
UCHWAŁA NR VI/38/2015
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 31 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. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 595 z późn. zm.1))  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  Starostę Toruńskiego do przekazania niniejszego stanowiska Ministrowi Finansów, 
Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, Zarządowi Województwa, Parlamentarzystom z regionu toruńskiego oraz 
Burmistrzowi Miasta Chełmża, Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy został ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 
1072.
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Załącznik do Uchwały Nr VI/38/2015 Rady Powiatu 

Toruńskiego z dnia 31 marca 2015 r.

STANOWISKO
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2015 r.

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 Powiatu Toruńskiego wyraża zaniepokojenie i sprzeciw wobec 
działań i sposobu prowadzenia postępowania podatkowego w powyższej sprawie.

W wyniku decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu cofającej pozwolenie na prowadzenie składu 
podatkowego w następstwie wydanych wcześniej decyzji naliczających zaległość podatkową w zakresie 
podatku akcyzowego, z którego wcześniej zakład  był zwolniony, wstrzymana ostała praktycznie z dnia na 
dzień jego działalność. W konsekwencji dobrze funkcjonujący podmiot gospodarczy w przeciągu kilku 
miesięcy został doprowadzony do konieczności zgłoszenia wniosku do sądu gospodarczego o ogłoszenie 
upadłości.

W aspekcie zaistniałej sytuacji, kierując się głęboko rozumianym interesem społecznym i troską 
o poszanowanie prawa, Rada Powiatu Toruńskiego zwraca się do wszystkich decydentów o ponowne, wnikliwe 
rozważenie słuszności podjętych decyzji.

Miasto i Gmina Chełmża boryka się od lat z wysokim bezrobociem, obecnie jest to 2300 osób bezrobotnych, 
a stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 20%. Likwidacja 80 miejsc pracy w firmie BIOETANOL AEG sp. 
z o.o. w Chełmży wiąże się z utratą źródła utrzymania dla 300 osób. Pogłębi to problem społeczny w mieście.

Rada Powiatu Toruńskiego wyraża głęboki żal do wszystkich organów Państwowych i osób decyzyjnych, do 
których kierowane były dotychczasowe wystąpienia. Ich działania nie przyniosły do tej pory żadnego rezultatu.

Gorąco apelujemy, aby wątpliwości i brak jednoznaczności w zakresie prawa podatkowego interpretować na 
korzyść podatnika oraz uwzględnić w decyzjach skutki społeczne, jakie niesie ze sobą likwidacja tak 
znaczącego w środowisku chełmżyńskim podmiotu gospodarczego.

Id: E35011B3-A631-4394-8D1A-E5ABDB703CAC. Podpisany Strona 1




