Konkurs urbanistyczno - architektoniczny na opracowanie koncepcji
programowo - przestrzennej rewitalizacji otwartego kąpieliska
miejskiego w Elblągu
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1. Idea:
Ludzie od wieków starają się podporządkować sobie naturę. Ingerują przy tym w
otaczającą przestrzeń w mniej lub bardziej inwazyjny sposób. Stało się zwyczajem, Ŝe człowiek
na własne potrzeby zamiast wykorzystywać dary natury tworzy zupełnie sztuczne formy, które
po zderzeniu z upływającym czasem stają w nierównej, z góry skazanej na przegraną, walce.
Zarówno krajobraz sztuczny (podobny do współczesnego miasta) jak i krajobraz naturalny
wydają się dla nas bardzo atrakcyjne pod wieloma względami. Miasto przyciąga
róŜnorodnością i przepychem, natura zaś spokojem i poczuciem wolności. Architektura łącząca
oba światy zapewnia o wiele więcej doznań niŜ ta, która dotyczy tylko jednego. PowyŜsza myśl,
parafrazowana z wykładów szwajcarskiego architekta - Petera Zumthora znalazła równieŜ
odzwierciedlenie w problemie, który podejmuje projekt rewitalizacji kąpieliska miejskiego w
Elblągu.
Jedynym czynnikiem, który przyczynił się do upadku tego wspaniałego obiektu był
upływający czas. Bogata historia kąpieliska idealnie obrazuje, Ŝe było to niegdyś miejsce
przepełnione Ŝyciem i atrakcja słynąca w całej Polsce. Współczesne wywiady (zaczerpnięte z
opinii publicznej) pokazują, Ŝe to natura była głównym przeciwnikiem kąpieliska. Historia
budowy kąpielisk otwartych z ostatniego stulecia potwierdza, Ŝe były one projektowane, jako
wytwór sztuczny, który przeciwstawiał się naturalnym procesom. Powodowało to, Ŝe po kilku
dziesięcioleciach przestawały zapewniać standardy sanitarne, ze względu na czynniki, którym
cięŜko było zapobiec. W szczególności przy tak ogromnej kubaturze kąpieliska, przyjęte
rozwiązania skazane były na niepowodzenie.

Etap I: Kąpielisko główne z zabudowaniami pomocniczymi znajdujące się w północnej części
kompleksu. Jest ono dedykowane dla wszystkich grup społecznych, co odzwierciedla się w
róŜnorodności zaprojektowanych basenów.

W niniejszej pracy konkursowej odwrócono to podejście projektując kompleks
organiczny, który pozwala naturze na ingerencję i wykorzystuje jej działanie. W odpowiedzi na
przytoczone problemy, za główną ideę projektu posłuŜyło stworzenie kompleksu
wkomponowanego w naturalny krajobraz, gdzie uŜytkownik, architektura oraz natura Ŝyją w
symbiozie. Budynki i infrastruktura pełnią rolę stelaŜu dla roślin oraz wody. Projektowany
kompleks basenowy powstawał z myślą, o tworzeniu środowiska, które będzie w pełni
wykształcone dopiero, po upływie odpowiedniego czasu. Czynnik, który wcześniej przyczyniał
się do upadku teraz będzie działał wyłącznie na korzyść nowotworzonego kąpieliska. Po
upływie czasu, gdy cały ekosystem zostanie na nowo wytworzony, na odpowiednio
przygotowanym podłoŜu, samowystarczalny organizm będzie wymagał znikomej ingerencji
ludzkiej. Naturalne materiały, wykorzystane w projekcie, komponować się będą z krajobrazem i
wytworzą jednolitą całość. Nieustanne zmiany w krajobrazie będą przy tym tworzyć przestrzeń,
którą będzie moŜna odkrywać kaŜdego sezonu na nowo.

Rozmieszczenie poszczególnych funkcji zostało rozplanowane na podstawie analizy
istniejących połączeń zewnętrznych, zabudowań oraz potencjału niecki basenu. Zastosowano
prostokątny moduł. Który wynikał z istniejącego kształtu basenu. KaŜde z pól otrzymało
wymiary charakterystyczne dla odpowiedniej czynności. Dzięki temu kompleks jest bardzo
funkcjonalny i nawiązuje do modernistycznej tradycji i dyscypliny uprawiania sportów wodnych
dwudziestolecia międzywojennego.

PowyŜsze załoŜenia mają przyczynić się do powstania obiektu, który będzie wydawał się
istnieć tam od zawsze. Wtopienie wytworu człowieka w otaczające środowisko owocować
będzie obopólną korzyścią. Człowiek zyska doskonałe miejsce rekreacji, natura zaś kolejne
miejsce na swobodny rozwój.

Zachodnia i południowa część kąpieliska poświęcona jest na baseny filtracyjne związane z
technologią oczyszczania wody. Od strony CRW I zapewniono wyjście przez bramki na
poziomie -1. W etapie III inwestycji zaplanowano umieszczenie zewnętrznych jacuzzi
wkomponowanych w teren, co uatrakcyjni zarówno CRW I jak i nowoprojektowane kąpielisko.

Etap II: Niefiltrowany zbiornik wodny do sportów wodnych zajmujący południową część starego
kąpieliska razem z magazynami sprzętu oraz lokalami do wynajęcia dla gastronomii. Głównym
odbiorcą tego obszaru są osoby, które korzystają z wynajętych przez CRW leŜaków, kajaków i
innych, a nie z samego kąpieliska. Dzięki temu nie muszą płacić za bilet, a CRW zarabia na
wynajętych sprzętach.
Etap III: Obszar rekreacyjny z plaŜą i wodnym placem zabaw mający na celu uatrakcyjnienie
kąpieliska wodnego, który nie jest niezbędny do funkcjonowania CRW II.
Etap IV: Mała architektura w istniejącym parku na południu kompleksu wzbogacająca ofertę dla
osób starszych z dala od duŜej ilości ludzi.
Etap V: Połączenie kompleksu z obszarem stadionu poprzez budowę kortów tenisowych. Jest
to oferta dla osób profesjonalnie i rekreacyjnie zajmujących się sportem.
Etap VI: Obszar dla inwestora z hotelem oraz z pawilonami pod wynajem usług. Grupą
odbiorców są sportowcy, turyści oraz firmy usługowe, które mogą wynająć lokal w świetnej
lokalizacji z potencjalną duŜą liczbą uŜytkowników.
2.1.

Rozwiązania urbanistyczne

Główne kąpielisko ulokowano w północnej części niecki basenu ze względu na fakt, Ŝe
istniejące tam róŜnice głębokości moŜna bardzo dobrze wykorzystać do stworzenia systemu
basenów o róŜnej głębokości oraz akwenów filtracyjnych o odpowiednim spadku.
Od północnej strony umieszczono pawilon zawierający pomieszczenia pomocnicze. Stanowi on
główne wejście do kompleksu. Połączony jest ciągami pieszymi z parkingiem dla autokarów i
CRW I oraz wschodnią ścieŜką prowadzącą wprost do baŜantarni.

2. Rozwiązania Projektowo-funkcjonalne oraz etapowanie

Wschodnia część niecki została poświęcona na wodny plac zabaw z tryskaczami
zapewniającymi dzieciom dodatkową rozrywkę. Od tej strony ulokowano równieŜ pas plaŜy
sięgający do rzeki Kumieli oraz boiska do siatkówki plaŜowej.

Zgodnie z zaleceniami konkursowymi, teren został zaprojektowany zarówno, jako jeden
kompleks, jak i zbiór obszarów, które są dedykowane dla róŜnych odbiorców. Zaplanowano
atrakcje, które będą przyciągały wiele róŜnych grup społecznych. RozróŜniono następujące po
sobie etapy:

Lokalizacje poszczególnych basenów w centralnej części zbiornika zostały wybrane na
podstawie graniczących funkcji. Od strony pawilonu ulokowano plaŜe z basenem z falą oraz
basenem dla rodzin z dziećmi ze względu na bliskość wejścia i kawiarni. W środku kompleksu
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znajduje się basen sportowy z 9 torami pływackimi. Po stronie placu zabaw umiejscowiono
basen rekreacyjny i do nauki pływania oraz basen do skoków do wody ze zmienną
głębokością. W południowo wschodnim naroŜniku znajduje się basen do gry w piłkę wodną. Od
południa zaprojektowano dwie bramki wejściowe po obu stronach kąpieliska.

Hotel to budynek czterokondygnacyjny nawiązujący zabudową do CRW I. Główne wejście
znajduje się od strony parkingu. Prowadzi na przestrzał na oś łączącą obie części stref wokół
basenu do sportów wodnych.

Południową część istniejącej niecki wodnej ze względu na głębokość poświęcono na
stworzenie zbiornika do sportów wodnych. Nie jest on filtrowany, ale zapewnia moŜliwość
pływania kajakami, łódkami oraz nauki windsurfingu, czy podstaw Ŝeglarstwa. Przy samej
niecce po stronie wschodniej i zachodniej zaplanowano plaŜe trawiaste z wypoŜyczalniami
leŜaków. W dalszych częściach po obu stronach znajdują się pawilony z lokalami pod wynajem
dla drobnych usług i gastronomii.

2.3.

Rozwiązania konstrukcyjne

Konstrukcja pomostów będzie składała się z dwóch części: Ŝelbetowej, poniŜej lustra wody i
drewnianej, powyŜej tego lustra. Zasadniczymi elementami konstrukcyjnymi będą słupy
Ŝelbetowe, a pomiędzy nimi wstawione będą uzupełniające ściany Ŝelbetowe, podłuŜne
tworzące koryto wypełnione złoŜem ze Ŝwiru do filtracji wody. Na wystających powyŜej lustra
wody głowicach słupów posadowione będą słupki stalowe do oparcia drewnianych belek
poprzecznych stanowiących podparcie dla deskowania komunikacyjnego pomostów.

Obszar inwestycji znajduje się po zachodniej stronie ze względu na bliskość drogi dojazdowej.
Zaproponowano zabudowę liniową nawiązującą wysokością do CRW I, natomiast
urbanistycznie do okolicznych osiedli mieszkaniowych.

Konstrukcję pawilonu basenowego rozwiązano, jako układ poprzecznych ram słupowodźwigarowych, w których konstrukcje nośną stanowią słupy Ŝelbetowe posadowione na
stopach fundamentowych, a na nich za pośrednictwem słupków stalowych oparte zostaną
dźwigary i płatwie dachowe z drewna klejonego. Na nich oparte będzie poszycie z blachy
fałdowej, jako warstwa nośna dla lekkiego dachu zielonego. Ściany zewnętrzne zostaną
wykonane z gabionów z naturalnego kamienia ciosanego, jako wypełnienie pomiędzy słupami.

Istniejący park od południa wzbogacono w małą architekturę oraz ścieŜki rowerowe, które mają
przyciągnąć miłośników spokojniejszego wypoczynku. Na wschodnim brzegu rzeki Kumieli
zaprojektowano ciąg rowerowy łączący wszystkie poszczególne funkcje z dalszymi
lokalizacjami.
Pomiędzy nowoprojektowanym pawilonem przy basenach, a kompleksem sportowym
zaproponowano nowe boiska, które mają połączyć oba zespoły w jeden.

2.4.

Bardzo waŜną rolę w kompleksie pełni równieŜ zieleń. Istniejące drzewa wraz z roślinami
wodnymi oraz nowoprojektowanym krajobrazem mają zarastać kompleks oraz tworzyć
naturalne środowisko dla uŜytkowników.

• Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z basenu.
Instalacja wodociągowa dla basenu będzie zasilana z istniejącego wodociągu miejskiego w
pobliŜu obszaru inwestycji poprzez projektowaną rozbudowę instalacji wodociągowej. Przewód
wodociągowy do zasilania basenu naleŜy wprowadzić do budynków z urządzeniami
technicznymi basenu. Na instalacji wodociągowej naleŜy zamontować zawór odcinający a za
nim zawór antyskaŜeniowy klasy HA a następnie doprowadzić rurociągi wody obiegowej do
zespołu basenów filtracyjnych oraz do urządzeń znajdujących się w budynkach technicznych
basenu. Przewody zasilające natryski i fontanny zewnętrzne naleŜy doprowadzić do pawilonu
oraz przestrzeni placu zabaw i zakończyć zaworem odcinającym. Woda zbierana z dachu, przy
pomocy systemów retencyjnych, jest wykorzystywana, jako woda szara w toaletach i szatniach.

Wejścia na kąpielisko rozwiązano, jako bramki elektroniczne na karty magnetyczne zakładane
w formie zegarka. MoŜna na nie kodować zarówno karnety jak i bilety czasowe. Dzięki temu
uŜytkownicy mogą dowolnie poruszać się po całym kompleksie.
2.2.

Rozwiązania instalacyjne

Rozwiązania architektoniczne

Przyjęto dwa odrębne rozwiązania architektoniczne dla nowoprojektowanych kubatur.
Pierwszym są parterowe pawilony o prostokątnym kształcie, które nie rywalizują bryłowo z
istniejącą zabudową CRW I. Wpisują się w teren oraz zapewniają kontakt z usługami na
poziomie parteru. W ten sposób zaprojektowano pawilon pomocniczy przy kąpielisku oraz
pawilony z lokalami usługowymi.

• Wentylacja projektowanego pawilonu

Pawilon pomocniczy składa się z trzech odrębnych stref funkcjonalnych. Strefa szatni
rozwiązana jest, jako przestrzeń otwarta, ulokowana w centrum, do której prowadzą trzy
wejścia. Na kąpielisko prowadzą przejścia przez strefy natrysków męŜczyzn, kobiet, rodzin z
dziećmi oraz przez poczekalnie. Po wschodniej stronie znajduje się strefa kas, pomieszczeń
dla personelu oraz pomieszczeń technicznych. Po zachodniej natomiast niewielka gastronomia
otwarta na plaŜę dla rodzin z dziećmi.

Zaprojektowano naturalny obieg powietrza w pomieszczeniach pawilonu, działający na
zasadzie ruchu powietrza wywołanego zjawiskami fizycznymi (róŜnicą ciśnień mas powietrza,
wiatrem). Zmniejsza to znacznie koszty eksploatacji budynku, który z załoŜenia ma być
wykorzystywany wyłącznie sezonowo. Przez ciągłe przewietrzanie, wymianę powietrza i
osuszanie wnętrza budynku zapobiegamy problemowi powstawania grzybów oraz pleśni
atakujących często budynki tego typu.

Pawilon to budynek letni. Dach został odseparowany od ścian zewnętrznych, dzięki czemu
zapewnia światło pośrednie. Rozwiązano równieŜ świetliki przez całą długość, które
wpuszczają światło bezpośrednie. Tylko pomieszczenia sanitarne oraz techniczne są całkiem
zamknięte przegrodami zewnętrznymi.

2.5.

3

Rozwiązania materiałowe

Zaprojektowano basen otwarty, o konstrukcji Ŝelbetowej o wymiarach 79 x 344 x ~1,5m.
Wykończenie niecki basenu zostało zaprojektowane wg systemu firmy DRIZORO
MAXSHEEN® POOL.

Główny parking został powiększony o dodatkowy pomiędzy nowoprojektowanym hotelem oraz
starym budynkiem CRW I. Od wschodu przy rzece zaprojektowano kolejny zapewniający na
dojazd od drugiej strony kompleksu.

Zastosowano materiały, które moŜna spotkać dookoła kompleksu. Naturalne drewno oraz
kamień występujący przy pobliskiej rzece. Całość spięta jest stalą, która kontrastuje, ale
równieŜ podkreśla nowoczesność obiektu.

W południowej części przy zbiorniku do sportów wodnych oraz w parku zaprojektowano stojaki
na rowery pozwalające na alternatywny dojazd do kompleksu.
Bilans miejsc postojowych:

W pełnej świadomości o stratach ciepła, związanych z zastosowaniem wentylacji naturalnej,
rozwiązania konstrukcyjne oraz architektoniczne w budynku nie zakładają izolacji cieplnej
przegród.

Etap I:

Płot, który zmienia się w pawilon został zaprojektowany z gabionów..
Do podzielenia wewnętrznego basenu zastosowano ściany oporowe z Ŝelbetu, na których
opierają się drewniane pomosty. Drogi lądowe zostały wysypane piaskiem.
2.6.

Zaprojektowane:

610

Miejsca postojowe:
CRW I
46

Kąpielisko
223
270

Pozostałe
-

Miejsca dla Niepełnosprawnych i
Rodzin:
26

Postoje dla
autobusów:
10

26

10

Miejsca dla Niepełnosprawnych i
Rodzin:
30

Postoje dla
autobusów:
10

30

10

Etap II-VI

Rozwiązania technologii oczyszczania wody

Zastosowano ekologiczne rozwiązania projektowe, które połączyły architekturę z naturą oraz
znacząco obniŜyły koszty inwestycji i eksploatacji. Wzorowano się na metodach pochodzących
z Niemiec, Szwajcarii, czy Austrii.
Kąpielisko zostało zaprojektowane, jako staw kąpielowy. Powierzchnia filtracyjna zajmuje około
60% powierzchni wodnej kąpieliska. Naturalny proces filtracji pozwala na duŜe oszczędności
zarówno podczas inwestycji jak i eksploatacji.

Wymagane:

Stojaki na
rowery:
590

Zaprojektowane:

610

Miejsca postojowe:
CRW I
46

Kąpielisko
265
365

Pozostałe
46

3. Plan inwestycyjny
Koszty inwestycji oraz powierzchnie ustalono na podstawie załoŜonej liczby uŜytkowników.
KaŜdy z etapów został rozliczony osobno.

Proponowany system obiegu i uzdatniania wody jest systemem zamkniętym. Prawidłowy obieg
wody w basenie zapewnia montowany w dnie basenu system rur wody obiegowej.

Przyjęto maksymalną liczbę uŜytkowników całego kompleksu na poziomie 10000. Jest ona
poparta faktem, Ŝe jest to najwyŜsza liczba osób, która korzystała z kompleksu w poprzednich
latach. ZałoŜono, Ŝe z samego kąpieliska będzie korzystać maksymalnie 75 procent wszystkich
uŜytkowników, czyli około 7500 osób. Biorąc pod uwagę współczynniki dla publicznych
kąpielisk to powierzchnia basenów dla takiej liczby osób powinna wynosić około 7500 metrów
kwadratowych. Powierzchnia wszystkich zaprojektowanych basenów wynosi w projekcie 7408
m2.

Etapy obiegu wody w basenie:
• Woda z basenu pobierana jest głównie z górnych partii, gdzie gromadzi się najwięcej
zanieczyszczeń za pomocą skimmerów montowanych pod taflą wody w obrębie
basenów filtracyjnych.
• Pobrana zabrudzona woda zostaje poddana procesowi filtracji. Filtracja wstępna odbywa
się w obszarze zasypu Ŝwirowego gdzie z wody usuwane są zanieczyszczenie stałe.
Pompa tłoczy wodę na filtr, który usuwa z wody zawiesiny i inne zanieczyszczenia
mechaniczne.
• Następnie woda zostaje poddana filtracji przez zastosowanie filtrów zaopatrzonych w
systemy filtracji węgla czynnego oraz dawki promieni UV. Uzdatnianie na tym etapie
zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii oraz glonów.
• Przefiltrowana oraz oczyszczona i zdezynfekowana woda wpływa do basenu przez
system dysz umieszczonych w dnie basenu (patrz rysunek detalu filtracji wody).
Wszystkie urządzenia instalacji wody obiegowej oraz urządzenia niezbędne w obsłudze
basenu połączone są ze sobą w zamknięty obieg systemem rurociągów PVC oraz
niezbędnymi podłączeniami do miejskiej kanalizacji i sieci wodociągowej.

2.7.

Wymagane:

Stojaki na
rowery:
590

3.1.

Bilans Powierzchni i UŜytkowników

Zestawienie powierzchni inwestowanych w poszczególnych etapach:
Etap I:
Ilość UŜytkowników:
Ilość Kobiet:
Ilość MęŜczyzn:

7408
3704
3704
Powierzchnia (m2)

Basen dla rodzin
Basen z falą
Basen rekreacyjny
Basen pływacki

Rozwiązania komunikacji kołowej

4

1250
1600
1125
1125

Głębokość zbiornika
(m)
0-1,0
0-1,8
1,4
1,8

Basen do skoków do wody
Basen do gry w piłkę
Zbiornik filtracyjny

1058
1250
9500

o Powierzchnia działki: 169315 m2
o Powierzchnia zabudowy według projektu 10599 m2 w tym:
• Powierzchnia zabudowy budynków istniejących 3525 m2
• Projektowana powierzchnia zabudowy pawilonów 5474 m2
• Projektowana powierzchnia zabudowy hotelu 1600 m2
o Powierzchnia biologiczna czynna według projektu 92108 m2
o Powierzchnia basenów: 26966 m2, w tym:
• Kąpielisko 7408 m2
• Zbiorniki filtracyjne: 9500 m2
• Zbiornik do sportów wodnych: 10058 m2
o Powierzchnia utwardzona 39642 m2, w tym:
• Pomosty 4526 m2
• ŚcieŜki 10245 m2
• Drogi 5231 m2
• Parkingi 6551 m2
• Plac manewrowy przed hotelem 352 m2
• Powierzchnia boisk 12732 m2

1,2-2,4
1,8
0,2
Powierzchnia (m2)
1674

Pawilon
Etap II:
Dodatkowa Ilość UŜytkowników:
Ilość LeŜaków:
Ilość Sprzętów Wodnych:

1000
500
100
Powierzchnia (m2)

Basen
do
wioślarskich

sportów

PlaŜa trawiasta
Pawilony

10058

Głębokość zbiornika
(m)
2,2-2,6

Powierzchnia (m2)
2004
1400 (4x350)

3.2.

Powierzchnie pomieszczeń pawilonu zostały wyliczone na podstawie przyjętej liczby
uŜytkowników. Współczynniki zostały przyjęte według norm europejskich.

Etap III:
Dodatkowa Ilość UŜytkowników:

PlaŜa
Wodny Plac Zabaw
Boiska

Ilość szafek:
Ilość kabin:
Ilość kabin dla niepełnosprawnych:

1000
Powierzchnia (m2)
5750
2283
1035

Boiska

L.p.
P.01
P.02
P.02’
P.03
P.03’
P.04
P.04’
P.05
P.06
P.07
P.07’
P.08
P.08’
P.09

100
Powierzchnia (m2)
3120

Etap VI:
Dodatkowa Ilość UŜytkowników:

PlaŜa trawiasta
Pawilony handlowe
Hotel

738
60
15

Strefa Przebieralni:

Etap V:
Dodatkowa Ilość UŜytkowników:

Zestawienie powierzchni pawilonu

1000
Powierzchnia (m2)
1440
2400 (7x350)
1600

Nazwa Pomieszczenia
Pomieszczenie z szafkami i kabinami
Poczekalnie z moŜliwością ogrzania się

Powierzchnia
575 m2
2x50 m2

Toalety damskie

2x50 m2

Przedsionki damskie z umywalkami

2x25 m2

Pomieszczenie z natryskami damskimi
Toalety dla rodzin z dziećmi i niepełnosprawnych
Toalety męskie

33 m2
50 m2
2x50 m2

Przedsionki męskie z umywalkami

2x25 m2

Pomieszczenie z natryskami męskimi

33 m2

Strefa Socjalno-Techniczna
L.p.
S.01

Bilans terenu dla całego kompleksu:

5

Nazwa Pomieszczenia
Kasy

Powierzchnia
20 m2

S.02
S.03
S.04
S.05

Pomieszczenie socjalne
Pokój instruktora i pierwszej pomocy
Magazyn
Pomieszczenia techniczne

20 m2
30 m2
50 m2
110 m2

Etap II
Powierzchnia:
Modernizacja
zbiornika
Zabudowania
Urządzenia
Suma

Strefa Kawiarni
L.p.
K.01
K.02
K.03

Nazwa Pomieszczenia
Magazyny kuchenne
Kuchnia
Kawiarnia

Powierzchnia
50 m2
70 m2
100 m2

-

Koszt
za
kwadratowy:
-

1400
-

2500
-

Powierzchnia:

Koszt
za
kwadratowy:
32
1000
10
-

metr Koszt całkowity:

3.3.

Nazwa Strefy
Strefa kas
Strefa wejściowa
Strefa leŜaków

Koszt
za
kwadratowy:
-

metr Koszt całkowity:

Koszt
za
kwadratowy:
50
-

metr Koszt całkowity:

Boiska
Plac zabaw
PlaŜa
Suma
Etap IV

Powierzchnia
60 m2
300 m2
350 m2

Zysk
za
kwadratowy:
180

metr Zysk całkowity:

1035
2283
5750
Powierzchnia:

Eksploatacja
Mała architektura
Suma

Przy zastosowanej naturalnej technologii oczyszczania wody koszty eksploatacji są mniejsze
od konwencjonalnych o około 60 procent i szacunkowo mogą wynosić około 1,489,622 zł.
Koszty eksploatacji kąpieliska przy zastosowaniu konwencjonalnej metody oczyszczania
wynosiłyby ok. 4.319.906 zł rocznie, co znacznie przekracza potencjalny dochód, który przy
załoŜeniu 50 procentowej frekwencji w lipcu i czerwcu oraz dwukrotnie mniejszej w sierpniu i
wrześniu (bilety 10 zł normalny oraz 5 zł ulgowy) wynosiłby ok. 2.430.000.
3.4.

100.000
3.500.000
500.000
4.100.000

Etap III

Strefa Podcienia
L.p.
Z.01
Z.02
R.01

metr Koszt całkowity:

-

32.700
2.283.000
57.500
2.372.200

500.000
500.000

Etap V
Powierzchnia:
Boiska
Suma

PrzybliŜone planowane koszty realizacji

3120
-

156.000
156.000

Etap I
Powierzchnia:

Modernizacja
Kąpieliska
Zabudowania
Ogrodzenie
Suma

Koszt
za
kwadratowy:
16908 (W tym 1500
7408 kąpieliska)
1674
2500
490
340
-

Etap VI

metr Koszt całkowity:

Powierzchnia:

25.362.000
Działka

4.185.000
166.600
29.713.600

14.000

2.520.000

Całkowity szacunkowy koszt wszystkich etapów wynosi 36.841.800 zł. Zysk ze sprzedaŜy
działki pod inwestycję będzie wynosić około 2.520.000 zł.
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