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Nasielsk, dnia 25 marca 2021 roku 
 
 

INFORMACJA Z WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU 
ZA OKRES 01.01-24.03.2021 R. 

 

Wydział Administracji i Nadzoru 
1. Uzyskaliśmy dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego do kwoty 842.430 zł na realizację 

lokalnych przewozów pasażerskich na rok 2021.  
2. Rozstrzygnęliśmy konkursy dla organizacji pozarządowych na sport, sport z profilaktyką i 

aktywizację seniorów. Na ten cel przeznaczono 220.000 zł.  
3. W dniu 1 marca br. – jak co roku – obchodziliśmy w Popowie Borowym i Nunie Narodowy Dzień 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych (w ograniczonej wersji z uwagi na sytuacje epidemiczną).  
4. W ramach zapytania ofertowego wyłoniliśmy firmę do realizacji Nasielskiego Roweru Miejskiego na 

rok 2021 – od 1 maja do 31 października. Będzie to firma ACRO Bike. Wartość umowy 158.079,60 
zł brutto. Zachęcamy mieszkańców do oddawania głosów na lokalizację stacji rowerowych. 
Szczegóły na Facebooku Urzędu.  

5. Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpatrzył pozytywnie nasz wniosek i wyraził zgodę na 
współorganizację przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pod nazwą „Upamiętnienie Bitwy nad 
Wkrą”, które odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2021 r. w Borkowie nad Wkrą (do kwoty 10.460 zł). 

6. Sukcesywnie podpisujemy umowy na realizację inicjatyw lokalnych na rok 2021.  
7. Uruchomiliśmy mobilną aplikację Moja Okolica. Ma ona na celu ułatwienie wymiany informacji 

pomiędzy jednostkami Gminy a społecznością lokalną, a także wsparcie lokalnych działań 
biznesowych i komunikacyjnych. 

8. Złożyliśmy wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (za 
pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim) na 
dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku dla osób z niepełnosprawnościami. Wartość 
projektu 37.135,22 zł.  

9. Złożyliśmy wniosek do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na przewodnik turystyczny dotyczący 
nasielskich szlaków turystycznych. Wartość projektu 11.582,67 zł. 

10. Złożyliśmy wniosek do Fundacji „Lotto” na stworzenie edukacyjnej gry planszowej (1.500 szt.) 
dotyczącej wydarzeń z 1920 roku w Gminie Nasielsk. Wartość projektu 74.000 zł.  

11. Wybrano sołtysów we wsi Krogule i Malczyn.  
12. W dniu 30 marca br. o godz. 16:00 odbędzie się Gminna Rada Sportu.  
13. Na prośbę Wojewody Mazowieckiego, wspólnie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Spraw 

Wojskowych i Obrony Cywilnej dystrybuujemy maseczki ochronne wśród mieszkańców we 
współpracy z Sołtysami i druhami OSP. 

 

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

1) 23 decyzje na lokalizację urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 9 zezwoleń dla dróg 
wewnętrznych, 

2) 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót, 6 umów 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, 

zawarto 6 umów dla dróg wewnętrznych,  
5) 5 decyzji na lokalizację zjazdów z dróg gminnych oraz 7 zezwoleń na lokalizację zjazdu z drogi 

wewnętrznej, 
6) brak zezwoleń/decyzji na przejazd pojazdów nienormatywnych. 

2. Realizowane są zadania z funduszy sołeckich gminy Nasielsk na rok 2021. W okresie między 
sesjami udzielono zleceń na realizację zadań z funduszy sołeckich dla następujących miejscowości: 
Chlebiotki, Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Morgi, Psucin, Ruszkowo, Mokrzyce Włościańskie, 
Wiktorowo, Mazewo Dworskie, Nowa Wrona. 
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3. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych została 
podpisana umowa z dnia 16 marca 2021 roku na zadanie pn.: „Modernizacja Stadionu Miejskiego w 
Nasielsku”; wykonawca: Anmed Sp z o.o. z siedzibą ul. Sobieskiego 32, Dzierżysław, 48-130 Kietrz; 
wartość umowy: 3.792.920,00 zł brutto. 

4. Wnioski o dofinansowanie: 
1) złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Czajkach ze środków 

przeciwdziałania COVID dla gmin popegeerowskich, czyli w których funkcjonowały zlikwidowane 
państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (do Wojewody Mazowieckiego), 

2) złożono wniosek o dofinansowanie budowy boiska w Budach Siennickich w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej (do Marszałka Województwa 
Mazowieckiego), 

3) w trakcie oceny jest wniosek na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie 
Nasielsk w ramach RPO WM poprzez termomodernizację 5 budynków, modernizację 
nieefektywnych ekologicznie systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł 
energii (przeszedł ocenę formalną). 

6. Trwają prace przy wykonaniu zadań: 
1) „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj” dla budynku żłobka i przedszkola w Pieścirogach Starych”, 
2) „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Nasielsku”, 
3) „Montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego 

w Gminie Nasielsk”. 
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. 

 

Wydział Spraw Obywatelskich  
1. Wydano 200 dowodów osobistych. 
2. Przyjęto 222 wnioski o wydanie dowodu osobistego. 
3. Dokonano 143 zameldowań na pobyt stały (w tym 51 osób spoza Gminy Nasielsk). 
4. Dokonano 34 zameldowań na pobyt czasowy. 
5. Dokonano 35 zameldowań cudzoziemców na pobyt czasowy (Ukraina). 
6. Dokonano 188 wymeldowań z pobytu stałego (w tym 66 do innej gminy). 
7. Wydano 176 zaświadczeń o zameldowaniu. 
8. Udzielono 53 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. 
9. Wszczęto 2 postępowania o zameldowanie/wymeldowanie. 
10. Wydano 2 decyzje o wymeldowaniu/zameldowaniu/umorzeniu. 

 

Urząd Stanu Cywilnego  
1. Wydano odpisów 560 aktów. 
2. Dokonano 244 migracji aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO (w 

tym: urodzenia – 125, małżeństwa – 107, zgony – 12). 
3. Zarejestrowano 72 zgonów. 
4. Udzielono 5 ślubów cywilnych. 
5. Zarejestrowano 3 śluby konkordatowe. 
6. Dokonano 1 transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa (Rosja). 
7. Przyjęto 25 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
8. Wydano 13 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
9. Dokonano 253 przypisków przy aktach stanu cywilnego. 
10. Dokonano 58 wzmianek przy aktach stanu cywilnego. 
11. Sporządzono 3 protokoły uznania dziecka. 
12. Sporządzono statystykę dotyczącą realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji 

ludności i udostępniania danych za miesiąc grudzień 2020 r. oraz miesiące styczeń-luty 2021 r. dla 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 

13. Sporządzono statystykę zdarzeń za miesiąc grudzień 2020 r. oraz miesiące styczeń-luty 2021 r. dla 
Głównego Urzędu Statystycznego w Olsztynie. 
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Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
1. W zakresie gospodarki odpadami: 

1) podpisano porozumienia z Zarządem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku na 
Obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych , 

2) podpisano umowę na dostawę i serwis toalet przenośnych, 
3) złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
opadami komunalnymi za rok 2020, 

4) koordynowanie dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Nasielsk, 
5) aktualizacja bazy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, 
6) wzywanie do wyjaśnień – sprawy dotyczące odbioru odpadów, błędnych deklaracji, 
7) wezwano wszystkie firmy z terenu Gminy Nasielsk do złożenia informacji o ilości i rodzaju 

przekazywanych comiesięcznie odpadów, 
8) zaplanowano dla wszystkich miejscowości harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II 

kwartał 2021 roku – harmonogramy dla poszczególnych miejscowości dostępne są na stronie 
www.nasielsk.pl oraz w lokalnej gazecie, 

9) prowadzona jest na bieżąco weryfikacja ilości osób zameldowanych, a zgłoszonych w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kolejne miejscowości, 

10) wezwano mieszkańców do okazania umów i rachunków za opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych, 

11) przyjmowanie i wyjaśnianie reklamacji dotyczących odbierania odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Nasielsk. 

2. W zakresie ochrony zwierząt: 
1) podpisano 3 umowy na wykonywanie zabiegów weterynaryjnych – umowę podpisano ze 

wszystkimi gabinetami, które złożyły ofertę (Łukasz Paczewski, Adam Rosłoński i Adam 
Zalewski), 

2) podpisano umowę na wykonywanie usług w zakresie przyjmowania i utrzymywania bezdomnych 
zwierząt z terenu Gminy Nasielsk – schronisko w Chrcynnie, 

3) podpisano umowę na wykonywanie usług w zakresie odławiania i dostarczania do schroniska 
bezdomnych zwierząt oraz udzielania pomocy weterynaryjnej zwierzętom rannym w wypadkach 
na terenie Gminy Nasielsk (Łukasz Paczewski), 

4) wystawiono 98 zleceń na sterylizację/kastrację, oznakowanie (czip), szczepienia psów 
bezdomnych oraz sterylizację/kastrację psów właścicielskich na łączną kwotę 18.343,72 zł brutto. 

3. W zakresie ochrony powietrza:  
1) informowanie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Nasielsku i poprzez profil na 

Facebooku oraz poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie o uchwale antysmogowej i uchwale 
Program Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego, 

2) informowanie poprzez system elektronicznego powiadamiania mieszkańców sms,  
3) informowanie poprzez tablicę LED umieszczoną w centrum miasta (monitoring z 7 punktów 

pomiarowych rozmieszczonych w Gminie Nasielsk) o jakości powietrza, 
4) uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym Programu Ochrony Powietrza organizowanym przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 
5) uczestnictwo w dwudniowym Kongresie Czystego Powietrza organizowanym przez Województwo 

Mazowieckie i Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., 
6) uczestnictwo w szkoleniu „Rozliczenie dotacji w ramach Programu Czyste Powietrze – wniosek o 

płatność” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, 

7) przygotowanie projektu uchwały dotyczącej dofinansowania z budżetu Gminy Nasielsk wymiany 
nieekologicznych źródeł ciepła, 

8) zgłoszenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie chęci podpisania porozumienia w celu uruchomienia punktu informacyjno-
konsultacyjnego do obsługi mieszkańców na potrzeby programu „Czyste Powietrze”, 
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9) złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
sprawozdania za okres 30.09-31.12.2020 z realizacji działań określonych w programie ochrony 
powietrza, 

10) informowanie mieszkańców o ograniczeniu przebywania na świeżym powietrzu w przypadku 
przekroczenia stężeń, 

11) działania operacyjne 
a) prowadzenie wzmożonych kontroli kotłów poprzez wezwania o złożenie wyjaśnień i 

przedstawienie certyfikatów na paliwo stałe, 
b) prowadzenie działań edukacyjnych o zakazie spalania odpadów i złej jakości paliw stałych, 
c) wzywanie właścicieli nieruchomości do wyjaśnień odnośnie posiadanego kotła i rodzaju 

stosowanego paliwa – w rejonach szczególnego zanieczyszczenia powietrza oraz pouczanie 
o obowiązkach i zakazach w tym zakresie. 

4. Decyzje środowiskowe – wnioski:  
1) wpłynął wniosek od prywatnego inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa 6 kurników o obsadzie łącznej 955, 2 DJP 
brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Pianowo Daczki na działkach nr 52/5 
oraz 52/6, 

2) wpłynął wniosek od Aeroklubu Warszawskiego o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: zmiana sposobu użytkowania lądowiska Chrcynno na 
lotnisko użytku wyłącznego Chrcynno – na działce ew 212/9, 

3) wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia: budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną w miejscowości Chlebiotki działka nr ew. 63/4, 

4) wpłynął wniosek Burmistrza Nasielska reprezentowanego przez pełnomocnika firmę Mariusz 
Stolarczyk ul. Krzyżówki 36D/19, 03-193 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr240313W na odcinku 
drogi powiatowej nr 2424W9 wraz ze skrzyżowaniem na działce nr 176) w m. Paulinowo do 
działki nr 98 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 6329 bez skrzyżowania) w m. Chrcynno”. 

5. Decyzje środowiskowe – wydane: 
1) w dniu 26 lutego 2021r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie wydało decyzję 

sygn. KOA/2666/Oś/20, mocą której SKO utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Nasielska Nr 
16/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego 
na budowie piętnastu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym trzech z usługami oraz 
miejsc parkingowych naziemnych wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Kosewo, w gminie 
Nasielsk, w powiecie nowodworskim, w województwie mazowieckim, na działkach o nr ewid. 
114/1, fragment działki o nr ewid. 119/1, fragment działki o nr ewid. 114/6 obręb Kosewo, 

2) w dniu 15 lutego 2021r., wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni prefabrykatów betonowych wraz z 
obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach 
ewidencyjnych 109, 110, i 111/1 obręb Kosewo oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 
163, 164, 165 i 166/1 obręb Mazewo Włościańskie. 

 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 
1. Wszczęto procedurę nabycia w drodze komunalizacji dz. o nr ew. 724/5 w Nasielsku. 
2. Wszczęto procedurę nabycia działek w Chrcynnie, dla których nie ustalono kręgu właścicieli w trybie 

ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. 
3. Sporządzono 8 wykazów w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych 

najemców. 
4. Sprzedano w drodze aktów notarialnych 7 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych 

najemców. 
5. Sporządzono 93 zaświadczenia o przeznaczeniu terenu i zaświadczeń 20 o rewitalizacji. 
6. Wydano 65 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
7. Wydano 26 decyzji o warunkach zabudowy i decyzje 4 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 
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8. Ustalono w drodze decyzji 7 opłat adiacenckich. 
9. Wydano 7 decyzji o podziale nieruchomości i 9 postanowień o zgodności wstępnego projektu 

podział z ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
10. Sporządzono akt notarialny dot. ustanowienia służebności przesyłu na terenie dz. o nr ew. 29/3 w 

Pniewie na rzecz firmy ENERGA OPERATOR. 
11. 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. 

12. 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 miesiące styczeń-luty 2021 r. oraz wydano nowe karty.  
2. Sporządzono bilans zużycia paliwa przez jednostki OSP za miesiące styczeń-luty 2021 r. 
3. Uzgodniono z Komendą PSP w Nowym Dworze Mazowieckim i rozliczono wnioski z wyjazdów do 

akcji ratowniczo-gaśniczych za miesiące styczeń-luty 2021 r. 
4. Wydano 19 skierowań na badania lekarskie dla strażaków z jednostek: OSP Nasielsk, OSP 

Jackowo, OSP Nuna, OSP Psucin, OSP Cieksyn. 
5. Sporządzono bilans wydatków za 2020 rok poniesionych na funkcjonowanie jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych. 
6. Rozdysponowano ulotki i plakaty na terenie Gminy promujące Narodowy Program Szczepień 

przeciw COVID-19. 
7. Sporządzono rozliczenie zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu 

do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz 
organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” za okres 15.01-28.02.2021 r. 

8. Wydano 7 decyzji administracyjnych w sprawie przeznaczenia osób do wykonania świadczeń 
osobistych na rzecz obrony, w tym: 

1) 2 decyzje pozytywne, 
2) 4 decyzje zmieniające, 
3) 1 decyzję uchylającą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbiorczą informację na podstawie danych przekazanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
opracował: Marek Maluchnik – Sekretarz Nasielska. 


