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Raport bieżący nr 48/2019 

Data sporządzenia:  17.07.2019 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Temat raportu:  

Zawarcie umowy na usunięcie zanieczyszczonego urobku ziemnego stanowiącego odpad 

niebezpieczny, powstałego w związku z prowadzoną inwestycją FUTURE w Czechowicach-

Dziedzicach. 

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”), w związku z prowadzoną inwestycją pod nazwą: „Budowa 

i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami 

pomocniczymi dla Spółki POLWAX S.A.” („Inwestycja”), informuje, że podpisał w dniu dzisiejszym 

tj. 17.07.2019 roku umowę na likwidację odpadu - zanieczyszczonego urobku ziemnego 

powstałego w związku z prowadzoną Inwestycją („Umowa”). 

Informacja o konieczności usunięcia zanieczyszczonego urobku ziemnego powstałego w związku 

z prowadzoną Inwestycją oraz o wstępnych szacunkach ilości powstałego urobku ziemnego 

oraz o szacowanych kosztach jego usunięcia została przekazana raportem bieżącym Spółki 

nr 35/2019 w dniu 13.05.2019 roku. 

W związku z prowadzonymi dotychczas pracami dotyczącymi realizacji Inwestycji powstał 

na dwóch działkach Spółki zanieczyszczony urobek ziemny stanowiący odpad, w którym 

stwierdzono przekroczenie substancji niebezpiecznych (m.in. olejów mineralnych). Wskutek 

powyższego zgromadzone urobki ziemne zakwalifikowano jako odpad niebezpieczny. Objętość 

każdego z tych urobków wynosi: 

a) na placu budowy Inwestycji - ok. 5,5 tys. m3, 

b) na działce Spółki niebędącej placem budowy Inwestycji - ok. 16 tys. m3  

(zwane dalej łącznie „Odpadami”) o łącznej objętości około 21.500 m3, co stanowi po przeliczeniu 

około 43.000 ton.   

Umowa na utylizację Odpadów została zawarta na następujących warunkach: 

- wartość Umowy, przy uwzględnieniu powyższego szacunku Spółki w zakresie objętości i ciężaru 

Odpadów, wynosi 10.105 tysięcy złotych netto; 

- termin wykonania usługi wynosi nie później niż do dnia 30 września 2019 roku. 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Spółce przysługują kary umowne 

od zleceniobiorcy, w tym m. in. w wysokości 1.000.000 zł w przypadku rozwiązania lub odstąpienia 
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od Umowy przez zleceniobiorcę lub z przyczyn dotyczących zleceniobiorcy. Zapłata kar umownych 

nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Spółkę odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli 

wysokość poniesionej szkody przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej. 

Zarząd Spółki informuje, iż po wywiezieniu odpadu z wyżej wskazanych działek, przeprowadzone 

zostaną badania gruntu poniżej poziomu zero i w zależności od uzyskanych wyników badań 

Spółka podejmie dalsze działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, o czym 

informowała w raporcie bieżącym Spółki nr 35/2019 z dnia 13.05.2019 r. 

Podstawa prawna szczegółowa: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

17.07.2019r. Leszek Stokłosa Prezes Zarządu  

17.07.2019r. Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 


