
W I A D O MO Ś C I   Z   R A T  U S Z A 

 

 

• Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży   
 
 

Burmistrz Miasta Chełmży przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego: 

➢ lokal mieszkalny, położony w Chełmży przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 48 o powierzchni 

23,64 m2, składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki   

z wc, cena wywoławcza lokalu wynosi 44.000,00 zł, przetarg zaplanowano na dzień   

9 kwietnia 2020 r. na godzinę 900 w Sali Mieszczańskiej tut. Urzędu. Podstawowym 

warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości   

8.800,00 zł do dnia 6 kwietnia 2020 r. oraz osobiste stawiennictwo w dniu przetargu. 

Szczegółowe informacje oraz pozostałe warunki dopuszczenia oferentów do 

licytacji zamieszczone zostały  na stronie internetowej tut. Urzędu: www.bip.chelmza.pl 

w zakładce: Przetargi >Urząd Miasta >Nieruchomości lub w Małym Ratuszu, I piętro   

w biurze Nr 17.  

 

 

• Odpady komunalne 

 

W związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem, od dnia 16 marca   

2020 r. płatności w kasie Urzędu Miasta Chełmży można dokonywać jedynie za pomocą 

karty płatniczej.  

Dla osób deklarujących chęć dokonania opłaty za odpady komunalne za pomocą 

przelewu, przypomina się, iż indywidualne numery kont bankowych płatników 

przedmiotowej opłaty, zostały umieszczone na zawiadomieniach w sprawie zmiany 

stawki z tytułu opłaty za odpady komunalne przesyłanych Państwu w lutym br. 

 

• Obowiązkowa deratyzacja 

 

Burmistrza Miasta Chełmży przypomina o obowiązku wyłożenia trucizny 

przeciwko gryzoniom w dniach od 1 kwietnia do 30 kwietnia br. we wszystkich 

obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości położonych w granicach gminy 

http://www.bip.chelmza.pl/


miasta Chełmży. Stosownie do zapisów Rozdziału 9 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 

X/91/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży, do przeprowadzenia 

akcji odszczurzania nieruchomości, zobowiązani są właściciele i współwłaściciele 

nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające 

nieruchomości w zarządzie oraz inne podmioty władające nieruchomością.  

Kontrolę wykonania postanowień ww. uchwały w przedmiotowym zakresie 

przeprowadza Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu oraz Straż 

Miejska w Chełmży. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się z obowiązku 

przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości, na właściciela może zostać nałożona kara 

grzywny, wymierzona w trybie i na zasadach zawartych w Kodeksie postępowania         

w sprawach o wykroczenia.  

 

• Wspólnoty Mieszkaniowe roczne podsumowanie 
 

 W pierwszym kwartale 2020 r. przeprowadzone zostały roczne, podsumowujące 

zebrania wszystkich wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasto Chełmża 

posiada  procentowy udział. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zarząd lub zarządca, któremu 

zarząd nieruchomością wspólną powierzono zobowiązany jest zwołać zebranie ogółu 

właścicieli, co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. 

Wszystkie spotkania zostały przeprowadzone zgodnie z zaplanowanym 

harmonogramem.  

Przedmiotem zebrań było w szczególności:  

- uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na 

pokrycie kosztów zarządu; 

- ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną 

powierzono; 

- sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium. 

 
• Tymczasowa zmiana funkcjonowania PSZOK-u 

 
Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży działając na 

podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych   

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, innych chorób 



zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374) oraz 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca  2020 r.  w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  stanu zagrożenia epidemicznego  (Dz. U. 2020 poz. 

433) oraz dalszymi  ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa  informuje, iż 

od dnia 28 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.  Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chełmży będzie nieczynny. W pilnych przypadkach  

kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 56 675 22 06 lub mailowy:   

zgk@zgk-chelmza.pl. 

 

• Półmaraton i Chełmżyńska Dziesiątka odwołane. 

 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z realnym zagrożeniem 

zarażenia się koronawirusem SARS-Co V2 informujemy, iż tegoroczna edycja 

Półmaratonu Chełmżyńskiego i Chełmżyńskiej Dziesiątki zostają odwołane. 

 

 

         Sekretarz Miasta 

                 (-) mgr Janusz Wilczyński  

 

 

 

 

Chełmża, dnia 27.03.2020 r. 
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