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Nasielsk, dnia 29 grudnia 2022 roku 

 

INFORMACJA Z WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU 
ZA OKRES 24.11-28.12.2022 R. 

 
Wydział Organizacji i Promocji  
1. W dniach 3-4 do grudnia br. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nasielsku wspólnie z 

Nasielskim Ośrodkiem Kultury zorganizowaliśmy II Jarmark Bożonarodzeniowy.   
2. W ramach zorganizowanej zbiórki publicznej na rzecz Wiktorii Wóltańskiej zebraliśmy 9500 zł. 

Pieniądze zostały przekazane rodzinie.   
3. Zakończyliśmy projekt „wsieraMY NASIELSKIE MAMY”. Do udziału w projekcie zgłosiło się 20 

kobieta z dziećmi. Od września do grudnia br. Panie uczestniczyły w weekendowych warsztatach 
(sobota lub sobota-niedziela): „Canva od podstaw”, „Z działalnością na Ty”, „Ster na cel”, „Piękna 
mama”, „Kierunek praca”, „Biznes w social mediach” oraz „Las w słoiku’. Podczas gdy mamy 
zdobywały nowe umiejętności dzieci miło spędzały czas pod opieką wykwalifikowanych opiekunek. 
Realizacja szkoleń była możliwa dzięki dofinasowaniu otrzymanemu z Fundacji BGK – program 
„Skrzydła dla Mamy” edycja III. Obecnie będziemy rozliczać projekt. 

4. Pozyskaliśmy 709.003,50 zł. w ramach złożonego wniosku do Wojewody Mazowieckiego o 
objęcie dopłatą w 2023 roku Gminnych Przewozów Pasażerskich w ramach Funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych. 

5. Wspólnie z Nasielskim Ośrodkiem Kultury zorganizowaliśmy konkurs plastyczny dla  dzieci z 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz dzieci z klas 0-3 pt. „Kartka Bożonarodzeniowa”. Do 
Urzędu Miejskiego wpłynęło ponad 200 prac. Najładniejsza praca Zofii Dębskiej uczennicy kl. III 
a, ze Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach stała się 
oficjalną kartką świąteczną Urzędu Miejskiego w Nasielsku.  

6. Przygotowaliśmy umowę o współpracy z ukraińską gminą – Nowa Uszyca.  
7. 13 grudnia br. w sali kina „Niwa” odbyła się Gala Wolontariatu, którą współorganizowaliśmy z 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku. Doceniono osoby zaangażowane w 
pomoc innym. 

8. Wzorem roku ubiegłego 220 mieszkańców naszej Gminy otrzymało posiłki wigilijne w ramach 
akcji „Wigilia dla każdego” organizowanej przez Stowarzyszenie Aktywni dla Mazowsza. 

9. Rozpoczęliśmy autorską akcję „Urząd przyjazny dzieciom”, której celem jest zaznajomienie 
najmłodszych obywateli z tematyką samorządności. Dzieci poznają Urząd, dowiadują się jak 
założyć firmę, gdzie złożyć wniosek o dowód, zwiedzają gabinet Burmistrza Nasielska, 
ostemplowują specjalnie przygotowany na tę okazję „ważny dokument”, by na koniec wpisać się 
do pamiątkowej księgi. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem. Obecnie przyjmujemy zapisy 
na luty 2023 r. Zainteresowane szkoły i przedszkola zapraszamy do kontaktu z Referatem 
Promocji Gminy. 

10. Do końca grudnia w nasielskim sklepie Netto można oddawać głosy na jeden z trzech projektów 
zgłoszonych przez mieszkańców gminy Nasielsk do akcji "Sąsiedzka Moc". Jeden z projektów 
ma szansę wygrać 30 000,00 zł! 

11. W partnerstwie z Nasielskim Ośrodkiem Kultury złożyliśmy wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego na realizację zadania „wspieraMY (Na)SIELSKIE KOBIETY”. Kwota 
dofinansowania: 17 191,33 zł brutto. 

12. Sfinansowaliśmy spotkanie wigilijne absolwentów Poradni Terapii Uzależnień w Nasielsku. 
13. Zakupiliśmy materiały odblaskowe do akcji „Warto powracać bezpiecznie”. 
14. Podpisano umowę na organizację biegu Tropem Wilczym 2023. 
15. Kończymy realizację wymianę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem biurowym i 

antywirusowym oraz urządzeniami zabezpieczającymi Urząd na styku sieci internet. Na ten cel 
pozyskaliśmy 598290,00 zł. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) 
na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE. 
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Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych  
1. Wydano: 

a) 5 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 
2 zezwolenia dla dróg wewnętrznych, 

b) 5 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót,  
2 umowy na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót. 

c) 7 decyzji na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie działalności handlowej, 
d) 5 decyzji o naliczeniu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 

2 umowy dla dróg wewnętrznych,  
e) 4 decyzje na lokalizację zjazdów z dróg gminnych, 

4 zezwolenia dla dróg wewnętrznych. 
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 miejscowościach: Jaskółowo, Cegielnia Psucka, Andzin, Mogowo, Ruszkowo, 
Mokrzyce Dworskie, Żabiczyn, Popowo Borowe, Miękoszyn, Popowo Północ, Nowa Wieś, 
Chechnówka, Cieksyn, Krzyczki Pieniążki, Chrcynno. 

3. Został ogłoszony przetarg na następujące zadanie: 
,, Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 
w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nasielsk'' -  trwają prace osób 
wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania. 
4. Złożono wnioski o dofinansowanie i uzyskano dotacje: 

a) dnia 27 grudnia 2022 r. złożono wniosek o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa 
Mazowieckiego na zadanie wymienione w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych (dawne 
nazwy naboru to: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych / FOGR lub dotacje ze środków związanych 
z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej). Wniosek dotyczy realizacji zadania pn. „Przebudowa 
drogi gminnej w miejscowości Popowo Północ w gm. Nasielsk”. 

b) pozyskano dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Łączna w 
Nasielsku”. Dnia 12 grudnia 2022 r., w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie ww. zadania ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość uzyskanego wsparcia to 2 039 024,82 zł. 

5.Rozliczono: 
a) dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przyznaną do realizacji zadania 

pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” dla budynku żłobka w Pieścirogach Starych". Zadanie zrealizowano przy 
współfinansowaniu z budżetu państwa, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3  „MAUCH +” 2021 pn. „Utworzenie i dofinansowanie miejsc opieki w 
żłobku”. Wartość rozliczonej dotacji to 1 200 000,00 zł  

a) do dnia 15 grudnia 2022 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
rozliczenia 16 umów dofinansowania ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla 
sołectw 2022”. 

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 iinfrastrukturą 
techniczną’. 

7. Na bieżąco trwają odbiory prac zleconych w ramach umów, poleceń wykonania oraz zleceń zgodnie 
z terminami odbiorów określonych do poszczególnych zadań.  
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Wydział Spraw Obywatelskich  
1. wydane dowody osobiste – 142 
2. przyjęte wnioski o wydanie dowodu osobistego – 89 
3. dokonane zameldowania na pobyt stały – 72 (w tym: spoza gminy - 8) 
4. dokonane zameldowania na pobyt czasowy – 4 
5. dokonane zameldowania cudzoziemców – 3 (Ukraina) 
6. dokonane wymeldowania z pobytu stałego – 11 (w tym: do innej gminy - 9) 
7. dokonane zgłoszenie wyjazdu za granicę – 2 
8. wydane zaświadczenia o zameldowaniu – 11 
9. odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców – 28 
10. wszczęte postępowania o wymeldowanie/zameldowanie – 0 
11. decyzje o wymeldowaniu/zameldowaniu/umorzeniu postępowania – 3 
12. wnioski o nadanie numeru PESEL – 0 (tryb ewidencyjny) 
13. wnioski o nadanie numeru PESEL – 1 (rejestracja obywatela Ukrainy o statusie cudzoziemca UKR); 

ogólna liczba nadanych numerów PESEL od chwili wprowadzenia obowiązku rejestracji /od 
dn.16.03.2022 r./ - 545 

 
Urząd Stanu Cywilnego  
1. wydane odpisy aktów – 195 
2. dokonana migracji aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO   - 61 (w 

tym: urodzenia – 35, małżeństwa – 20 zgony – 6 ) 
3. zarejestrowane zgony – 23 
4. zarejestrowane śluby konkordatowe – 1 
5. udzielone śluby cywilne – 7    
6. transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego – 2 (2 x urodzenie) 
7. przyjęte zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – 1 
8. wydane zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – 0 
9. wydane zaświadczenia o stanie cywilnym – 0 
10. dokonane przypiski przy aktach stanu cywilnego – 92 
11. dokonane wzmianki przy aktach stanu cywilnego – 27 
12. sporządzenie protokołu uznania ojcostwa – 3 
13. sporządzenie statystyki dotyczącej realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji 

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

14. sporządzenie statystyki zdarzeń za miesiąc listopad 2022 r. dla Głównego Urzędu Statystycznego 
w Olsztynie 

15. w dniu 14.12.2022 r. zorganizowano uroczystość wręczenia medali Za Dłygoletnie Pożycie 
Małżeńskie dla 6 par małżeńskich z terenu gminy Nasielsk 
 

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) przygotowywanie umowy na dostawę i serwis toalet przenośnych.  
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9) rozesłano zapytania ofertowe na odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych sztuk zwierząt z terenu 

Miasta i Gminy Nasielsk  

10) przygotowanie umowy na odbiór, transport i utylizację przeterminowanych leków i zużytych 

termometrów oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych 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) wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości 

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) 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  

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 5615 

deklaracji, co stanowi 72% punktów adresowych Gminy. 

3) Przekazanie do Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego danych Pośredniczących Podmiotów 

Węglowych, które na terenie Gminy Nasielsk będą prowadziły sprzedaż paliwa stałego na 

preferencyjnych warunkach dla gospodarstw domowych. 

4) 7 mieszkańców rozliczyło dotację na wymianę źródła ciepła dotowanego z budżetu Gminy 

Nasielsk, łączna liczba mieszkańców, którzy otrzymali dofinansowanie wyniosła 42. 

4. W zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej: 

1) wszczęto postępowania oraz wyznaczono wizje terenowe dla spraw dotyczących zgłoszeń 

zamiaru usunięcia drzew i wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, 

5. Postępowania dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:  

1) „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 – uzyskano pozytywne uzgodnienie z RDOŚ i 

przystąpiono do udziału społeczeństwa w przedmiotowym postepowaniu.  

2) „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki numer 120, 

obręb Młodzianowo, o mocy do 1,5 MW” – w dniu 30 listopada 2022r. wydano decyzję nr 32/2022 o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia. 

3) „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 1 grudnia 

2022r. wydano postanowienie o zawieszeniu przedmiotowego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia 

raportu ooś. 
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4) „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. 

5) „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 - w dniu 19 grudnia 2022r. wydano decyzję nr 34/2022 o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia. 

6. W zakresie Prawa wodnego: 

1) Przygotowano projekt uchwały w sprawie zmiany aglomeracji Nasielsk. Projekt uchwały przekazany 

został do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie w celu uzgodnienia.  

 
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości  
1. Sprzedano lokal mieszkalny położony w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 20.  

2. Sporządzono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dot. lokalu mieszkalnego w 

Nasielsku przy ul. Warszawskiej 10.   

3. Podpisano aneks do umowy  użyczenia dla OSP Nuna.  

4. Uzyskano decyzję Starosty Nowodworskiego dla działki o nr ew. 177 położonej w miejscowości 

Lubomin, że stanowi mienie gromadzkie.  

5. Sporządzono  20  zaświadczeń o przeznaczeniu terenu i 4 o rewitalizacji. 

6. Wydano 15  wypisów i wyrysów z mpzp. 

7. Wydano 12 decyzji o warunkach zabudowy i  4 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

8. Procedowanych jest 30 wniosków o warunki zabudowy  i  2 wnioski  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

9. Wydano 7 decyzje o podziale nieruchomości  i 2 postanowień  

o zgodności wstępnego projektu podział z ustalenia mpzp. 

10. Wydano 6 decyzji w tym 4 o ustaleniu opłaty adiacenckiej i 2 umorzeniowe.  

11. Ustalono 35 numerów porządkowych dla nieruchomości. 

12. Na bieżąco sporządzana jest aktualizacja adresowa dla nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Nasielsk  w związku z dodatkami do źródła ciepła.    

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 realizacje 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. 

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

akcji ratowniczo-gaśniczych w miesiącu listopadzie 2022 roku. 
4. Przygotowano umowy dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego w jednostkach Ochotniczych 

Straży Pożarnych na 2023 rok. 
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5. Przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego rozliczenie pomocy 
finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na modernizację budynku użytkowanego przez 
jednostkę  Ochotniczej Straży Pożarnej Jaskółowo. 

6. Prowadzona jest na bieżąco ewidencja uchodźców z Ukrainy przybywających na teren gminy 
Nasielsk. 

7. Wydano 4 decyzje administracyjne o nałożenie obowiązku świadczeń na rzecz obrony w razie 
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny: 

• 2 decyzje o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych 

• 2 decyzje o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych. 
8. Przesyłano raport  do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Dworze 

Mazowieckim  o  podjętych działaniach po wprowadzeniu stopni  alarmowych BRAVO  i CHARLIE-
CRP. 

9. Przesłano do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim informację o podjętych 
działaniach na terenie gminy o przygotowaniu do sezonu zimowego 2022/2023. 

10. Przesłano do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim informację w zakresie 
lokalizacji, sprawności  oraz ilości syren alarmowych na terenie gminy. 

 

 

 

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

Renata Ostrowska – Kancelaria Burmistrza 


