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Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
 

Przebudowa i rozbudowa basenu odkrytego  realizowana jest  jako  drugi etap  
inwestycji objętej pozwoleniem na budowę   NR  AB-7351-35/39/04 z dnia 06.12.2004r.. 
I etap został zrealizowany i oddany do uŜytkowania w czerwcu 2008r. W I etapie zostały 
wykonane przyłącza: wodne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej i gazowej. 
W II etapie nastąpi podłączenie budowanych obiektów do istniejących sieci: wodnej, 
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i  elektrycznej. 
Powierzchnia zajmowanej nieruchomości – 7.300,00 m² 
niecka rekreacyjna-  484,23m² 
niecka brodzika dla dzieci - 86,59 m2,  
budynek szatniowo – sanitarny - 315,50 m2, 
budynek techniczny -  165,82 m2. 
Dotychczasowe zagospodarowanie to  niecka basenu odkrytego o powierzchni 3.556,87 m², 
chodniki i zieleń trawiasta. Zmniejszenie lustra wody basenu odkrytego spowoduje 
zwiększenie powierzchni plaŜ o nawierzchni trawiastej . 

Planuje się: 
• zasypanie istniejącej niecki basenu odkrytego podsypką Ŝwirowo-piaskową 

stabilizowaną cementem, bez usuwania płyty dennej istniejącego basenu, 
• w miejscu istniejącej niecki planuje się budowę Ŝelbetowej niecki rekreacyjnej o 

lustrze wody  484,23 m 2 , głębokości 0,8m do   1,4 m i  niecki brodzika dla dzieci o 
lustrze wody  86,59 m2, głębokości   0,5 m, 

• budowę budynku szatniowo – sanitarnego i budynku technicznego ze ścianami z cegły 
wapienno-piaskowej na zaprawie cementowo-wapiennej, Ŝelbetowymi fundamentami, 
wieńcami,  nadproŜami, przekryciem dźwigarami drewnianymi  , krytymi papą 
termozgrzewalną, 

• budowę zbiornika przelewowego, Ŝelbetowego zagłębionego  poniŜej powierzchni 
terenu, Ŝelbetowych studzienek urządzeń technicznych, 

• budowę  instalacji wodociągowych z rur PE , instalacji kanalizacyjnych sanitarnych                                           
i kanalizacji deszczowej z PCV z włączeniem do istniejących sieci wykonanych  w             
I etapie, 

• budowę  instalacji elektrycznych zasilania i wewnętrznej instalacji elektrycznej 
obiektów, instalacji odgromowej i uziemiającej, instalacji oświetlenia terenu,  

• budowę chodników z kostki betonowej gr.6cm na podsypce piaskowej  i dróg 
dojazdowych z kostki betonowej gr. 8cm na klińcu kamiennym, wykonanie 
nawierzchni trawiastej, 

• budowę  zjeŜdŜalni z laminatu poliestrowo-szklanego i elementów małej architektury 
z elementów drewnianych,  

• budowę ogrodzenia z elementów stalowych ocynkowanych. 
Dotychczas uzdatniano wodę basenową  podchlorynem sodowym  i całkowicie wymieniano 
wodę w zaleŜności od zanieczyszczenia i osiągnięciu granicznych wskaźników.  
Projektowana technologia uzdatniania wody basenowej polegać będzie na : 

• koagulacji powierzchniowej, 
• filtracji przez Ŝwirowe złoŜe wielowarstwowe, 



 
• korekcie  ph, 
• dezynfekcji  podchlorynem sodowym   
• rozcieńczaniu uzupełnianiem świeŜa wodą. 

Woda basenowa będzie się znajdować w obiegu zamkniętym,  raz do roku będzie wymieniana 
i spuszczana do kanalizacji sanitarnej. Woda będzie miała parametry wody zdatnej do picia. 
Roboty ziemne wykonane zostaną przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu i maszyn 
posiadających aktualne badania techniczne. Materiały z rozbiórki zostaną złoŜone na środki 
transportu i wywiezione na wysypisko w Ziemiełowicach. 
Wszystkie wbudowane materiały zostaną wytworzone poza placem budowy, dostarczone 
sprawnym transportem w miejsce wbudowania, materiały będą posiadały aktualny atest 
dopuszczający do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, przy 
uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu i maszyn posiadających aktualne badania techniczne. 

 
 


