
UCHWAŁA NR IV/33/15 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 19 marca 2015 r. 

 

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec działań służb 

celnych przyczyniających się do likwidacji BIOETANOL AEG sp. z o.o. w Chełmży. 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje: 

 

     § 1. Przyjmuje się stanowisko dotyczące wyrażenia sprzeciwu wobec działań służb celnych 

przyczyniających się do likwidacji BIOETANOL AEG sp. z o.o. w Chełmży, w brzmieniu 

określonym w załączniku do uchwały. 

     § 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Chełmży do przekazania niniejszego stanowiska 

Ministrowi Finansów, Wojewodzie Kujawsko- Pomorskiemu, Zarządowi Województwa oraz 

parlamentarzystom z regionu toruńskiego. 

     §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
 
 
              Janusz Kalinowski 
          
 

 

 



                                                              Załącznik  
                                                                      do uchwały nr IV/33/15  
                                                                      Rady Miejskiej Chełmży 
                                                                      z dnia 19 marca 2015 r.       
 

 

STANOWISKO 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 19 marca 2015 roku 

 

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań służb celnych przyczyniających się do 

likwidacji BIOETANOL AEG sp. z o.o. w Chełmży. 

 

     W związku z toczącym się postępowaniem podatkowym w zakresie podatku akcyzowego 

prowadzonym przez Urząd Celny w Toruniu w stosunku do podmiotu gospodarczego 

funkcjonującego na terenie miasta Chełmży, BIOETANOL AEG sp. z o.o. w Chełmży, Rada 

Miejska Chełmży wyraża zaniepokojenie i sprzeciw wobec działań i sposobu prowadzenia 

postępowania podatkowego w powyższej sprawie. 

     W wyniku decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu cofającej zezwolenie na 

prowadzenie składu podatkowego, w następstwie wydanych wcześniej decyzji naliczających 

zaległość podatkową w zakresie podatku akcyzowego, z którego wcześniej zakład był zwolniony, 

wstrzymana została praktycznie z dnia na dzień dalsza działalność zakładu. W konsekwencji tych 

działań dobrze funkcjonujący podmiot gospodarczy w przeciągu kilku miesięcy został 

doprowadzony do konieczności zgłoszenia wniosku do sądu gospodarczego o ogłoszenie 

upadłości. 

     Dokonując analizy zgromadzonych dokumentów w w/w sprawie Rada Miejska Chełmży 

ubolewa, iż w Państwie prawa decyzje istotne dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych  

podejmowane są nie w oparciu o obowiązujący porządek prawny, lecz o dowolne interpretacje i 

wytyczne urzędników, kierujących się bliżej nieokreślonymi motywami i własnymi ambicjami. 

Jednocześnie stosowanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji  praktycznie nie daje 



szans podmiotowi gospodarczemu na jakąkolwiek obronę przed niesłusznymi zarzutami i godzi w 

podstawowe konstytucyjne wartości. 

     W aspekcie zaistniałej sytuacji, kierując się głęboko rozumianym interesem społecznym i 

troską o poszanowanie prawa,  Rada Miejska Chełmży zwraca się  do wszystkich decydentów  o 

ponowne wnikliwe i rozważne przeanalizowanie całokształtu dokumentów i argumentów w 

powyższej sprawie oraz zmianę tej niesprawiedliwej, niepopartej przepisami, decyzji zmierzającej 

do likwidacji zakładu i związanych z nim 80 miejsc pracy.  

     Jednocześnie Rada Miejska Chełmży udziela pełnego poparcia dla dotychczas 

podejmowanych, jak również dalszych działań Burmistrza Miasta, których celem jest ratowanie 

lokalnego przedsiębiorstwa i pracowników firmy oraz związanych z nimi rodzin.  

     W tym miejscu pragniemy wyrazić również głęboki żal do wszystkich organów państwowych 

i osób decyzyjnych, do których kierowane były dotychczasowe wystąpienia, a których działania, a 

częściej ich brak, nie przyniosły do tej pory żadnego rezultatu. 

     Gorąco apelujemy, aby tak często w ostatnim czasie głoszone przez obecną władzę hasło, aby 

wątpliwości i brak precyzji w zakresie prawa podatkowego, interpretować na korzyść podatnika, 

przekuć w czyn i w praktyce wykazać, iż nie jest to pusty frazes, ale zasada, którą obecna 

administracja rządowa stara się stosować jako normę.  

                                                                        


