
Urz~d Miasta Lubartów
ul. Jana Pawła II 12D)1_ G

~ŃfG
Formularz zgłoszeniowy proJ~_IJtów

11415. 16.DKP
Wpłyneło dn.06-10-2016
Przyjeta przez:Rgnieszka Szymczuk

11\\111\\11\\111\\1111 \\111 \\1\\1 11\1\11\111\1\\ III 1\\1
06F00COAF

do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów

Nazwa projektu: Budowa Miejskiej Tężni Solankowej
Lokalizacja projektu:

(adres. nr działki)
Plac Piłsudzkiego lub inny teren miejski zlokalizowany przy

centrum miasta lub park miejski

Imię i nazwis/co:
Podstawowe dane zgłaszającego projekt:

Adres zamieszkania:
Nr telefonu:

Opis projektu:
(czego dotyczy projekt. szacowane koszty główne założenia i działania. które będq podjęte do jego realizacji. cele projektu. adresaci
projektu itp.) .

Pierwsza Tężnia solankowa w Lubartowie, zlokalizowana na Placu Piłsudzkiego, będzie
służyć.mieszkańcom jako miejsce wypoczyn/cu i relaksu, a także wpływać pozytywnie na
samopoczucie i zdrowie. Projekt zakłada budowę /construkcji z drewna i gałęzi tarniny, na
które będzie spływać solanka, a rozbijać się o poszczególne gałązki wytworzy przyjazny
mikroklimat. Wokoło tężni utworzone zostaną miejsca dla wypoczyn/cu - przynajmniej 4
ławki i 2 stoliki (propozycja utworzenia stolików z polem szachowym)

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: 250000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnycb latacb?

TAK

Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnycb latacb

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

Uzasadnienie projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizogi projektu. laki problem rozwiaże, komu bedzie sIu.."Ył.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 naj prostszych 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 proponowanej tężni



Oświadczenia
2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
ifaktycznym.

Data i podpis zgłaszającego projekt:
05.10.2016 ~~ .>
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Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierajqcych projekt

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów z siedzibą w
Lubartowie, ul. Jana Pawła II 12.

Lp. I Imię i nazwisko I Adres zamieszkania I PM•.•i"



1. Proponowany wygląd tężni


