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do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów
Nazwa projektu:
Lokalizacja projektu:
(adres, nr działki)

Budowa Miejskiej Tężni Solankowej
Plac Piłsudzkiego lub inny teren miejski zlokalizowany przy
centrum miasta lub park miejski
Podstawowe dane zgłaszajqce~o projekt:

Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Nr telefonu:
Opis projektu:
(czego dotyczy projekt, szacowane koszty główne założenia i działania, które będqpodjęte
projektu itp.)

do jego realizacji, cele projektu, adresaci

Pierwsza Tężnia solankowa w Lubartowie, zlokalizowana na Placu Piłsudzkiego, będzie
służyć mieszkańcom jako miejsce wypoczynku i relaksu, a także wpływać pozytywnie na
samopoczucie i zdrowie. Tężnia działa również jak gigantyczny filtr powietrza i przyczynia
się do zmniejszenia wszechobecnego w naszym mieście smogu. Projekt zakłada budowę
konstrukcji z drewna i gałęzi tarniny, na które będzie spływać solanka, a rozbijać się o
poszczególne gałązki wytworzy przyjazny mikroklimat. Wokoło tężni zostanie odnowiona
przestrzeń, przeprowadzone nasadzenia krzewów, kwiatów oraz innej zieleni oraz utworzone
zostaną miejsca dla wypoczynku - przynajmniej 6 ławek i 2 stoliki (propozycja utworzenia
stolików z polem szachowym) oraz inna mała architektura np. śmietniki, donice itd. Z
miejsca będzie można korzystać za darmo. Cały projekt będzie konsultowany społecznie i
realizowany w uzgodnieniu ze zgłaszającym.
Zakładana lokalizacja tężni odpowiada planowi zagospodarowania miejskiego, jak i jest
pozytywnie zaopiniowana przez Lubelskiego Konserwatora Zabytków (pismo w załaczeniu).
Umiejscowienie zwiększy atrakcyjność tego placu i będzie świetną wizytówką miasta.
Klasyfikacja projektu
•

przestrzeń publiczna

•
•

zdrowie
zieleń miejska

•

spotkania

Potencjalni odbiorcy projektu
•

młodzież

•
•

dorośli
seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców
Tężnia będzie obiektem publicznym, dostępnym dla wszystkich.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych
Koszt budowy tężni solankowej został opracowany na podstawie podobnych konstrukcji
zrealizowanych m.in. w Pyrzycach (woj .. zachodniopomorskie) oraz w Legionowie (woj.
mazowieckie). Zawiera się w nim budowa konstrukcji z drewna oraz wyposażenie m.in. gałęzie
tarniny oraz solanka. Koszty zawierają projekt zagospodarowania terenu, rzeczowe wykonanie
zagospodarowania terenu, podłączenie wody i kanalizacji, energii elektrycznej oraz budowę
tężni. Dodatkowo zakup ławek i stolików.

Całkowity koszt projektu: 280000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK

Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w' kolejnych latach
Koszty eksploatacji to:
- konserwacja pompy wodnej, która transportuje solankę,
- koszt zrzutu solanki w okresie jesienno-zimowym,
- zakup solanki na uzupełnienie,
- opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną

Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:

30 000,00 zł

Koszt eksploatacji występujący po pierwszym roku użytkowania - możliwe jest

'.

Uzasadnienie projektu:

.

(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, jaki problem rozwiąże, komu będzie służył, dlaczego należy go zrealizować itp .)

Tężnia, to budowa z drewna i gałęzi tarniny, na które spływa solanka rozbijając się o
poszczególne gałązki. ten prosty proces wytwarza mikroklimat, który pomaga m.in. w
profilaktyce schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, nadciśnieniu, alergii i w
przypadku ogólnego wyczerpania.
Przebywanie w podobnym miejscu ma pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie, w wielu
przypadkach jest wręcz wskazane.
.

Uzasadnienie dla realizacji projektu
Mikroklimat tworzony przez tężnie jest jednym z najprostszych sposobów prowadzenia
profilaktyki zdrowotnej. Doświadczenia innych miast m.in. Legionowa i osiedli Krakowa dowiodły,
że podobne, nieduże konstrukcje mają świetny wpływ na zdrowie i samopoczucie mieszkańców.
Tężnia jest również świetnym miejscem do spotkań mieszkańców, a jej postawienie w centrum
miasta uatrakcyjni i wypromuje Lubartów jako miasto przyjazne mieszkańcom i zdrowiu.

_Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
1. Zdjęcia poglądowe tężni
2. Pismo od konserwatora zabytków

Oświadczenia
2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
ifaktycznym.
Data i podpis zgłaszającego projekt:
10.12.2018
Patryk Kuś

Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierających projekt
Administratorem
danych osobowych
Lubartowie, ul. Jana Pawła II 12.
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Sprawa: Opinia w sprawie możliwości lokalizacji Tężni Solankowej w obrębie działki nr 191/4 - Plac
Piłsudskiego w Lubartowie, zlokalizowanej w obrębie układu urbanistycznego Lubartowa,
wpisanego do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/ISS.

W odpowiedzi na zapytanie przesłane drogą e-mail 18 listopada 2016 r. dot. zaopiniowania
możliwości lokalizacji Tężni Solankowej w obrębie Placu Piłsudskiego tj. na działce nr 191/4 w
Lubartowie, Lubelski Wojewódzki
Konserwator
Zabytków uprzejmie informuje, iż nie neguje
możliwości podjęcia działań związanych z przedmiotową inwestycją na terenie Lubartowa. Jednakże
w opinii urzędu lokalizacja
Tężni w reprezentacyjnej
części miasta, nie pełniącej funkcji
wypoczynkowej,
przy głównej jego ulicy wydaje się działaniem niepożądanym. Za dopuszczalne
uznać można ulokowanie projektowanej inwestycji w mniej eksponowanych, kameralnych miejscach
miasta. Ponadto zdaniem LWKZ wskazana lokalizacja wydaje się niewłaściwa ze względu na
bezpośrednie sąsiedztwo z najbardziej ruchliwym, głównym ciągiem komunikacyjnym Lubartowa, co
nie zapewniałoby właściwych warunków korzystania z Tężni, które sytuowane winny być sytuowane
w miejscach, które służą biernemu wypoczynkowi.
.

