Uchwała Nr LIIl420l02
Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 8 października 2002r.

w sprawie: realizacji przedsięwzięcia p.n. ,,Budowa krytej pĘwalni przy zespole
sportowym w PDM w Żyrardowię'' otaz zatlłłietdzenia propozycji jej
f,rnansowania.

Na podstawie art' 18 ust. 2 pkt} w związku z art.7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8
marla 1990 ľ' o samoľządzie gminnym (Dz' I]. z 200I r' Nľ I42, poz. I59l z pőźĺ.
zm.) orazart' 4 ust. 2 iart.42 ust.2 pkt4 ustawy zdnia 18 stycznia1996 r. o kulturzę
ťlzyczĺej(Dz.U. z200l ľ. Nr 8l,poz.889 zpőźn. zm.) w oparciu o Uchwałę Nr
XLIX/380102 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie
zatwierdzenia Koncepcji Pľogramowo-Funkcjonalnej Krytej PĘwalni przy Zespole
Sportowym w PDM w Żyrardowię uchwala się co następuje:
$1

1. Postanawia się podjąó realizację pľzedsięwzięcia p.n. ,,Budowa krytej pływalni

2'

przy zęspole sportowym w PDM w Żyrardowie'' w latach 2003-2005.
Akceptuje się ograniczęnie wartościkosztorysowej inwestycji wymienionej w ust.
1 do kwoty 14 500 000 zł, zgodnie z załoŻeniami przeđstawionymiw załączniku
do niniejszej uchwały'

$2
Zatvłięrdza się przedstawioną ptzez Zarząd Miasta propozycję finansowania realizacji
przedsięwzięcia, o którym mowaw $ 1 polegającąna:
- zacirynięciu przęZ Miasto kĺedytu długoterminowego w kwocie 3 500 000 zł
- pozyskaniu dotacji ze środków Totalizatora Sportowego w kwocie 2 000 000 zł
- zawarciu z wykonawcą umowy dotyczącej przedsięwzięcia, przewiduj ącej zwrot
nakładów na rcalizację w kwocie 9 000 000 zł powiększonej o koszty finansowe,
częściamiptzęz 10 lat.
$3
Wykonanie uchwały powierza się Zaruądowi Miasta.

$4

Uchwała wchodzi w Życie z dnięm podjęcia'

PRZE W

TCZ ĄCY

Racty
tn.gr

Żyrardowa
rerz

nowski

Załącznik do Uchwały Nr ,LII/420|02
Rady Miejskiej Żyrardow a

z dnia 8 pażdziernika2))2r'

I

Pľogľam użytkowy krytej pľywalni przy Zespole Sportowym w PDM

obiekt kĺytej pływalni składać się będzie z następujących zespołów funkcjonalnych:
1) zespól wejściowy;
2) zespőłbasenowy;
3) zespőł pľzebieralniowo-natľyskowy;
4) zespőł saunowy (odnowy biologicznej);
5) zespőłpeľsonelu;
6) zespőłtechniczny;
7) zespőŁ administľacji;
8) zespőŁ hotelowy.

Ad

1)

Pľzestronny hol wejściowy oddzielony będzie szklaną ścianąod hali basenowej i od zewnątrz.
Stanowió będzie główny węzeł komunikacyjny i poŁączony będzie z holem hali sporowej.
PrzedłuŻęniem holu głównego będzie sala konsumpcyjna gastronomii na ok' 40 miejsc, wraz
z niezb ędnym zap|eczem.

Ad2)

W skład zespołu basenowego wchodzą:
- basen pływalni o wymiaľach25x12,5 m o głębokości1,4-1,8m. (zmiana w stosunku do
zatwierđzonej koncepcji, w któľej zal<łađanobudowę nięcki o wymiaľach 25x16 m.).
Pľoponowana wielkośćniecki w pełni odpowiada wielkościom normatywnym dla tego
typu obiektów;
- basen ľekľeacyjny z częściądo nauki pływania i dodatkowymi atrakcj aĺni - przeciwprąd'
gejzery, wodospad' ławeczki napowietľzające,masaŻ kaľku, zjezdzalniapľosta dł' ok.

-

Ad

3m.;
wanna whiľlpool na 12 osób;
zjeżdŻalnia ruľowa wewnętrzna dł' 53 mb zwyprofilowanym lądowiskiemztworzywa
sztucznego;
strefa Ławeczek napowietrzającychznaturalnązielenię i wodospadem w ľejonie wieŻy
zjeŻdŻalni;
wygľodzony teren zewnętrzny do opalania się;
bufet dla basenowiczőw;
bľodzik dla małych dzieci;
uniwersalne tľybuny na 50 miejsc na poziomie pľzybasenia;
tľybuny dla widzów na 105 miejsc rozmieszczone na piętrze
pokój ratowników.
3)

Zaprojektowano 4 niezalęŻne zespoły przebieralniowe po 60 szafek z własnymi natryskami i
WC' Przewidziano osobnąprzebieľalnię z natľyskiem, WC i umywalkądla osób
niepełnospľawnych' Do pľzebieľalni pľowadzikorytarz_hol z miejscami do suszenia
włosów'
Ad 4)
Zespőł odnowy biologicznej składa się z sauny suchej' łaźnĺparowej,dwóch pomieszczen
solarium, pomieszczeniamasaŻu, pomieszczenzaplecza,ho|u Saunowego w którym mieścić

się będąbasenik sclú'adzający,leŻaki wypoczynkowe' natryski regeneľujące' relaksujący,
,,wiaderko",bicze wodne i zielen.
Ad s)
Na zespół personelu składa się dyspozytornia' pokój socjalny i przebieralnie męskie i damskie
dla personelu.
Ad 6)
Zaplecze techniczne składa się z wentylatorni, stacji uzdatniania wody basenowej' rozdzielni
elektrycznej, hydľofoľni , itd.
Ad7) i Ad 8)
Przewiduje się, że w pierwszym etapie realízacji inwestycji powstanątylko ściany zewnętrzne
częściadministľacyjno-hotelowej. Część,ta zostanie zręalizowana w terminie później szym Z
możliwościązmiany funkcji użytkowej bądż z opcjąrealizacji pľac wykończeniowych przez
dzierŻawcę hotelu.

il

Waľtośćkosztoľysowa obiektu

Zatwięrdzona uchwałąRady Miejskiej koncepcja progľamowo-funkcjonalna kĺytej pływalni
w Żyrardowie przewidywała, Że wartośó kosztoľysowa obiektu wynosió będzie ok. 18.000 tys
zł netto.
Zakłađasię' ze pľoponowane działanie oszczędnościowe przyniosąnastępujące efekty:
l
Zmniejszenie powierzchni lustra wody w basenie głównym o 100 m2 z tytułu zmiany
wymiarów niecki: 25xl2,5m' zamiast25xl6m. - zmniejszenie kosztów o 3.600 tys zł;
2. Zmíanatechnologiiuzdatniania wody z chloľowania i ozonowanianachloľowanie lub
uzdatnianie metodąpľomieni UV - zmniejszenie kosztów o ok. 400 tys zł;
3' Rezygnacja zWkańczaniaczęści administracyjno-hotelowej - zmniejszeniekosztówo
ok' 500 tys zł'
ogółem wartośó kosztoľysowa zmniejszy się o 4'500 tys zł.

.

Po uwzględnieniu proponowanych ograniczęnwartośó obiektu wynosió będzie 14'500 tys zł
brutto.
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