
Rada Miejska w Serocku 
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budietu i Finansow 

I Posiedzenie w dniu 7 stycznia 2019 
Obrady rozpoczqto 7 stycznia 2019 o godz. 14:00, a zakodczono o godz. 16:03 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wziqlo udzial 5 czlonkow. 

Obecni: 

1. Marek Bilinski 
2. Krrysaof Bonkowski 
3. J6zef Lutomirski 
4. Mariusz Rosinski 
5. Wlodzimierz SkoSkiewicz 

W posiedzeniu Komisji udzial wziqli t akk  : 

I .  J6zef Zajqc - Zastqpca Burmistrza Miasta i Gminy 
2. Rafal Karpinski - Kierownik Referatu RMP 
3. Katarzyna Szmyt - Kierownik Referatu OSR~L 
4. Miroslaw Smutkiewicz - Dyrektor MGZGK 
5. Tadeusz Bqk z firmy Clean World Energy System 
6. Zbigniew Kqpa z firmy Clean World Energy System 

1. Ohvarcie posiedzenia i przedstawienie p o p d k u  obrad. 

Przewodnicqcy Komisji ohvorzyl posiedzenie, powital wszystkich zebranych 
oraz przedstawil porqdek obrad: 
I .  Ohvarcie posiedzenia i przedstawienie porqdku obrad. 
2. Przedstawienie nowoczesnej technologii rozwi;)zujqcej problem gospodarki odpadarni. 
3. Sprawy roine. 
4. Zakohczenie posiedzenia 

2. Pnedstawienie nowoczesnej technologii rozwiqzujqcej problem gospodarki odpadami. 

Pan Tadeusz Bqk z firmy Clean World Energy System przedstawil prezentacjq, dotycqcq 
nowoczesnej technologii rozwiqzujqcej problem gospodarki odpadami. Prezentacja stanowi zatqcznik 
do protokh.  
Technologia, o kt6rej opowiedziat Pan Tadeusz Bqk dotyczy zaktadu, kt6ry pozwala na zutylizowanie 
odpadow, osad6w Sciekowych, biomasy z konwersjq do energii elektrycznej i cieptej wody w spos6b 
bez emisyjny czyli bez smogu. 
Pan Tadeusz Bqk opowiedzial, ze procesy utylizacji odpadow to procesy termiczne, a kaidy proces 
tenniczny niezaleinie w jakiej przebiega temperaturze zakwalifikowany jest w prawie jako spalanie, 
konwersja wqgla z tlenem. Technologia, kt6rq przedstawil jest wytqczona z tego wymogu z tego 
wzglqdu, ie nie podlega wysokim temperaturom. W spalarniach zwiqzki konwertujq miqdzy sobq 
hvocqc dodatkowe zwiqzki chemiczne, ktore w p6iniejszym etapie po odbiorze energii elektrycznej 
lub cieplnej trzeba oczylcit, ieby nie emitowaf, tych zwiqzk6w do Srodowiska. Przedstawiona 
technologia to pewna formula mineralizacji bez nvigzk6w o charakterze wqglowym, dowolny odpad, 
moie by6 r6wniei nieprzygotowany, jest rozloiony w niskiej temperaturze 500 stopni, do 
najprostszych nviqzk6w, czyli tlenek wqgla, wod6r i wqglowodory. Wyr6inia jq od spalarni, i e  nie 
ma plomienia oraz zwiqzkow chemicznych, kt6re trzeba dalej oczySciC. W okresie miqdzywojennym 
funkcjonowaty 133 gazownie, z kt6rych powstaly gaz przekazywany by1 do oiwietlania miast. 



Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc zapytal czy frma, kt6rq reprezentujq Pan T.Bqk jest inwestorem czy 
chce tq instalacjq sprzeda6. 

Pan Tadeusz Bqk z firmy CWES odpowiedzial, ie mane sq mu uwamnkowania prawne gmin, kt6re 
mogq realizowa6 to za podrednictwem swoich jednostek podlegiych, firma jest otwarta i najlepszym 
rozwiqzaniem wydaje siq aby firma CWES byla operatorem, i ~ y m  rozwipniem jest sp6lka celowa, 
lub sp6lka lokalna, gdzie gmina anga2uje siq finansowo przy budowie takiego zakladu. 

Zastqpca Burmistna J6zef Zajqc zapytal jaki jest niezbdny teren aby wybudowa6 taki zaklad, co 
musi by6 w miejswwym planie zagospodarowania przeshzennego, Burmistrz zapytal r6wniet o 
gminq, kt6ra posiada taki zaklad i jaki byl cel budowy tego zakladu. 

Pan Tadeusz Bqk wyjabil, ie w 201 1 roku samoqdy budowaiy spalarnie, dlatego nie byiy 
zainteresowane budowq zakladu o takiej technologii. Na dzieli dzisiejszy odsqpiono od budowy 
zaktad6w dla gmin a skupiono siq na r6bego rodzaju firmach. Pan Bqk zaznaczyl, ke istnieje 
mo2liwoSC budowy zakladu dla kilku gmin i nie omaczdoby to, ie musialaby by6 znacznie wiqkszy. 
JeSli chodzi o powierzchniq to musi by6 powierzchnia 3 tys.m2 pod samq instalacjq. 

Przewodnicqcy Komisji J6zef Lutomirski zapytai jaka jest strefa ochronna od zabudowah, jakie 
trzeba spehi6 warunki aby uzyska6 pozwolenie na budowq, ponadto Przewodnicqcy nvr6cil uwagq, 
2e dystrybucja energii mote by6 utnidniona, w gminie Serock nie da rady zasili6 budynk6w 
mieszkalnych jednorodzinnych, poniewat nie jest to zabudowa zwarta, a budynki sq rozproszone. 
Przewodnicqcy zapytal r6wniez jaka bytaby moc urqdzenia do zgazowania 300 ton odpad6w 
miesiqcznie. 

Pan Tadeusz Bqk wyjdnil, 2e moc urqdzenia bylaby wtedy okcfo 300 kW. JeSli chodzi o odleglooSC 
w jakiej ma siq znajdowa6 zakiad od zabudowah, Pan Bqk wyjainil, t e  jeden z zaklad6w powstal w 
poblih oSrodka wypoczynkowego i nie zglaszano Zadnych zastrzeteli, poniewat w tym zakladzie nie 
ma dymu. 

Radny WMzimierz SkoSkiewicz zauwatyi, ie koszt to 160 zl za tone i jest to koszt na bramie, a 
jeszcze hzeba odpady zebra6 i dowietC. 

Przewodnicqcy Komisji J6zef Lutomirski zapytal czemu ten pomysl nie zostal zastosowany do 
zamiany paliwa kopalnego stalego jakim jest wqgiel kamienny na cieplo, ieby nie emitowa6 
dwutlenku wqgla, dlaczego buduje siq generatory i emituje siq dwutlenek wqgla a nie skorzysta siq z 
tej technologii. 

Pan Tadeusz Bqk z firmy CWES odpowiedzial, 2e kwestie C02 q czynnikiem, kt6ry wyznacza 
koniecznoS6 kupowania technologii zachodnich, Zeby ograniczyi: emisjq CO2, ponadto technologie 
mineralizacji, kt6re pozwalajq stworzyC zaklady multitechnologiczne, w kt6rych lqczy siq kilka 
technologii, a efekt wynikajqcy z powiwh daje niezwykle efekty Srodowiskowe, np. w tej technologii 
mineralizacji zaklad 50 megawatowy wychwytuje okdo 530 ton C02 z powietrza, a emituje okdo 
300 ton czystego tlenu. Dlatego Unia Europejska i finny zagraniczne interesujq siq takim 
rozwiqzaniem. 

Radny Krzysaof Bohkowski zapytal czy zgodnie z rozporqdzeniem zaklad ten negatywnie oddzialuje 
na Srodowisko i czy jest mo2liwe aby tylko potencjalnie negatywnie oddzialywal na Smdowisko. 

Pan Tadeusz Bqk z finny CWES odpowiedzial, 2e trzeba zaloty6 najgorszy wariant, czyli przejkie 
calej procedury, ale jest motliwoS6 aby oddziaiywanie bylo potencjalnie negatywne jeSli to jest do 10 
ton na doh .  

Radny Krzysztof Bohkowski zapytal do jakiej temperatury m6glby podgrza6 wodq w basenie zaklad 
wybudowany na naszym terenie. 

' Pan Tadeusz Bqk z finny CWES odpowiedzial, t e  taki zaklad na pewno podgrzalby wodq w basenie. 




