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W  odpowiedzi  na  Pani  interpelację  z  dnia  30.05.2019r.  w  sprawie  możliwości
wykonania tężni solankowej na terenie Miasta Kalisza, uprzejmie informuję, iż budowa tężni
solankowej  jest  pomysłem  ciekawym,  który  z  pewnością  pozytywnie  wpłynąłby  na
mikroklimat miasta i zdrowie jego mieszkańców ponieważ walory lecznicze tężni znane są od
dziesiątek lat. Same tężnie budowane są zazwyczaj w obiektach uzdrowiskowych, jednakże
coraz  częściej  budują  je  również  jednostki  samorządu  terytorialnego,  niejednokrotnie
w rejonie większych osiedli mieszkaniowych.

Korzyści płynące z przebywania w tężniach są bezsprzeczne, jednakże w pierwszej
kolejności  należy  zabezpieczyć  środki  finansowe  na  przeprowadzenie  oceny  co  do
najkorzystniejszej lokalizacji na potrzeby wykonania takiej inwestycji, oszacowania kosztów
dalszej eksploatacji oraz znalezienie podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie obiektu po
oddaniu go do użytkowania. 

Informuję również, że: 
1. tereny wzdłuż Prosny są w głównej mierze terenami zalewowymi, na których zabrania się

budowania wielu obiektów;
2. w 2018r.  opracowano  wielobranżową dokumentację  projektową  dla  zadania  pn.  'Noce

i  Dnie'  -  rewaloryzacja  zabytkowego  Parku  Miejskiego  w  Kaliszu,  która  zakłada
wykonanie  kilku  obiektów  kubaturowych  takich,  jak  Oranżeria,  Domek  Szwajcarski,
rozbudowa budynku toalety i modernizacja Domku Parkowego. Wprowadzenie kolejnego
obiektu kubaturowego mogłoby naruszyć zaprojektowany układ przestrzenny parku;

3. w 2015r.  opracowano dokumentację projektową dla  rekreacyjno-sportowej rewitalizacji
Parku  Przyjaźni  przy  zbiegu  ul.  Skalmierzyckiej  i  Polnej  w  Kaliszu,
w ramach której utwardzono alejkę, wykonano plac z zegarem słonecznym, wybudowano
boisko  o  nawierzchni  poliuretanowej  z  piłkochwytami  i  oświetleniem  oraz
zmodernizowano  plac  zabaw.  Wprowadzenie  dodatkowych  elementów  może  jak
w  przypadku  Parku  Miejskiego  naruszyć  zaprojektowany  układ  przestrzenny  parku,
jednakże w samym parku brak obiektów kubaturowych. 
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Przybliżone koszty realizacji inwestycji w zależności od parametrów to 160.000,00
PLN brutto w przypadku niewielkiej tężni o wymiarach 6×9m bez kosztów doprowadzenia
instalacji  i  zagospodarowania  terenu  wokół  (dostawa  i  montaż  gotowego  obiektu).
W przypadku konieczności  wykonania obiektu dostępnego dla  większej  liczby odbiorców
koszty te wzrastają i opiewają na kwotę ca 400-500 tys. PLN. Do kosztów robót budowlanych
należy  doliczyć  koszty  dokumentacji  projektowej  oraz  nadzoru  inwestorskiego,  które
ostatecznie byłyby znane w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego.

Dziękuję Pani za zainteresowanie się powyższą sprawą.




