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      Pan 

      Bartłomiej Barczak 

      Radny Rady Miejskiej  

w Przemyślu 

 

W odpowiedzi na Pana interpelację  z dnia 31.05.2021 r. dotyczącą budowy tężni 

solankowej w Parku Miejskim w Przemyślu, uprzejmie informuję:  

Budowa tężni solankowej, jak zaznaczył Pan w interpelacji, zapewne przyczyniłaby się 

do poprawy zdrowia mieszkańców jak również zwiększyłaby atrakcyjność turystyczną miasta. 

Niestety lokalizacja takiego obiektu w Parku Miejskim byłaby bardzo utrudniona. Dla 

potrzeb budowy tężni niezbędna jest odpowiednia infrastruktura (woda, kanalizacja energia 

elektryczna). W Parku Miejskim jedynym takim miejscem, są okolice Domku Ogrodnika. 

Niestety brakuje tam odpowiednio dużego placu dla wykonania tężni.  

Tego typu obiekty instalowane są bardzo często w centrach miast, na dużych osiedlach 

mieszkaniowych czy w okolicach obiektów sportowo – rekreacyjnych.  

Budowa  takiego  obiektu zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo  budowlane  

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z póź. zm.) wymaga pozwolenia na budowę oraz zgodę 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Powyższe nakłada na inwestora 

obowiązek opracowania stosownej dokumentacji projektowej.  

Na podstawie analizy zrealizowanych inwestycji na terenie kraju wynika, że koszt 

budowy tężni solankowej o wymiarach np.: 10,0 x 1,30 x 3,65 m wynosi 150 tys. zł netto. 

Ponadto uwzględnić należy koszt eksploatacji tężni, który w zależności od powierzchni wynosi 

ok. 35 tys. zł/rok (energia elektryczna, solanka i inne). 

Tężnia solankowa nie jest obiektem samoobsługowym. Wymaga stałego nadzoru przez 

przeszkolony personel odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie. Działanie tężni musi 

być monitorowane  w książce serwisowej oraz książce pomiaru stężenia solanki.  

W związku z powyższym, z uwagi na brak wolnych środków finansowych w budżecie 

miasta w 2021 r. budowa tężni solankowej w Przemyślu nie jest możliwa.  

W przypadku ewentualnego  zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta 

w kolejnych latach, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zleci opracowanie 

dokumentacji projektowej, uzyska niezbędne pozwolenia i zgody oraz wybierze wykonawcę 

robót. 

Informuję także, że istnieje możliwość budowy tężni solankowej w ramach Budżetu 

Obywatelskiego.   

 

 

Otrzymują: 

1.Adresat 

2. Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z ZO 

2.A/a 
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