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W odpowiedzi na inteľpelacje Pani Radnej Grażyny Stefańskiej niniejszym informuję, iŻ:

l.

tęŻnia zlokalizowana

w Parku Senioľa nie ma

charakteru leczniczego

w

rozumieniu
przepisów
lecznictwie uzdrowiskowym lecz ľekľeacyjny. Realizując
zadanie
inwestycyjne Prezydent dołoŻyłwszelkich staľań aby Park Senioľa i sama tęŻnia spełniała
wymagania techniczne Rozporządzenia Ministľa Zdrowiaz dnia 2 kwietnia 2012 r. w spľawie
okľeśleniawymagań, jakim powinny odpowiadać, zakłady urządzenia lecznictwa
uzdľowiskowego' jednak nie było intencją inwestoľa tworzenia w tym miejscu uzdrowiska,
a jedynie przyjaznego, atľakcyjnego miejsca dla ľelaksu i odpoczynku Naszych Mięszkańców.
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2-3. w rejonie żyraľdowskiej tęzni (przy ul. Roosevęlta 2 - S.P. nľ 7) jakoŚi powietľza jest na
bieŻąco monitorowana przez zautomatyzowaną stację pomiaľową pľowadzoną przez
Wojewódzki Inspektoľat ochľony Środowiska, w której badanie i ocena jakości powietrza jest
realizowana w oparciu o pľzepisy aľt. 85-95 ustawy z dnia 27 kułietnia 200l roku - Prawo
ochľony środowiska (Dz. U. z 2008 ľ., Nľ 25, poz. 150). Analizy bieżących i archiwalnych
danych jakościpowietľza w zakresie badanych parametrów z tej stacji potwierdzają dobľą
jakośó powietrza w sezonie lętnim w tym Ęonie (ocena piąta w sześciostopniowej skali).
Ptzel<roczenia noľm zdaruają się najczęściej w miesiącach zimowych (sezon grzewczy), ale
w okľesie zimowym tęŻnia przechodzi ptzerwę technologiczną i nie pľzewiduje się

jej uruchamiania.

4.koszty utrzymaniatęŻni oszacowano na 50_70 tys. ľocznie (brutto). Bioľąc pod uwagę fakt,
iż obiekt jest na gwarancji i nie przewiduje się wydatków związanych z naprawą
ewentualnych usterek, na koszty składają się wyłączni wydatki na eneľgię elektľyczna,
uzupełnianie solanki i sprzątanie. Koszty te uzaleŻnione są od godzin pľacy tężni (obecnie
tężnia nie pracuje w nocy) i warunków atmosferycznych (wilgotnośó względna, pľędkość

wiatru, temperatuľ a powietrza)' któľe wpływaj ą na zuŻycie solanki.
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