WIADOMOŚCI

•

Z RATUSZA

Dnia 19 grudnia 2019 r. na sesji Rady Miejskiej Chełmży podjęta została uchwała
Nr XI/98/19 w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.
W uchwalonym budżecie Miasta Chełmży na 2020 rok ustalono dochody w wysokości
80.135.857,38, w tym bieżące – 64.262.845,60 i majątkowe – 15.873.011,78, zaś wydatki
w wysokości 88.160.646,56, w tym bieżące – 62.740.770,20 i majątkowe – 25.419.876,36
(inwestycyjne – 25.419.876,36). W 2020 r. do spłaty z tytułu zaciągniętych w latach
ubiegłych kredytów i pożyczek przypada kwota 913.260,45. Środki na spłatę pochodzą
z wolnych

środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach

publicznych, które w budżecie (WPF) zaplanowano w kwocie 2.170.379,63.
W 2020 roku zaplanowano limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
8.767.670,00, w tym: 2.000.000,00 - z przeznaczeniem na pokrycie występującego
w

ciągu

roku

przejściowego

deficytu

budżetu

miasta

oraz

6.767.670,00

–

z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
Prognozowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 16.824.480,61.
Mieszkańcom Chełmży przypominamy o obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości,
podatku rolnego, podatku transportowego, dzierżawy za grunt oraz opłaty targowej
wieczystego użytkowania gruntu i od posiadania psów.
Płatności (za wyjątkiem opłaty od posiadania psów, która płatna jest na konto ZGM sp.
z o.o.) można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 2
(w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7.00-14.15, we wtorki w godz.
8.00-15.15), a także przelewem bankowym na rachunek nr 12 9486 0005 0000 2828 2000
0027 – BS Toruń / Oddział Chełmża.
Osoby prawne mają obowiązek zapłaty obliczonego w deklaracji podatku od
nieruchomości - bez wezwania - w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do
dnia 31 stycznia.
Osoby fizyczne mają obowiązek zapłaty obliczonego w deklaracji podatku od
nieruchomości oraz podatku rolnego w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15
listopada.
Podatek od środków transportowych od osób prawnych jak i od fizycznych płacony jest
w terminach do 15 lutego i do 15 września.

Termin opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu kończy się z dniem 31 marca br.
Podatek za dzierżawę gruntu płacony jest kwartalnie w terminach do 10 kwietnia, 10
lipca, 10 października i 10 grudnia br.
Opłata od posiadania psa płatna jest bez wezwania i termin upływa 31 maja br., względnie
w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie psa.
Dla posiadaczy psów, którzy:
1) uiszczą opłatę do końca I kwartału danego roku kalendarzowego ustala się
stawkę roczną opłaty od posiadania psa w wysokości 34,00 zł za każdego psa;
2) nabędą psa ze schroniska dla zwierząt ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania
psa w wysokości 22,00 zł za każdego psa.
Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do
wykonywania sprzedaży, a przynajmniej z wyjściem z ofertą sprzedaży, polegającą na
wystawieniu towaru z oznaczeniem jego ceny.
Termin opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu kończy się z dniem 31 marca br.
Podatek za dzierżawę gruntu płacony jest kwartalnie w terminach do 10 kwietnia,
10 lipca, 10 października i 10 grudnia br.

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2020 roku :
„OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW”
UCHWAŁA NR XIX/135/12 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 27 września 2012 r.
Obowiązek podatkowy dotyczący podatku od posiadania psów ciąży na osobach
fizycznych posiadających psy. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające
powstanie tego obowiązku i wygasa z końcem miesiąca, w którym ustały okoliczności
uzasadniające ten obowiązek. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania jednego psa
w wysokości 66,00 zł za każdego psa. Dla posiadaczy psów, którzy uiszczą opłatę do
końca I kwartału danego roku kalendarzowego ustala się stawkę roczną opłaty od
posiadania psa w wysokości 34,00 zł za każdego psa, natomiast dla posiadaczy,
którzy nabędą psa ze schroniska dla zwierząt ustala się roczną stawkę opłaty od
posiadania psa w wysokości 22,00 zł za każdego psa.

„PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI”
UCHWAŁA NR IX/75/19 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 24 października 2019 r.
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m² powierzchni użytkowej 0,81 zł;
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej 23,60 zł;
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej
11,18 zł;
4) od budynków lub ich części związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej 4,87 zł;
5) od 1m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego 8,05 zł;
6) od budowli - od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1170) 2% ich wartości;
7) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1m² powierzchni 0,95 zł,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych - od 1ha powierzchni 4,80 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m² powierzchni 0,50 zł,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.),
i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy,
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres
4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
- 3,15 zł od 1m² powierzchni.
„PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH”

UCHWAŁA NR X/89/19 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5 grudnia 2019 r.
Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach
fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.
Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie mające osobowości
prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. W wypadku zmiany
właściciela środka transportowego zarejestrowanego obowiązek podatkowy ciąży na
poprzednim właścicielu - do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub
prawnych, obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży solidarnie
na wszystkich współwłaścicielach.
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 750,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.185,00 zł,
c) powyżej 9 ton - 1.330,00 zł;
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1.330,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.456,00 zł,
- o liczbie osi - cztery - 1.692,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton o liczbie osi - dwie - 1.716,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton:
- o liczbie osi - trzy - 1.788,00 zł,
- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.138,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 25 ton:
- o liczbie osi - trzy - 1.974,00 zł,
- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.390,00 zł;
3) od samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej:

z innym

systemem

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1.814,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 2.116,00 zł,

zawieszenia

osi

jezdnych

- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.378,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton o liczbie osi - dwie - 2.282,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton:
- o liczbie osi - trzy - 2.282,00 zł,
- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.782,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 25 ton:
- o liczbie osi - trzy - 2.302,00 zł,
- o liczbie osi cztery i więcej - 3.238,00 zł;
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 762,00 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 1.394,00 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.576,00 zł;
5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi - dwie - 1.404,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 ton o liczbie osi - dwie - 2.132,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 31 ton o liczbie osi - trzy - 1.984,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 31 ton i mniejszej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie - 2.080,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 2.502,00 zł,
e) równej lub wyższej niż 36 ton i równej lub mniejszej niż 40 ton:
- o liczbie osi - dwie - 2.088,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 2.502,00 zł,
f) wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi - dwie - 2.166,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 2.648,00 zł;
6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi - dwie - 1.614,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 ton o liczbie osi - dwie - 2.502,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 31 ton o liczbie osi - trzy - 2.502,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 31 ton i mniejszej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie - 2.502,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 2.502,00 zł,
e) równej lub wyższej niż 36 ton i równej lub mniejszej niż 40 ton:
- o liczbie osi - dwie - 2.502,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 2.502,00 zł,
f) wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi - dwie - 2.688,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 3.238,00 zł;
7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - od 7 ton i poniżej 12 ton 624,00 zł;
8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna - 716,00 zł,
- o liczbie osi - dwie - 1.034,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.236,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton:
- o liczbie osi - jedna - 882,00 zł,
- o liczbie osi - dwie - 1.314,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.498,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 25 ton i równej lub mniejszej niż 38 ton:
- o liczbie osi - jedna – 1.002,00 zł,
- o liczbie osi - dwie - 1.400,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.484,00 zł,
d) wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi - jedna - 1.048,00 zł,
- o liczbie osi - dwie - 1.674,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.726,00 zł;

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów :
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna - 882,00 zł,
- o liczbie osi - dwie - 1.216,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.400,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton:
- o liczbie osi - jedna - 1.194,00 zł,
- o liczbie osi - dwie - 1.888,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.594,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 25 ton i równej lub mniejszej niż 38 ton:
- o liczbie osi - jedna - 1.292,00 zł,
- o liczbie osi - dwie - 1.978,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.978,00 zł,
d) wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi - jedna - 1.580,00 zł,
- o liczbie osi - dwie - 2.132,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 2.502,00 zł;
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniej niż 22 miejsca - 1.182,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 2.428,00 zł.
„PODATEK ROLNY”
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanym
w Monitorze Polskim poz. 1017 z dnia 18 października 2019 roku - średnia cena skupu
żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok
podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za 1 dt. (w roku ubiegłym 54,36 zł). Powyższa kwota
na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym jest
podstawą do obliczenia podatku rolnego, w przeliczeniu za 1 ha. Zgodnie z tą kwotą
podatek rolny w 2020 roku wynosi 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy.

•

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie Uchwały Nr XII/109/20 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 9 stycznia
2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz.
Woj. Kuj. – Pom. z 2020 r. poz. 412) od 1 lutego 2020 r. obowiązywać będzie nowa
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady zbierane i odbierane
w sposób selektywny, tj.: 23,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną
nieruchomość. Jest to podstawowa stawka opłaty.
Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą przyjęta została również podwyższona stawka
opłaty w wysokości 50,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej. Jest to opłata sankcyjna,
która naliczana będzie w przypadku, gdy na nieruchomości stwierdzony zostanie brak
segregacji odpadów komunalnych. Wówczas odpady komunalne zostaną z nieruchomości
odebrane przez podmiot odbierający (Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.) jako
niesegregowane (zmieszane). Następnie Burmistrz Miasta Chełmży, dla właściciela danej
nieruchomości określi w drodze decyzji administracyjnej, wyższą opłatę za odpady w
wysokości (50,00 zł x ilość osób zamieszkujących nieruchomość). Podwyższona opłata
obowiązywać będzie dla miesiąca, w którym stwierdzono uchybienia lub całkowity brak
segregacji odpadów komunalnych.
Ponadto informujemy, iż zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji. Do
właścicieli nieruchomości, zostaną wystosowane zawiadomienia o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych
podanych w deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania
przedmiotowej

opłaty

w

wysokości

podanej

w zawiadomieniu.

Przedmiotowe

zawiadomienie, w przypadku braku wpłaty opłaty w wysokości zgodnej z zawartymi w
nim danymi, stanowić będzie podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu
przymusowego ściągnięcia zaległości pieniężnej.
W związku z wprowadzonym przez ustawodawcę obowiązkiem segregacji odpadów
komunalnych na nieruchomościach i brakiem możliwości wyboru sposobu składowania
odpadów, właściciele nieruchomości, na których zadeklarowany został nieselektywny

odbiór odpadów mają obowiązek złożenia nowej deklaracji na podstawie, której nastąpi
zmiana sposobu składowania odpadów komunalnych.
•

Zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych

a) Pojemnik niebieski papier – tu wrzucamy: opakowania z papieru, kartony, tekturę
falistą, katalogi, ulotki, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zeszyty i
książki, papier pakowy, torby i worki papierowe;
UWAGA! Nie wrzucamy: zużytych ręczników papierowych, chusteczek higienicznych,
papieru

powleczonego

folią,

papieru

zatłuszczonego

lub

mocno

zabrudzonego,

zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, kartonów po
mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach
budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych oraz podpasek.

b) Pojemnik zielony szkło – tu wrzucamy: butelki i słoiki po napojach i żywności, a
także po alkoholach i olejach roślinnych, szklane opakowania po kosmetykach i inne
opakowania szklane bez nakrętek, kapsli i korków;
UWAGA! Nie wrzucamy: ceramiki, porcelany, naczyń typu arco, talerzy i doniczek, szkła
budowlanego okiennego i zbrojonego, luster, zakrętek, kapsli i korków; zużytych żarówek,
świetlówek, lamp neonowych i halogenowych, szklanych opakowań po lekach, produktach
chemicznych z zawartością.

c) Pojemnik żółty plastik – tu wrzucamy: tworzywa sztuczne, metale i opakowania
wielomateriałowe, a w tym m.in.: otwarte i zgniecione butelki po napojach;
opakowania po środkach do prania, szamponach, mydle w płynie, pastach do zębów;
kubki po produktach mlecznych; pojemniki po artykułach sypkich; duże folie
opakowaniowe; folię aluminiową i spożywczą, worki foliowe; artykuły gospodarstwa
domowego z tworzyw sztucznych; plastikowe opakowania po owocach; puszki po
konserwach, puszki po karmie dla zwierząt; puszki po napojach, nakrętki, kapsle i
korki, opakowania po chipsach, batonach, kawie, wieczka po jogurtach i serkach;
UWAGA! Nie wrzucamy: butelek oraz pojemników z zawartością, opakowań po lekach
i zużytych

artykułów

medycznych,

opakowań

po

olejach

silnikowych,

części

samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i
lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

d) Pojemnik brązowy bioodpady – tu wrzucamy: m.in. resztki jedzenia, skorupki jaj,
odpadki warzywne i owocowe, skoszoną trawę, liście, kwiaty, chwasty (bez ziemi),
trociny, korę drzew, drobne gałęzie drzew i krzewów;
UWAGA! Nie wrzucamy: kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego,
leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi, kamieni i innych odpadów
komunalnych

e) Pojemnik stalowy ocynkowany lub plastikowy w kolorze grafitowym popiół - tu
wrzucamy: popiół z pieców węglowych i kominków;

f) Pojemnik zielony zmieszane – tu wrzucamy m.in. gąbki, szmatki, kurz z odkurzacza,
mięso, ryby, ser, nabiał, jajka, maszynki do golenia, niedopałki papierosów, olej do
smażenia, paragony ze sklepu/bankomatu, pergamin, piasek, odchody zwierząt,
plastikowe opakowania po tłuszczu, porcelana, fajans, szkło żaroodporne, produkty
higieniczne (pieluchy, patyczki higieniczne, bandaże, podpaski, tampony, wata),
włosy, sierść, pióra, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, zużyte
ubrania, tekstylia i obuwie, żwirek lub trociny z kuwet dla zwierząt; resztki
kosmetyków np. tusz do rzęs, pomadka, fluid.
Ponadto, do PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są odpady komunalne z terenów
nieruchomości zamieszkałych miasta Chełmży, takie jak:
1. Opakowania z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowania
wielomateriałowe, szkło;
2. Odpady zielone takie jak: skoszona trawa, liście, gałęzie w ilości do 10 kg na
gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym;
3. Chemikalia w tym opakowania po farbach i olejach samochodowych etc.;
4. Przeterminowane leki;
5. Odpady niekwalifikujące 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;
6. Zużyte opony;
7. Zużyte baterie i akumulatory;

8. Odpady wielkogabarytowe w ilości do 200 kg na gospodarstwo domowe w danym
roku kalendarzowym w tym: stoły, krzesła, meble, materace, tapczany, pierzyny,
szafy, biurka, wersalki, łóżka, kanapy;
9. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 500 kg na gospodarstwo domowe
w danym roku kalendarzowym;
10. Tekstylia i odzież;
11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym: komputery, monitory, drukarki,
faksy, telefony, akcesoria komputerowe, odbiorniki radiowe i telewizyjne, lodówki,
pralki, kuchenki, zamrażarki, zegarki, odkurzacze, czajniki, piloty od sprzętu
elektronicznego, itp.
•

Zmiana

workowego

systemu

składowania

odpadów

komunalnych

na

nieruchomościach na pojemnikowy
Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta
Chełmży, przyjętego uchwałą nr X/91/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2019
r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 7137), mając na względzie ochronę środowiska
naturalnego, Gmina Miasto Chełmża odstąpiła od workowego sposobu składowania
odpadów komunalnych na nieruchomościach. Wskazany system miał miejsce głównie w
zabudowie jednorodzinnej.
W związku z powyższym do końca I kwartału br. nastąpi sukcesywna wymiana worków
do składowania frakcji odpadów obejmujących tworzywa sztuczne, metal i opakowania
wielomateriałowe, papier oraz szkło, na pojemniki.
•

Plan

postępowań

o

udzielenie

zamówień

publicznych

przewidzianych

do

przeprowadzenia w 2020 r.
Gmina Miasto Chełmża opublikowała plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 r.
Wśród planowanych postępowań inwestycyjnych przewidywanych do wszczęcia w roku
2020 należy wskazać:
- Modernizację przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynku B,
- Budowę Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5,
- Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności,
- Termomodernizację budynków Urzędu Miasta Chełmży,

- Modernizację Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7.
Więcej informacji na temat planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych
przewidywanych do przeprowadzania przez Gminę Miasto Chełmża w roku 2020,
znajduje na stronie internetowej: https://www.bip.chelmza.pl/10057,rok-2020 w treści
Zarządzenia Nr 2/GKM/20 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 stycznia 2020 r.
•

Chełmża świętowała 100 – lecie Odzyskania Niepodległości.
W dniu 21 stycznia br. odbyły się oficjalne uroczystości związane ze 100 - leciem
odzyskania przez Chełmżę niepodległości. Obchody rozpoczęły się mszą świętą
dziękczynną, której przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Toruński Wiesław Śmigiel.
Podczas mszy odbyło się również uroczyste poświęcenie sztandaru Szkoły Podstawowej
nr 3 w Chełmży. Następnie na Rynku Miasta odbył się Apel Poległych i złożenie kwiatów
pod tablicą wyzwolenia 1920. W Chełmżyńskim Ośrodku Kultury uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 3 przygotowali program artystyczny, poświęcony rocznicy wyzwolenia
miasta z rąk zaborców

oraz patronowi szkoły bł. ks. Stefanowi Wincentemu

Frelichowskiemu. W uroczystościach wzięli udział Pan Piotr Całbecki – Marszałek
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pan Marek Olszewski – Starosta Toruński, Pan
Paweł Polikowski – Przewodniczący Rady Powiatu, Pani Maria Mazurkiewicz Kujawsko
- Pomorski Wicekurator Oświaty oraz władze miasta, radni powiatowi, radni Rady
Miejskiej Chełmży, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze, przedstawicieli
organizacji oraz dyrektorzy i nauczyciele chełmżyńskich szkół a przede wszystkim
mieszkańcy Chełmży. Organizatorami obchodów byli ks. kan. Krzysztof Badowski,
Burmistrz Chełmży – Jerzy Czerwiński, p. Sylwia Kobusińska – dyrektor SP 3
w Chełmży i p. Bogumiła Obara – Komendant Hufca ZHP w Chełmży.

•

Nowa powieść z Chełmżą w tle.
W dniu 16 stycznia 2020 roku, czyli dzień po ogólnopolskiej premierze, w Sali
Mieszczańskiej Ratusza w Chełmży odbyła się promocja książki Roberta Małeckiego pt.
„Zadra”.

Spotkanie

poprowadził

Dariusz

Łubkowski,

pomysłodawca

cyklu

Chełmżyńskich Spotkań z Kryminałem. Była to już siódma edycja. „Zadra”, to trzecia
powieść o przygodach Bernarda Grossa, której akcja rozgrywa się w Chełmży. Na
spotkanie

z

pisarzem

przybyła

około

setka

Czytelników

nie

tylko

z naszego miasta (były m.in. delegacje z Kijewa Królewskiego, Grudziądza oraz kilku
pobliskich miejscowości z Gminy Chełmża). Podczas imprezy autor opowiadał nie tylko

o swojej dotychczasowej twórczości, ale również o pomysłach na kolejne powieści.
Robert Małecki potwierdził także, że cykl chełmżyński z Bernardem Grossem będzie
liczył przynajmniej dziewięć, a być może nawet kilkanaście części! W trakcie spotkania,
Burmistrz Miasta Chełmży Jerzy Czerwiński wręczył autorowi drobny upominek (replikę
legendarnego chełmżyńskiego kubka) z życzeniami dalszych sukcesów. Dla uczestników
spotkania również przygotowane były drobne upominki nadesłane z Wydawnictwa
„Czwarta Strona”.

•

LISTY PRZYDZIAŁU MIESZKAŃ KOMUNALNYCH!
Na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Chełmży i Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Chełmży (ul.gen.J.Hallera 2 i 19) zostały wywieszone projekty list osób
uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego i do zawarcia najmu socjalnego lokalu
z mieszkaniowego zasobu gminy miasta Chełmży oraz lista osób i rodzin do
wykwaterowania z budynków przeznaczonych do rozbiórki na 2020 rok.
Procedury zawierania umów najmu lokali komunalnych zostały zawarte w uchwale
nr VIII/64/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasta
Chełmży.
Komisja mieszkaniowa powołana w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta jest jego
organem doradczym i dodatkowo pełni kontrolę społeczną w rozumieniu ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego. Posiedzenia komisji odbywają się zwykle raz w miesiącu –
w pierwszą środę miesiąca (po pierwszym).

•

POMOC ŻYWNOŚCIOWA POPŻ!
W dniu 22 stycznia br. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży
zawarł z Toruńskim Centrum Caritas porozumienie na potrzeby realizacji projektu
„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomoc w ramach Programu skierowana jest do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji
życiowej oraz z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego
wyżywienia. Pracownicy socjalni kwalifikowali osoby do uczestnictwa w Programie.

Kryterium dochodowe, uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach
POPŻ:
•

dla osoby samotnie gospodarującej – 1402 zł,

•

dla osoby w rodzinie – 1056 zł.
Wśród artykułów spożywczych przewidywana jest następująca żywność: makaron, ryż,
kasza gryczana, olej, mleko, ser żółty, groszek z marchewką, fasola biała, sok jabłkowy,
koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, szynka drobiowa i wieprzowa, pasztet, olej,
gołąbki w sosie pomidorowym, cukier, miód, puszki rybne, buraczki wiórki, herbatniki.
Wydawanie żywności odbywa się w siedzibie Schroniska Dla Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi w Chełmży, przy ulicy Polnej 20, zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez organizatora (informacje na tablicy MOPS-u i na stronie internetowej).

•

Rekrutacja do przedszkoli 2020
Zarządzeniem nr 146/CUW/19 z dnia 2 grudnia 2019 r. Burmistrz Miasta Chełmży
wprowadził terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do
miejskich przedszkoli.

Zapisy dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów

przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 rozpoczną się od dnia 2 marca
2020 r. i potrwają do dnia 28 marca 2020 r. Podanie do publicznej wiadomości listy
dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zaplanowano na dzień 6 kwietnia
2020 r. Dopiero pisemne potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka
do danego przedszkola, gwarantuje miejsce na liście dzieci przyjętych, która winna być
opublikowana w dniu 4 maja 2020 r.

•

Zapisy dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych
Od 10 do 14 lutego 2020 r. w sekretariatach szkół podstawowych można będzie
dokonać zapisu dziecka do klasy pierwszej. Zapisy dotyczą dzieci zamieszkałych
w

obwodzie

danej

szkoły

podstawowej.

Poniżej

przypominamy

obwody

poszczególnych szkół podstawowych.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego, 87-140 Chełmża ul. Gen. J. Hallera
17:

gen. Władysława Sikorskiego (do skrzyżowania z ul. Mickiewicza i ul. Browarna),
Wodna, Sądowa, Strzelecka, Mikołaja Kopernika, Świętego Jana, Browarna, ks. Piotra
Skargi, Ignacego Paderewskiego, Henryka Sienkiewicza, Tadeusza Kościuszki,
Bartosza Głowackiego,
Letniskowa,

Kazimierza Pułaskiego,

Pensjonatowa,

Rekreacyjna,

Bulwar 1000-lecia,

Spacerowa,

Turystyczna,

Targowa,
Wczasowa,

Widokowa, Pogodna, Cicha, Słoneczna, Spokojna, Plażowa, Wypoczynkowa.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Chełmży im. bł. ks. Stefana Wincentego
Frelichowskiego, 87 -140 Chełmża, ul. ks. P. Skargi 1:
Rynek, Rynek Bednarski, Rynek Garncarski, gen. Józefa Hallera, Chełmińska, Adama
Mickiewicza, Polna, Rybaki, Łazienna, Żeglarska, Tumska, Błogosławionej Juty,
Chełmińskie Przedmieście, Buczek, Trakt, Jarzębinowa, Plac Wiejski, Lipowa,
3 Maja, Górna, Jana III Sobieskiego, Władysława Broniewskiego, Władysława Jagiełły,
Romualda Traugutta, Bolesława Chrobrego, Mieszka I, Władysława Łokietka,
Bolesława

Krzywoustego,

Królowej

Jadwigi,

Stefana

Batorego,

Stanisława

Poniatowskiego, Józefa Bema, Henryka Malewskiego, Antoniego Depczyńskiego,
kanonika

Gabriela

Władysławskiego,

Kazimierza

Wielkiego,

Mieczysława

Szczepańskiego, Stefana Dorawy, Działkowa, Ogrodowa, Tęczowa, Brzoskwiniowa,
Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Cyprysowa, Dębowa, Jagodowa, Jesionowa, Jeżynowa,
Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Leszczynowa, Łąkowa, Kruszynowa,
Modrzewiowa, Morelowa, Ogrodowa, Orzechowa, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa,
Wierzbowa, Żurawinowa, Wiśniowa, Azaliowa, Forsycjowa, Jaśminowa, Magnoliowa,
Szewska, Malinowa, Przejezdna, Wrzosowa.
Szkoła Podstawowa nr 5 im Papieża Jana Pawła II, 87-140 Chełmża ul. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego 5:
ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego,
Owocowa, Piastowska, Juliusza Słowackiego, Stanisława Moniuszki, Wincentego
Witosa, ks. Alfonsa Groszkowskiego, ks.ppłk. Józefa Wryczy, Władysława Reymonta,
Stefana Żeromskiego, Bydgoska, Dworcowa, gen. Władysława Sikorskiego (od
skrzyżowania z ul. Mickiewicza i ul. Browarna), Ładownia, Henryka Dąbrowskiego,
Toruńska, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego,
ks. Prałata Szydzika, ks. kanonika Gracjana Tretkowskiego, ks. Biskupa Zygfryda
Kowalskiego,

Stanisława

Pilatowskiego,

Stanisława

Zagrodzkiego,

Fiołkowa,

Hiacyntowa, Różana, Tulipanowa, Cukrownicza, Za Torami, Towarowa, Wagonowa,
Kolejowa, ks. biskupa Jana Chrapka, ks. Jerzego Popiełuszki, ks. Józefa Tischnera,

Wisławy Szymborskiej, Jana Brzechwy, Ignacego Kraszewskiego, Elizy Orzeszkowej,
Aleksandra Fredry.
Chełmża , dn. 27.01.2020 r.

Sekretarz Miasta
(-) mgr Janusz Wilczyński

