Nasielsk, dnia 24 listopada 2022 roku
INFORMACJA Z WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU
ZA OKRES 27.10-23.11.2022 R.
Wydział Organizacji i Promocji
1. 28 października br. wybrano nowego sołtysa w miejscowości Konary. Został nim Pan Piotr
Jechalik.
2. W dniach 10-11 listopada br. organizowaliśmy uroczystości związane z 636. rocznicą nadania
praw miejskich dla Nasielska oraz 104. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.
3. W dniu 10 listopada br. odbyła się sesja inauguracyjna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku.
4. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbędzie się w
dniach 3-4 grudnia br. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nasielsku. Przygotowaliśmy
mnóstwo atrakcji dla najmłodszych.
5. Od 14 listopada br. ruszyła zbiórka publiczna na rzecz Wiktorii Wóltańskiej. Zbiórkę można
wesprzeć wrzucając pieniądze do puszek w placówkach oświatowych, w urzędzie lub podczas
Jarmarku Bożonarodzeniowego.
6. 14 i 15 listopada br. nowo wybrani Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku uczestniczyli
w szkoleniu prowadzonym przez trenerów z Fundacji Civis Polonus.
7. Z dniem 6 listopada br. został zaktualizowany rozkład jazdy linii nr 1 firmy Sanimax.
8. Kontynuujemy projekt „wspieraMY NASIELSKIE MAMY”.
9. Prowadzimy akcję „Warto powracać bezpiecznie”, którą realizujemy z funkcjonariuszami
Komisariatu Policji w Nasielsku.
10. Rozdysponowaliśmy 2000 szt. kalendarz Gminy na rok 2023.
11. Złożyliśmy wniosek do Wojewody Mazowieckiego o objęcie dopłatą w 2023 roku Gminnych
Przewozów Pasażerskich w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
12. Wraz z Nasielskim Ośrodkiem Kultury organizujemy konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych oraz dzieci z klas 0-3 pt. „Kartka Bożonarodzeniowa”. Najładniejsza
praca stanie się oficjalną kartką świąteczną Organizatorów. Na prace czekamy do 12 grudnia br.
13. Koordynujemy zakres współpracy zagranicznej z ukraińską gminą – Nowa Uszyca.
14. Rozpoczęliśmy procedurę konsultacyjną dotyczącą granic Sołectwa Chechnówka i Chrcynno.
15. 16 listopada br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach odbył się Gminny Turniej
Piłki Nożnej „O Puchar Lolka” pod patronatem Burmistrza Nasielska.
16. Sfinansowano 4 spektakle profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku.
17. Podpisano umowę na realizację zadania publicznego pt. NASIELSKI WEEKEND SZACHOWY z
Klubem Szachowym SKOCZEK PIEŚCIROGI. Kwota dotacji 3 000,00 zł.
18. 13 grudnia br. w sali kina „Niwa” odbędzie się Gala Wolontariatu, którą współorganizujemy z
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku.
19. Wzorem roku ubiegłego mieszkańcy naszej Gminy otrzymają posiłki wigilijne w ramach akcji
„Wigilia dla każdego” organizowanej przez Stowarzyszenie Aktywni dla Mazowsza.
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
1. Wydano:
a) 5 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych,
3 zezwolenia dla dróg wewnętrznych,
b) 4 decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót,
c) 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie działalności handlowej,
d) 3 decyzje o naliczeniu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 5 umów
dla dróg wewnętrznych,
e) 4 decyzje na lokalizację zjazdów z dróg gminnych,
2 zezwolenia dla dróg wewnętrznych.
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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: Żabiczyn, Psucin, Kosewo, Miękoszyn, Nuna, Popowo Borowe, Jaskółowo, Paulinowo,
Miękoszynek, Miękoszyn, Jackowo Dworskie, Mogowo
3. Podpisano umowy na następujące zadania :
- dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw
przy budynku żłobka i przedszkola w Starych Pieścirogach w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i
wybuduj” dla budynku żłóbka i przedszkola w Pieścirogach Starych. Wykonawca zadania: LAHAVIRA
Spółka z o.o., ul. Opłotek 29, 01-940 Warszawa. Wartość umowy:
157 756,45 zł. brutto
- budowę chodnika oraz miejsc postojowych przy ul. Tylnej w Nasielsku w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: „Przebudowa chodników gminnych”. Wykonawca Zadania: BAZ-BRUK
Marek Bazylewski z
siedzibą ul. Gen. Osińskiego 19, 05-190 Nasielsk. Wartość umowy:
68 030,69 zł brutto.
- wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Żabiczyn w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa małych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych”. Wykonawca zadania: Zakład Usług Wodnych dla
Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa, 06-500 Mława. Wartość umowy: 75 030,00 zł brutto.
3. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
zostały podpisane następujące umowy:
a) Umowa z dnia 03.11.2022 roku na ZAKUP DRONA DO MONITOROWANIA JAKOŚCI POWIETRZA
NA TERENIE GMINY NASIELSK”, Dostawca - SoftBlue S.A. z siedzibą ul. J. Zamoyskiego 2B, 85-063
Bydgoszcz, wartość umowy - 183 270,00 zł zł brutto
4. Zostały ogłoszone przetargi na następujące zadania:
a) Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami w miejscowości Nasielsk ul.
Kościuszki, Kozia, Składowa, Mała, Św. Wojciecha, Kościelna - postępowanie unieważnione z
powodu przekroczenia kwoty w budżecie
5. Złożono wnioski o dofinansowanie i uzyskano dotacje:
a) pozyskano dofinansowania do:
• realizacji zadania pn. „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”. Dnia
15 listopada 2022 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy ww. zadania w ramach
PROW 2014-2020, ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Wysokość uzyskanego wsparcia to
2 546 891,00 zł.
6. Trwają prace przy wykonaniu zadań pn.:
a) „Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy
Nasielsk „ Część 1 – „Budowa drogi gminnej relacji Paulinowo - Chrcynno”.
b) „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”.
c) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk”
Część 1:
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk – budynki OSP.
d) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk”
Część 1:
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk – budynki szkolne i
przyszkolne.
e) „ Przebudowa skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą
techniczną’.
f) ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku” osiedle Ogrodowa.
7. Na bieżąco trwają odbiory prac zleconych w ramach umów, poleceń wykonania oraz zleceń zgodnie z
terminami odbiorów określonych do poszczególnych zadań.
8. Załatwiane są bieżące sprawy wpływające do Wydziału.
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Wydział Spraw Obywatelskich
1. wydane dowody osobiste – 66
2. przyjęte wnioski o wydanie dowodu osobistego – 99
3. dokonane zameldowania na pobyt stały – 52 (w tym: spoza gminy - 12)
4. dokonane zameldowania na pobyt czasowy – 4
5. dokonane zameldowania cudzoziemców – 4 (Ukraina)
6. dokonane wymeldowania z pobytu stałego – 60 (w tym: do innej gminy - 12)
7. dokonane zgłoszenie wyjazdu za granicę – 2
8. wydane zaświadczenia o zameldowaniu – 22
9. odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców – 23
10. wszczęte postępowania o wymeldowanie/zameldowanie – 3
11. decyzje o wymeldowaniu/zameldowaniu/umorzeniu postępowania – 4
12. wnioski o nadanie numeru PESEL – 0 (tryb ewidencyjny)
13. wnioski o nadanie numeru PESEL – 8 (rejestracja obywatela Ukrainy o statusie cudzoziemca UKR);
ogólna liczba nadanych numerów PESEL od chwili wprowadzenia obowiązku rejestracji /od
dn.16.03.2022 r./ - 544
Urząd Stanu Cywilnego
1. wydane odpisy aktów – 126
2. dokonana migracji aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO - 52 (w
tym: urodzenia – 28, małżeństwa – 17 zgony – 7 )
3. zarejestrowane zgony – 12
4. zarejestrowane śluby konkordatowe – 2
5. udzielone śluby cywilne – 0
6. transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego – 0
7. przyjęte zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – 4
8. wydane zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – 0
9. wydane zaświadczenia o stanie cywilnym – 2
10. dokonane przypiski przy aktach stanu cywilnego – 58
11. dokonane wzmianki przy aktach stanu cywilnego – 17
12. sporządzenie protokołu uznania ojcostwa – 3
13. sporządzenie statystyki dotyczącej realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji
ludności i udostępniania danych za miesiąc październik 2022 r. dla Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie.
14. sporządzenie statystyki zdarzeń za miesiąc październik 2022 r. dla Głównego Urzędu
Statystycznego w Olsztynie.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
1. W zakresie gospodarki odpadami:
1) aktualizacja bazy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi,
wzywanie do wyjaśnień: sprawy dotyczące odbioru odpadów, błędnych deklaracji,
2) prowadzona jest na bieżąco weryfikacja ilości osób zameldowanych, a zgłoszonych w deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3) przeprowadzane są kontrole nowo narodzonych dzieci zgłoszonych w deklaracjach o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4) koordynowanie dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Nasielsk,
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) prowadzone są kontrole w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych,
8) rozesłano zapytania ofertowe na dostawę i serwis toalet przenośnych.
9) rozesłano zapytania ofertowe na odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych sztuk zwierząt z terenu
Miasta i Gminy Nasielsk
10) przygotowano rozeznanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację przeterminowanych leków i
zużytych termometrów oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych
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w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
11) przygotowanie porozumienia na wykonanie usługi polegającej na ,,Obsłudze Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie bazy Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Nasielsku przy ul Płońskiej 43”
12) dokonano rozliczenia końcowego dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu miasta i gminy Nasielsk” otrzymanej w 2022r.
2. W zakresie ochrony zwierząt i rolnictwa:
1) na bieżąco przekazywane są rolnikom informacje otrzymywane od instytucji związanych z
rolnictwem (KRUS, ARiMR, WIORIN, ODR itp.),
3. W zakresie ochrony powietrza:
1) 3.11.2022 r. nastąpiła dostawa sprzętu do zadania pn: „ZAKUP DRONA DO MONITOROWANIA
JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY NASIELSK”. Zadanie jest współfinansowane ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Czyste
Powietrza 2022”. Wysokość pomocy finansowej ok. 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”.
2) Termin złożenia deklaracji CEEB upłynął 30 czerwca br., Gmina nadal przyjmuje i wprowadza
deklaracje ceeb do systemu, obecnie Gmina Nasielsk posiada wprowadzonych do bazy 5499
deklaracji, co stanowi 71% punktów adresowych Gminy.
3) Podpisanie aneksu do Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
4) Udział w warsztatach szkoleniowych dla gmin i straży miejskich/gminnych z terenu województwa
mazowieckiego dotyczące kontrolowania przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej
obowiązującej na terenie województwa mazowieckiego
5) 2 mieszkańców rozliczyło dotację na wymianę źródła ciepła dotowanego z budżetu Gminy Nasielsk,
łączna liczba mieszkańców, którzy otrzymali dofinansowanie wyniosła 35.
4. W zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej:
a) 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:
a) „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 –
uzyskano wymagane opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko: PGW Wody Polskie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – stwierdziły brak
konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko, wskazały konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odpowiednich warunków lub wymagań. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko.
b) Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. Nr 288, 328 w obrębie cegielnia psucka,
gmina Nasielsk - wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 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.
c) „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
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

Nasielsk, powiat nowodworski, działka numer 93 – oczekujemy na postanowienie uzgadniające raport
ooś.
„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, Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdziły brak konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„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” - w dniu 31
października 2022r. wydano postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia;
„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.
„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 - uzyskano wymagane opinie co do
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko: PGW Wody Polskie, Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdziły brak
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
dnia 3 listopada 2022r wydano decyzję o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja
elektrowni fotowoltaicznej „Kątne” o mocy wytwórczej do 1 MW wraz z techniczną infrastrukturą
towarzyszącą” zlokalizowanego na działce 11 obręb Kątne, gm. Nasielsk. Postepowanie umorzono ze
względu na niezłożenie w ustawowym terminie raportu ooś
dnia 4 listopada 2022r wydano decyzję o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
fotowoltaicznej „Jackowo Dworskie I” o mocy do 1 MW w miejscowości Jackowo Dworskie, gmina
Nasielsk, powiat nowodworski, województwo mazowieckie, zlokalizowanego na działce 147 obręb
0014 Jackowo Dworskie, gm. Nasielsk. Postępowanie umorzono ze względu na niezłożenie w
ustawowym terminie raportu ooś.

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
1. Sprzedano dz. 741/1 i 741/2 położone w Nasielsku oraz lokal niemieszkalny położony w Nasielsku
przy ul. Warszawskiej 10.
2. Zakończył się wynikiem pozytywnym przetarg dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w
Nasielsku, przy ul. Warszawskiej 20.
3. Zawarto umowę dzierżawy dot. części działki o nr ew. 8/7 położonej w miejscowości Borkowo.
4. Sporządzono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. dz. 1135 2585/2, 2568/4,
2540/2 położonych w Nasielsku.
5. Przekazano dla Sołectwa Jackowo Dworskie świetlicę wiejską.
6. Zawarto umowę użyczenia nieruchomości o nr ew. 282/1 położonej
w miejscowości Jaskółowo dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaskółowie
7. Sporządzono 17 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu i 5 o rewitalizacji.
8. Wydano 14 wypisy i wyrysy z mpzp.
9. Wydano 12 decyzji o warunkach zabudowy i 4 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
10. Procedowanych jest 33 wniosków o warunki zabudowy i 3 wnioski
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
11. Wydano 2 decyzje o podziale nieruchomości i 5 postanowień o zgodności wstępnego projektu
podział z ustalenia mpzp.
12. Prowadzonych jest 5 postępowań o ustalenie opłaty adiacenckiej.
13. Ustalono 73 numerów porządkowych dla nieruchomości.
14. Na bieżąco sporządzana jest aktualizacja adresowa dla nieruchomości położonych na terenie Gminy
Nasielsk w związku z dodatkami do źródła ciepła.
15. Prowadzonych jest 5 postępowań o rozgraniczenie nieruchomości.
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16. 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.
17. 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.
18. Bieżąca współpraca ze Starostwem Powiatowym, NBM Sp. z o.o, ZGKiM.
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej
1. Rozliczono karty drogowe pojazdów pożarniczych oraz karty sprzętu silnikowego z jednostek OSP
z terenu gminy Nasielsk za miesiąc październik 2022 roku.
2. Sporządzono bilans zużycia paliwa przez jednostki OSP za miesiąc październik 2022 roku.
3. Uzgodniono z Komendą PSP w Nowym Dworze Mazowieckim i rozliczono wnioski z wyjazdów do
akcji ratowniczo-gaśniczych w miesiącu październiku 2022 roku.
4. Prowadzona jest na bieżąco ewidencja uchodźców z Ukrainy przybywających na teren gminy
Nasielsk.
5. Wydano 7 decyzji administracyjnych o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych w razie
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
6. Przesłano do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego informację na temat stanu
przygotowania gminy do sezonu zimowego 2022/2023 w szczególności w kontekście szczególnej
sytuacji energetycznej.
7. W dniu 21 listopada 2022 r. przedstawiciele MUW w ramach projektu pn. „Mazowieckie Syreny+
rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności" na terenie gminy dokonali
sprawdzenia oraz odbioru syren.
8. W dniu 21 listopada 2022 r. pracownik wydziału uczestniczył w szkoleniu z obsługi radiotelefonu w
związku z kolejnym etapem realizacji projektu pn. „Mazowieckie Syreny+ rozbudowa i modernizacja
systemu ostrzegania i alarmowania ludności". Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik odebrał
radiotelefon cyfrowy działający w systemie motoTURBO.
9. Sprawdzono i uzgodniono stan składników majątku Obrony Cywilnej użytkowanych przez Gminę,
będących własnością Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Zbiorczą informację
na podstawie danych przekazanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego w Nasielsku opracowała:
Renata Ostrowska – Kancelaria Burmistrza
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