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W nawiązaniu do pisma Wydzia łu Sportu i Turystyki z dnia 06.07.2015 r. oraz w zwi ązku
z wnioskiem Komisji Kultury, Promocji i Sportu nr BRM.0012.5.5.2015. ŁK z dnia 18.05.2015 r.
Wydział Inwestycji informuje, że w obecnej chwili nie jeste śmy w stanie podać szacunkowego kosztu
budowy 3 krytych basenów 25-cio metrowych. Dok ładna wartość inwestycji będzie znana po z łożeniu
dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, która b ędzie mogła zostać zlecona po
zakończeniu obecnie odbywaj ących si ę badań gruntu pod planowane lokalizacje basenów.
Poni żej przedstawiamy warto ści podobnych inwestycji uzyskane ze stron internetowych:
a) basenów 25-cio metrowych:
-

Kryta p ł ywalnia w Starachowicach - warto ść całkowita Projektu: 23 065 900,00 z ł,
zadanie zako ńczone w 2010 r.,

- Kryta pływalnia w Międzyrzeczu

-

całkowita warto ść Projektu: 22 384 851,82 zł, zadanie

zakończone w 2009 r.,
-

Kryta pływalnia w Strzelinie - ca łkowita warto ść Projektu: 17 654 065,19 zł, zadanie
zakończone w 2011 r.,

b) basenów 50-cio metrowych:
- Kryta P ływalnia Wodna Nuta w Opolu - koszt inwestycji to ok. 44 000 000,00 z ł, zadanie
zakończone w 2013 r.,
- Przebudowa odkrytego basenu 50m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie - warto ść inwestycji:
78 377 228,47 zł, zadanie zako ńczone w 2011 r.,
-

Wodne Centrum Rekreacyjno

-

Sportowe w Olsztynie

całkowita warto ść projektu:

69 490 458 zł, zadanie zako ńczone w 2012 r.

Do wiadomości:
- Sekretarz Miasta Katowice
- Wydział Sportu i Turystyki — w miejscu
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