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

 

• Dnia 30 grudnia 2020 r. na sesji Rady Miejskiej Chełmży podjęta została uchwała 

Nr XXII/176/20 w sprawie budżetu miasta na 2021 rok.  

W uchwalonym budżecie Miasta Chełmży na 2021 rok ustalono dochody w wysokości 

75.022.929,37, w tym bieżące – 65.174.081,73 i majątkowe – 9.848.847,64, zaś wydatki  

w wysokości 77.921.854,96, w tym bieżące – 65.174.081,73 i majątkowe – 12.747.773,23 

(inwestycyjne – 12.747.773,23). W 2021 r. do spłaty z tytułu zaciągniętych w latach 

ubiegłych kredytów i pożyczek przypada kwota 1.142.096,00. 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 1.142.096,00. 

W 2021 roku zaplanowano limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 

4.898.925,59, w tym: 2.000.000,00 - z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu 

roku przejściowego deficytu budżetu miasta oraz 2.898.925,59 – z przeznaczeniem na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.  

Prognozowana kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 15.687.628,73. 

 

       Mieszkańcom Chełmży przypominamy o obowiązku zapłaty podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego, podatku transportowego, dzierżawy za grunt, 

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,  

a także przelewem bankowym na rachunek nr 12 9486 0005 0000 2828 2000 0027 –  

NICOLAUS Bank Spółdzielczy 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.  



• 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 : 

- 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; 

- nabędą psa ze schroniska dla zwierząt ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psa  

    w wysokości 22,00 zł za każdego psa. 

• Opłata za odpady komunalne płatna jest miesięcznie do 25 dnia każdego miesiąca. 

 

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2021 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 XIX/152/20 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 24 września 2020 r. 

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości: 

1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m² powierzchni użytkowej 0,85 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 24,84 zł; 

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej 

11,62 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 5,06 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 8,37 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 0,99 zł, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 

jezior i zbiorników sztucznych - od 1ha powierzchni 4,99 zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m² powierzchni 0,52 zł, 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 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 

- 3,28 zł od 1m² powierzchni. 

 

„PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH” 

   UCHWAŁA NR XXI/166/20 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 7 grudnia 2020 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 - 780,00 zł, 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.232,00 zł, 

c) powyżej 9 ton - 1.382,00 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 - 1.382,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy  - 1.516,00 zł, 

- o liczbie osi - cztery - 1.760,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton o liczbie osi - dwie - 1.784,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton: 

- o liczbie osi - trzy - 1.858,00 zł, 

- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.222,00 zł, 

d) równej lub wyższej niż 25 ton: 

- o liczbie osi - trzy - 2.052,00 zł, 

- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.484,00 zł; 

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton: 

- o liczbie osi - dwie - 1.886,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 2.200,00 zł, 

- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.472,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton o liczbie osi - dwie - 2.372,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton: 

- o liczbie osi - trzy - 2.372,00 zł, 

- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.892,00 zł, 

d) równej lub wyższej niż 25 ton: 

- o liczbie osi - trzy - 2.392,00 zł, 

- o liczbie osi cztery i więcej - 3.364,00 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 - 795,00 zł, 

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 1.450,00 zł, 

c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.640,00 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 - 1.460,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 ton o liczbie osi - dwie - 2.218,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 31 ton o liczbie osi - trzy - 2.064,00 zł, 

d) równej lub wyższej niż 31 ton i mniejszej niż 36 ton: 

- o liczbie osi - dwie - 2.164,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 2.600,00 zł, 

e) równej lub wyższej niż 36 ton i równej lub mniejszej niż 40 ton: 

- o liczbie osi - dwie - 2.170,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 2.600,00 zł, 

f) wyższej niż 40 ton: 

- o liczbie osi - dwie - 2.252,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 2.752,00 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 - 1.678,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 ton o liczbie osi - dwie - 2.600,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 31 ton o liczbie osi - trzy - 2.600,00 zł, 

d) równej lub wyższej niż 31 ton i mniejszej niż 36 ton: 

- o liczbie osi - dwie - 2.600,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 2.600,00 zł, 

e) równej lub wyższej niż 36 ton i równej lub mniejszej niż 40 ton: 

- o liczbie osi - dwie - 2.600,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 2.600,00 zł, 

f) wyższej niż 40 ton: 

- o liczbie osi - dwie - 2.794,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 3.364,00 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 - 

650,00 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 - 746,00 zł, 

- o liczbie osi - dwie - 1.076,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 1.286,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton: 

- o liczbie osi - jedna - 920,00 zł, 

- o liczbie osi - dwie - 1.368,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 1.558,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 25 ton i równej lub mniejszej niż 38 ton: 

- o liczbie osi - jedna - 1.044,00 zł, 

- o liczbie osi - dwie - 1.458,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 1.544,00 zł, 

d) wyższej niż 38 ton: 

- o liczbie osi - jedna - 1.090,00 zł, 

- o liczbie osi - dwie - 1.740,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 1.796,00 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 - 920,00 zł, 

- o liczbie osi - dwie - 1.264,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 1.458,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton: 

- o liczbie osi - jedna - 1.242,00 zł, 

- o liczbie osi - dwie - 1.964,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 1.658,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 25 ton i równej lub mniejszej niż 38 ton: 

- o liczbie osi - jedna - 1.344,00 zł, 

- o liczbie osi - dwie - 2.056,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 2.056,00 zł, 

d) wyższej niż 38 ton: 

- o liczbie osi - jedna - 1.644,00 zł, 



- o liczbie osi - dwie - 2.218,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 2.600,00 zł; 

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniej niż 22 miejsca - 1.230,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 2.526,00 zł. 

 

 „PODATEK ROLNY” 

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanym 

w Monitorze Polskim poz. 982 z dnia 19 października 2020 roku - średnia cena skupu żyta za 

okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 

2021 wyniosła 58,55 zł za 1 dt. (w roku ubiegłym 58,46 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 2021 roku powinien wynosić 146,38 zł za 1 ha przeliczeniowy. 

 

• Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 

 

Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 

30 czerwca 2021 r. Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności   

i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego 

dostępnego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Obowiązkiem spisowym będą 
objęte: 

• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach 

i innych zamieszkanych pomieszczeniach, które nie są mieszkaniami na terenie Polski, 

osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania; 

• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane 

pomieszczenia, które nie są mieszkaniami. 



Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany 

następującymi metodami: 

• obowiązkowo: 

o metodą samospisu internetowego (CAWI) 

• uzupełniająco: 

o metodą wywiadu telefonicznego (CATI) 

o metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI) 

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie 

obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia 

czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi 

rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.  

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, 

zostaną spisani jedną z dwóch innych metod: 

• wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym; 

• wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego   

i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym. 

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób 

fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana  

i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym 

bezpieczeństwo danych.  

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza 

spisowego. 

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby 

spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do 

przeprowadzenia spisu. 

Udział w spisie jest obowiązkowy !!! Chcesz sprawdzić, o co będziesz pytany w spisie? 

Zapoznać się z ustawą spisową?  

Wejdź na stronę:  spis.gov.pl i bądź na bieżąco! 

• Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży 

Burmistrz Miasta Chełmży przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego: 

 lokal mieszkalny będący pustostanem, położony w Chełmży przy ul. Św. Jana 8/3   

o powierzchni 25,60 m
2
, składający się z 1 pokoju i kuchni, cena wywoławcza lokalu 



wynosi 48.000,00 zł, przetarg zaplanowano na dzień 4 marca 2021 r. na godzinę 9
30

 

w Sali Mieszczańskiej tut. Urzędu. Podstawowym warunkiem przystąpienia do przetargu 

jest wpłacenie wadium w wysokości  9.600,00 zł do dnia 1 marca 2021 r. oraz osobiste 

stawiennictwo w dniu przetargu; 

 lokal użytkowy, który nie stanowi przedmiotu najmu, położony w Chełmży przy   

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 o powierzchni: 65,72m
2
 (sala główna z pomieszczeniem 

socjalnym, zaplecze) oraz 50,06 m
2
 (pomieszczenia piwniczne), cena wywoławcza 

lokalu wynosi 350.000,00 zł, przetarg zaplanowano na dzień 4 marca 2021 r. na godzinę 
9

00
    

w Sali Mieszczańskiej tut. Urzędu. Podstawowym warunkiem przystąpienia do przetargu 

jest wpłacenie wadium w wysokości  70.000,00 zł do dnia 1 marca 2021 r. oraz osobiste 

stawiennictwo w dniu przetargu. 

Szczegółowe informacje oraz pozostałe warunki dopuszczenia oferentów do licytacji 

zamieszczone zostały  na stronie internetowej tut. Urzędu: {HYPERLINK 

"http://www.bip.chelmza.pl"}             w zakładce: Przetargi > Urząd Miasta 

> Nieruchomości oraz pod numerem telefonu   

(56) 639 23 48. 

• Obowiązkowa deratyzacja 

Burmistrz Miasta Chełmży przypomina o obowiązku wyłożenia trucizny przeciwko 

gryzoniom w dniach od 1 do 30 kwietnia 2021 r. na terenie wszystkich nieruchomości 

położonych w granicach miasta Chełmży. Stosownie do zapisów § 26 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 wykroczeń. 

• Informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulic: 
Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika                  
i Piastowskiej” 

Dnia 26 stycznia 2021 r. Gmina Miasta Chełmża zawarła umowę z Wykonawcą, firmą 
TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o. o. z siedzibą w Pigży przy ul. Wojewódzkiej 3a, 87-152 

Łubianka na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Przebudowa ulic: 



Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej”. 

Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości 3 849 581,39 zł brutto. Planowany termin zakończenia prac nastąpi 

w nieprzekraczalnym terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia (podpisania) umowy, tj. ustalono 

do dnia 26 września 2021 r.  

Zakres realizacji obejmuje w szczególności: przebudowę nawierzchni dróg, przebudowę 
zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz wykonanie oznakowania 

pionowego i poziomego. 

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Biuro 

Projektów Budowlanych Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 56/202. 

Za wykonanie przedmiotowych usług, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości 17 000,00 zł brutto. 

Zadanie jest realizowane przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 422 330,00 zł.  

Więcej informacji: {HYPERLINK "https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-

publiczne?tresc=75490"} 

 
• Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do 

przeprowadzenia w 2021 r. 

Gmina Miasto Chełmża opublikowała plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 r. 

Wśród planowanych do wszczęcia zadań inwestycyjnych przez Gminę Miasto Chełmża          

w roku 2020 należy wskazać: 
- Przebudowę drogi gminnej nr 101241 C, ulicy Polnej w miejscowości Chełmża, na odcinku: 

kilometraż liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 + 310,00 

i odcinku 2: kilometraż liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00, 

- Budowę szybu windowego i montaż windy zewnętrznej przy budynku Dużego Ratusza, 

- Modernizację oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, 

Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży, 

- Budowę oświetlenia w ulicach Fiołkowej, Hiacyntowej i Tulipanowej, 

- Budowę oświetlenia w ulicy Szymborskiej. 

Więcej informacji na temat planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

przewidzianych do przeprowadzenia znajduje się na stronie internetowej, pod adresem: 

{HYPERLINK "https://www.bip.chelmza.pl/10105,plany-postepowan-o-udzielenie-

zamowien-publicznych"} 



• Informacja dot. możliwości pozyskania tablicy informującej o zasadach     
poprawnej segregacji odpadów komunalnych 

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość pozyskania przez właścicieli oraz zarządców 

nieruchomości wielolokalowych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży tablicy 

informującej o zasadach poprawnej segregacji odpadów komunalnych. Rzeczona tablica 

powinna zostać umieszczona w miejscu gromadzenia odpadów na nieruchomości, np.            

w boksie śmietnikowym. 

Celem niniejszego przedsięwzięcia jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców 

naszego miasta. 

Właścicieli i zarządców nieruchomości zachęcamy do kontaktu z Zakładem Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o., z siedzibą 87-140 Chełmża, ul. Toruńska 1, świadczącym usługi 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie miasta Chełmży, pod 

numerem telefonu 56 675 22 06, w celu umówienia szczegółów oraz terminu odbioru tablicy. 

• Przypomnienie o konieczności oznaczania pojemników na odpady 
komunalne oraz boksów śmietnikowych na nieruchomościach 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości              

i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) właściciele nieruchomości 

zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych. 

W związku z powyższym na terenie miasta w trybie ciągłym prowadzone są kontrole 

prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na nieruchomościach. W przypadku 

stwierdzenia uchybień w przedmiotowym zakresie wykonawca usługi odbioru odpadów 

komunalnych z nieruchomości – Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży, 

informuje o zaistniałym zdarzeniu właściciela nieruchomości i Burmistrza Miasta Chełmży. 

Na podstawie rzeczonego powiadomienia następuje wszczęcie postępowania 

administracyjnego w celu wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których na nieruchomości nie dopełniono 

obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując stawki opłaty 

podwyższonej (art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

Na terenie miasta Chełmża podwyższona stawka opłaty wynosi 50,00 zł/m-c/osobę 
zamieszkałą (uchwała nr XII/109/20 Rady Miejskiej 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). 

Mając na uwadze powyższe przypominamy o konieczności oznaczania pojemników na 
odpady komunalne oraz miejsc, w których usytuowane są te pojemniki, w sposób 
umożliwiający jednoznaczne przypisanie ich do danej nieruchomości. Celem 
powyższego jest uniknięcie nieporozumień związanych z błędnym upominaniem 



właścicieli nieruchomości o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
 

 
• Rocznica wywózki w głąb Rosji 

 
W 76. rocznicę deportacji mieszkańców Chełmży w głąb Rosji ksiądz proboszcz 

Krzysztof Badowski odprawił mszę świętą w intencji Sybiraków. Po mszy św. 

przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kalinowski, Burmistrz Chełmży Jerzy 

Czerwiński, przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski oraz 

członkowie rodzin Sybiraków, w tym Zygmunt Mikosza, złożyli kwiaty pod tablicą 

upamiętniającą deportację mieszkańców miasta w głąb ZSRR. 

 

• GeniBoty w Przedszkolu Miejskim nr 1 czyli nauka kodowania 

W Przedszkolu Miejskim nr 1 pojawiły się roboty do kodowania online                              

i offline: GeniBoty. Są to niezwykle uniwersalne, wyposażone w wiele funkcji roboty 

edukacyjne do nauki programowania. Otwierają dzieciom drzwi do świata nowoczesnych 

technologii i edukacji. Praca z robotem rozwija miękkie kompetencje takie jak: logiczne, 

algorytmiczne myślenie czy zadaniowe podejście do stawianych problemów. GeniBot 

mówi w dwóch językach – polskim oraz angielskim, co daje dodatkowe możliwości nauki 

języka obcego. Przedszkole nr 1 posiada cztery GeniBoty do kodowania,  

z których będą korzystały dzieci.  

• Tegoroczny Finał WOŚP 

Podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, można było 

zobaczyć w relacji na żywo m.in. Zdrowo ugotowani z Vege Construktor, pokaz tańca 

współczesnego oraz mistrzowski pokaz yoyo, trening dla kanapowców z No Limit 

Fitness, a także występ Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej i zespołu Granda.  Odbyło 

się również wspólne morsowanie. W tym roku Chełmżyński Sztab zebrał 57 578,06 zł. 

Burmistrz Miasta Chełmży – Jerzy Czerwiński uhonorował najlepszych wolontariuszy. 

Najwięcej zebrały: Maria Łapczyńska - 5052 zł, Martyna Szpankiewicz - 1795 zł oraz 

Olga Stanula - 1632 zł. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie 

wszystkim wolontariuszom!  

 



• Album "Ku chwale Trójcy Świętej" 

Towarzystwo Przyjaciół Chełmży jest wydawcą nowego albumu pod tytułem „Ku chwale 

Trójcy Świętej. Dawna katedra diecezji chełmińskiej w Chełmży”. Autorami publikacji są 

Piotr Birecki i Marcin Seroczyński. Nowa publikacja jest przekrojem historii chełmżyńskiej 

katedry epoka po epoce, od średniowiecza aż do czasów współczesnych. Album zawiera 

teksty napisane przez dr. hab. Piotra Bireckiego prof. UMK oraz fotografie wykonane przez 

Marcina Seroczyńskiego. Album do nabycia jest w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Chełmży. W bibliotece będzie można go również wypożyczyć.  

 

• Masz problem, pomoc można uzyskać w następujących miejscach: 

 
 

 
Problem  

alkoholowy  
lub  narkotykowy,  

przemoc 
lub inne  

uzależnienie 
 

 

 Poniedziałek –  spotkania AA;   godz. 19
00

 ul. Tumska 14,  Dom Kapitulny, 

 Poniedziałek - spotkania Al.-Anon;   godz. 19
00

 ul. Tumska 14 , Dom Kapitulny, 

 Środa - Punkt motywacyjno-konsultacyjny, ul. Tumska 12 godz. 17
00

-20
00

; 

 Sobota – ul. Tumska 12 -2 terapeutów na zmianę przyjmuje w godz. 9
00

-12
00

 

 Sobota – trzecia sobota miesiąca, ul. Tumska 12  

 Warsztaty terapeutyczne od godz. 13
00

-17
00

 
  

 

 

 

Poradnia terapii uzależnień                 
i współuzależnień 

 

ul. Kościuszki 4 pokój 118 

 

  Poniedziałek przyjmuje w godz. 15:00-19:00 

  Wtorek przyjmuje w godz.8:00-15:00 

  Piątek przyjmuje w godz.15:30-19:30 

 

Mediacje rodzinne 

 

 

Socjoterapeutka: ul. Tumska 12, 

Sobota - 2 razy w miesiącu, od 9.00-12.00,  

  
Psychiatra 

 

 

Przychodnia ul. Kościuszki 4, pok.118  

po poprzedniej konsultacji z terapeutą - ostatnia środa miesiąca  w godz. 13
00

 ÷16
00

                              

Tel.: 56 675-33-02  

 

Dzielnicowi 
 

 

 Komisariat Policji; ul. Sądowa 2,   Tel.: 47 – 754-42-00 

 
 

Pracownicy socjalni 
 

 

 MOPS; ul. Hallera 19, Tel.: 56 675-24-69 

 
 

Poradnia 
Psychologiczno 
- Pedagogiczna 

 

  ul. Św. Jana 18, Tel.: 56 675-67-27 

 

 

Szpital 
 

 

  ul. Szewska 23, Tel.: 56 675-22-55 

 



 

 

• Zdalna Szkoła Plus 

„Zdalna szkoła Plus” to kolejny rządowy program, z którego Gmina Miasto Chełmża 

pozyskała pieniądze w kwocie 104 994,03 zł na zakup sprzętu komputerowego dla 

uczniów i nauczycieli, służącego do prowadzenia nauki w trybie zdalnym. Podczas nauki 

na odległość, wielu uczniów, nie przystąpiło do tej formy nauczana, w związku z brakiem 

możliwości technicznych. Zakupiony sprzęt pomaga najbardziej potrzebującym 

zniwelować cyfrowe wykluczenie. Program „Zdalna szkoła plus” realizowany był przez 

Ministerstwo Cyfryzacji i stanowi kontynuację wcześniejszego programu „Zdalna 

szkoła”. Jest finansowany z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 – Oś 

priorytetowa nr I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1: 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

Internetu o wysokich przepustowościach”. Gmina Miasto Chełmża w ramach grantu 

„Zdalna szkoła plus”  dokonała zakupu 27 laptopów i 21 tabletów z klawiaturą                   

i z zestawem słuchawkowym, które  zostały przekazane do szkół podstawowych i są 

obecnie wykorzystywane do nauki zdalnej przez uczniów jak i nauczycieli. 

Przypomnijmy, że także w pierwszej odsłonie programu „Zdalna szkoła” nasza gmina 

pozyskała pieniądze z rządowej dotacji. Za 69 384,30 zł, zakupiono 16  tabletów                

z klawiaturą i zestawem słuchawkowym oraz  18 laptopów wraz z zestawem 

słuchawkowym, które trafiły do trzech naszych szkół podstawowych. Zakupiony sprzęt 

trafnie wpisuje się w szkolną, pandemiczną rzeczywistość.  

• Rekrutacja do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych 

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży nr 13/CUW/21 z dnia 22 stycznia 

2021 roku w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych       

w roku szkolnym 2021/2022, przypominamy terminy rekrutacji: 

 



TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA 

UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI 

L.p. Rodzaj czynności Termin w 
postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 

uzupełniającym 
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola z 

dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

 
01.03-31.03.2021 r. 

 
07.05.-12.05.2021 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do przedszkola i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o 

których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo 

oświatowe 

 
 
 

01.04-06.04.2021 r. 

 
 
 

13.05.- 18.05.2021 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

 
09.04.2021 r. 

 
21.05.2021 r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 

w postaci pisemnego oświadczenia 

 
10.04 – 30.04.2021 r. 

 
24.05-07.06.2021 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych 

 
06.05.2021 r. 

 
11.06.2021 r. 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA 
UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS 

PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 
L.p. Rodzaj czynności Termin w 

postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 

uzupełniającym 
 

01.03 –05.03.2021 r. 
 

 
26.04 – 30.04.2021 r. 
 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej 

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.-31.03.2021 r. 
dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 

07.05.-12.05.2021 r. 
dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 
 
 
 

do 12.03.2021 r. 
 

 
 
 

do 07.05.2021 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o 

których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo 

oświatowe 

01.04. – 06.04. 21 r. 
dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 

13.05-18.05.2021 r. 
dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 



 
15.03.2021 r. 

 

 
do 14.05.2021 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

09.04.2021 r. 
dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 

21.05.2021 r. 
dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 
 

16.03 – 26.03.2020 r. 
 

17.05-21.05.2021 r. 
 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 

w postaci pisemnego oświadczenia 

10.04 – 30.04.2021 r. 
dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 

24.05.- 07.06.2021 r. 
dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 
 

31.03.2021 r. 
 

27.05.2021 r. 
 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych 

06.05.2021 r. 
dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 

11.06.2021 r. 
dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 

 

 

 

• LISTY PRZYDZIAŁU LOKALI KOMUNALNYCH  NA 2021 ROK! 

Ostatecznie zakończona została procedura tworzenia list osób uprawnionych do 

otrzymania lokalu mieszkalnego i najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu 

gminy Miasta Chełmży w 2021 roku. Wstępnej kwalifikacji osób, które mają być 

umieszczone na liście przydziału mieszkań dokonuje komisja mieszkaniowa, działająca 

jako organ opiniodawczy Burmistrza Miasta. Natomiast końcową wersję list osób 

uprawnionych do otrzymania lokalu komunalnego w danym roku kalendarzowym 

zatwierdza Burmistrz. W trybie kontroli społecznej, listy osób uprawnionych do 

otrzymania lokalu komunalnego w 2021 roku zostały już zwyczajowo wywieszone na 

tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta przy ulicy Gen.J.Hallera 2 i 19. 

Jednocześnie listy te zostały także opublikowane w BIP-ie.  

• PROGRAM WSPIERAJ SENIORA PONOWNIE W CHEŁMŻY!  



 

W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, 

kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny    i Polityki 

Społecznej przedłużyło realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach 

Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, na I  kwartał 2021 r., z ewentualną 

możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące. 

W bieżącym roku kalendarzowym, podobnie jak w roku 2020, usługa wsparcia seniorów 

polega na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym 

artykuły spożywcze, leki oraz środki higieny osobistej. 

• WAŻNE - KOSZT ZAKUPÓW POKRYWA  WYŁĄCZNIE  SENIOR! 

            Program adresowany jest do: 

            - osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostają w domu w związku z zagrożeniem       

            zakażeniem Covid-19, 

            - w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia. 

 

Senior, który chciałby skorzystać z usługi wsparcia dzwoni na ogólnopolską infolinię    

 uruchomioną w ramach programu :  

 

                                       

 

 

 

 

        Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy     

  społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania seniora.      

         

           pod numer telefonu  

 

            22 505 11 11 
 



  Pracownik danego ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie  

              z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która polegać na   

  dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły   

  spożywcze, leki oraz środki higieny osobistej. 

 

Seniorzy mogą także bezpośrednio skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy   

Społecznej w Chełmży. 

 

Jeśli nie masz się do kogo zwrócić – pracownicy MOPS-u pomogą Ci: 

 

 

zrobić zakupy 

jeśli jest taka konieczność dostarczenia tych artykułów dzwoń w godzinach   

8:00- 15:00 

 

 (56) 675 24 69 

 (56) 675 30 18 

 

 600398639 

 

 

Chełmża, dnia 1.03.2021                                                                      Sekretarz Miasta 
 

                    (-) mgr Janusz Wilczyński 
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