województwa mazowieckiego; 

6) złożenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
sprawozdania kwartalnego z działalności gminnego punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”; 

7) termin złożenia deklaracji CEEB upłynął 30 czerwca br., nadal przyjmowane i wprowadzane  
są deklaracje CEEB do systemu; obecnie Gmina Nasielsk posiada wprowadzonych do bazy 5.426 
deklaracji, co stanowi 71% punktów adresowych Gminy; 

8) 7 mieszkańców rozliczyło dotację na wymianę źródła ciepła dotowanego z budżetu Gminy Nasielsk, 
łączna liczba mieszkańców, którzy otrzymali dofinansowanie, wyniosła 33. 

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 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 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ), Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) oraz PGW Wody Polskie. PGW Wody Polskie wezwało 
do uzupełnienia braków, PPIS stwierdził możliwość odstąpienia od konieczności przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko; 

2) „Budowa hali magazynowej i produkcyjnej na działce nr 166/2, 112/4 i części działki 111/3 obręb 
Kosewo, Mazewo gmina Nasielsk” – inwestor wycofał część wniosku, przesłano ponownie  
do organów opiniujących; 

3) „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; 

4) „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki numer 120, 
obręb Młodzianowo, o mocy do 1,5 MW” – uzyskano wymagane opinie co do konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko: PGW Wody Polskie, PPIS i RDOŚ stwierdziły 
brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 

5) „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” – uzyskano 
wymagane opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko: PGW 
Wody Polskie i RDOŚ stwierdziły konieczność przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko, 
PPIS odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 

6) „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 RDOŚ, do PPIS, do PGW Wody Polskie; 

7) „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Jackowo Dworskie”, o mocy do 1 MW wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie” 
zlokalizowana na działce ewid. nr 25 obręb Pianowo-Daczki – wszczęto postępowanie 
administracyjne w sprawie zmiany decyzji nr 14/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla  
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ww. przedsięwzięcia, wystąpiono o opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko do RDOŚ, do PPIS, do PGW Wody Polskie; 

8) W dniu 25 października 2022r., Burmistrz Nasielska wydał decyzję Nr 27/2022 o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej  
SPV Nasielsk zlokalizowanej na działce nr 1545 w miejscowości Nasielsk, Gmina Nasielsk”; 

9) W dniu 26 października 2022r., Burmistrz Nasielska wydał decyzję Nr 28/2022 o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji 
fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 27, 29 
położonych w obrębie Mokrzyce Dworskie. 

 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 
1. Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości  

dz. o nr ew. 97, 122/1, 173/1 położonych w miejscowości Chrcynno. 
2. Sprzedano lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 

10. 
3. Sporządzono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.  
4. Sporządzono 15 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu i 2 o rewitalizacji. 
5. Wydano 17 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
6. Wydano 5 decyzji o warunkach zabudowy i 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 
7. Procedowanych jest 36 wniosków o warunki zabudowy i 10 wniosków o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego.  
8. Wydano 6 decyzji o podziale nieruchomości i 3 postanowienia o zgodności wstępnego projektu 

podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
9. Prowadzonych jest 5 postępowań o ustalenie opłaty adiacenckiej. 
10. Ustalono 39 numerów porządkowych dla nieruchomości. 
11. Na bieżąco sporządzana jest aktualizacja adresowa dla nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Nasielsk  w związku z dodatkami do źródła ciepła. 
12. Prowadzonych jest 5 postępowań o rozgraniczenie nieruchomości. 
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 realizację 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 miesiąc wrzesień 2022 r. 
2. Sporządzono bilans zużycia paliwa przez jednostki OSP za miesiąc wrzesień 2022 r. 
3. Uzgodniono z Komendą PSP w Nowym Dworze Mazowieckim i rozliczono wnioski z wyjazdów do akcji 

ratowniczo-gaśniczych w miesiącu wrześniu 2022 r. 
4. Prowadzona jest ewidencja uchodźców z Ukrainy przybywających na teren Gminy Nasielsk. 
5. Przesyłanie raportów do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Dworze 

Mazowieckim o podjętych działaniach po wprowadzeniu stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP. 
6. Podano do publicznej wiadomości punkty dystrybucji tabletek jodku potasu wraz z przypisanymi do nich 

ulicami oraz miejscowościami. 
7. Przesłano do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego  

w Nowym Dworze Mazowieckim raport z dostarczenia preparatu tabletek jodku potasu do ośrodków 
całodobowego pobytu ludzi na terenie Gminy Nasielsk. 

8. Rozliczono darowiznę otrzymaną z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na zakup wyposażenia 
dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie. 
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Zbiorczą informację  
na podstawie danych przekazanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego w Nasielsku opracował:  

Marek Maluchnik – Sekretarz Nasielska. 


