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Dotyczy: odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji wniosku 
nr 291, zgłoszonego w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 
2021 

W odpowiedzi na Pani odwołanie dotyczące negatywnej weryfikacji 
wniosku nr 291 informuję, że negatywna ocena wniosku została 
utrzymana. 

Aktualnie nie ma opracowań instytutów naukowych i badawczych 
na temat oddziaływania tężni. Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
przy opiniowaniu wniosku skorzystał z 30-letniego doświadczenia 
projektanta wielu tężni . w Polsce i Niemczech, z którym jednostka 
konsultowała lokalizację tężni w Lesie Komunalnym. Za optymalną 
wielkość gwarantującą uzyskanie odpowiedniego aerozolu uznaje on 
obiekty o wymiarach 24 m długości x 8 m wysokości, dla których 
obszar oddziaływania wynosi ok. 30 m. Wszystkie obiekty posiadające 
mniejsze wymiary nazywane są powszechnie minitężniami. Spełniają 
one swoją funkcje wyłącznie w przypadku posadowienia ich 
na naturalnym źródle solanki, którego w Gliwicach nie stwierdzono. 

Budowa minitężni, która nie będzie pełnić funkcji prozdrowotnych, 
a jednocześnie jej utrzymanie będzie generować stałe koszty osobowe 
i rzeczowe, byłaby sprzeczna z zasadą efektywnego gospodarowania 
środkami budżetowymi (§ 4 załącznika do Uchwały Rady Miasta Gliwice 
nr 11/26/2018 w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego). 
Natomiast budowa tężni o wymiarach uznanych za optymalne znacznie 
przekraczałaby kwotę, jaka została przeznaczona na realizację zadań 
w dzielnicy Łabędy (§ 1 ust. 3 załącznika do wyżej wymienionej 
uchwały). 

Decyzja o budowie i lokalizacji tężni zależy od wielu czynników 
i powinna być poprzedzona szczegółową analizą oddziaływania 
na otoczenie,. ze szczególnym uwzględnieniem ochrony istniejącego 
terenu oraz bliskości zabudowań. W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 
wskazanego we wniosku znajduje się zbiornik ze stojącą wodą słodką 

(tzw. Szuwarek) oraz zabudowa jednorodzinna. W związku z tym 
należałoby dokonać szeregu uzgodnień i analiz przedprojektowych, 
które uniemożliwiałyby realizację zadania w ciągu jednego roku 
budżetowego(§ 1 ust. 1 załącznika do wyżej wymienionej uchwały). 
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