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Raport bieżący nr 68/2019 

Data sporządzenia:  22.10.2019 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Temat raportu:  

Koszty usunięcia zanieczyszczonego urobku ziemnego powstałego w związku z prowadzoną 
Inwestycją w Czechowicach-Dziedzicach. 

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22.10.2019 roku zakończono usuwanie 

zanieczyszczonego odpadu ziemi z placu budowy powstałego w związku z prowadzonymi przez 

ORLEN Projekt S.A. („GRI”) pracami dotyczącymi realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa 

i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami 

pomocniczymi dla Spółki Polwax S.A. (”Inwestycja”). 

Informacje o możliwym zanieczyszczeniu wydobytego urobku ziemnego i konieczności usunięcia 

ziemi i składowania oraz zawarciu umowy na usunięcie zanieczyszczonego urobku ziemnego 

zostały przekazane raportem bieżącym  nr 35/2019 w dniu 13.05.2019 roku i nr 48/2019 w dniu 

17.07.2019 roku. 

Informacja o zakończeniu wywozu odpadu z działki nr 3762/70 w Czechowicach Dziedzicach, na 

której był składowany urobek ziemny pochodzący z terenu Inwestycji została przekazana raportem 

bieżącym nr 62/2019 w dniu 30.09.2019 roku. 

Łącznie z obu lokalizacji  wywieziono do utylizacji 38.058 ton urobku za łączną kwotę netto 8.943,7 

tys. złotych (9.659,3 tys. złotych brutto). Wstępne szacunki warunków podpisanej umowy na 

utylizację odpadów wynosiły 43 tys. ton i wartość usługi w kwocie 10.105 tys. złotych netto. 

W związku z powyższym Spółka wystawiła i przesłała do ORLEN Projekt S.A. noty obciążeniowe, 

które łącznie z notami obciążeniowymi z dnia 30 września 2019 r., wystawione są na kwotę 

9.659.257,45 zł.  

Zarząd Spółki informuje, iż działki, na których składowano odpad ziemi podlegają badaniom gruntu 

poniżej poziomu zero. W zależności od uzyskanych wyników badań  Spółka podejmie dalsze 

działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

22.10.2019r. Leszek Stokłosa Prezes Zarządu  

22.10.2019r. Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 


