
 

Nazwa zadania: Budowa krytej pływalni "Delfinek" przy Szkole Podstawowej w Gromadce 

Adres: Gromadka, ul. Sikorskiego 19, 59-706 Gromadka 

Administrator: Szkoła Podstawowa w Gromadce 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 19 

59-706 Gromadka 

 

 

 

Kryta pływalnia „Dolnośląski Delfinek” została wykonana na podstawie: 

- decyzji Starosty Bolesławieckiego nr 53 z dnia 24.01.2019 r. (WAB.6740.5.35.2018) 

- decyzji Starosty Bolesławieckiego nr 758 z dnia 23.08.2021 r. – zatwierdzającej projekt zamienny i 

zmieniający decyzję nr 53 z 24.01.2019 r. 

 

Powierzchnia użytkowa obiektu: 1679,90 m
2 

Kubatura obiektu: 6 189,0 m
3 

Wysokość hali basenowej 6,4 m 

 

 

Obiekt wykonany został jako budynek parterowy, podpiwniczony, połączony z istniejącym 

budynkiem szkoły za pomocą łącznika umożliwiającego uczniom przejście na halę basenową bez 

opuszczania budynku szkoły. W południowej strony zlokalizowany jest wjazd umożliwiający dostawę 

chemii basenowej oraz dostęp do dwóch miejsc postojowych przystosowanych dla osób 

niepełnosprawnych. Do miejsc postojowych przylega plac manewrowy dla straży pożarnej. Tereny 

utwardzone wykonane są z kostki betonowej. Na zewnątrz zlokalizowana jest wiata śmietnikowa.  

 

 

Obiekt składa się z następujących stref funkcjonalnych: 

 

STREFA WEJŚCIOWA: 

Strefa wejściowa obejmuje pomieszczenia dla użytkowników pływalni oraz rodziców 

przywożących dzieci na pływalnię: 

• wiatrołap; 

• hol wejściowy; 

• strefa kasy; 

• toalety męska oraz damska przystosowana dla osoby niepełnosprawnej; 

• strefa dla rodziców z widokiem na halę basenową. 

W strefie wejściowej znajdują się szafki na buty.   

 

 

STREFA SZATNIOWA: 

Na strefę szatniową składają się dwie szatnie damskie z szafkami ubraniowymi, w każdej szatni 

kabina do przebierania. Umywalnia damska wspólna dla dwóch szatni składająca się ze strefy WC (2 

miski ustępowe oraz umywalka) oraz strefy natrysków.   

Strefa szatniowa to także dwie szatnie męskie z szafkami ubraniowymi, w każdej szatni kabina do 

przebierania, jak w przypadku szatni damskiej. Umywalnia męska wspólna dla dwóch szatni 

składająca się ze strefy WC (miska ustępowa, pisuar oraz umywalka) oraz strefy natrysków.  

Szatnia dla osoby niepełnosprawnej to szafki ubraniowe oraz wydzielona toaleta przystosowana 

dla osoby niepełnosprawnej wraz z natryskiem. Suszarki zlokalizowane w holu wejściowym. 

Przejście ze strefy natrysków na halę basenową odbywa się poprzez brodziki przejściowe. 

 



STREFA HALI BASENOWEJ: 

Hala basenowa z niecką basenową do nauki pływania o wymiarach 8,50x 16,67 m. Głębokość 

niecki od 90 cm do 135 cm. Na hali basenowej znajduje się także strefa saun, dwie wanny jacuzzi z 

pochwytami ułatwiającymi wyjście oraz magazyn sprzętu dostępny z hali basenowej. 

Pomieszczenie ratownika dostępne jest z hali basenowej oraz z holu wejściowego.  

 

Na hali basenowej skorzystać można ze sprzętu wspomagającego pływanie i umożliwiające zabawy w 

wodzie takiej jak: makarony piankowe, deski, piłki, kółka 

 

Obiekt posiada atrakcje w postaci: 

- w niecce basenowej  

- masażu karku szerokiego, 

- masażu karku wąskiego, 

- masażu ściennego dwudyszowego 2 komplety, 

- oświetlenie,  

- jacuzzi 2 wanny z masażem powietrznym, wodnym oraz z oświetleniem, leżaki służące do relaksu 

 

- dwie sauny: sucha i infrared, na zewnątrz natrysk i wysoko podwieszane wiadro z zimną wodą  

 

STREFA SIŁOWNI: 

W budynku wybudowano także strefę siłowni, w skład której wchodzą dwie sale do ćwiczeń,  

a także węzeł higieniczno - sanitarny składający się z szatni damskiej i męskiej. Do każdej szatni 

przynależy umywalnia wyposażona w dwa natryski, umywalkę i wydzieloną miskę ustępową. 

 

KOMUNIKACJA: 

Strefa komunikacji podzielona jest na część czystą oraz brudną. Korytarz brudny prowadzi od 

łącznika do holu wejściowego, w którym następuje zmiana obuwia oraz korytarz czysty prowadzący 

do szatni. 

 

STREFA POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH: 

Pomieszczenia techniczne zlokalizowane są w piwnicy budynku. W ramach strefy technicznej 

przewiduje się podbasenie, pomieszczenia technologii wody, pomieszczenie przeznaczone dla central 

wentylacyjnych w tym basenowej oraz węzeł cieplny. 

Pomieszczenie techniczne oraz pomieszczenie socjalne dla pracowników zlokalizowane jest na 

parterze, przy strefie siłowni. 

 

Inwestycja zakończona po przeprowadzeniu odbioru końcowego podpisaniem protokołu w dniu 

14.12.2022 roku. Udzielono pozwolenia na użytkowanie  Decyzja nr 90/2022 wydana w dniu 28 

października 2022 roku, po czym nastąpił próbny rozruch całego obiektu. 

Zarządzeniem nr 53/22 Wójta Gminy Gromadka z dnia 26 września 2022roku przekazano kryta 

pływalnię Delfinek do eksploatacji Szkole Podstawowej w Gromadce.  

Zarządzeniem nr 94/2022 Wójta Gminy Gromadka z dnia 29 grudnia 2022roku upoważniono Szkołę 

Podstawowa w Gromadce do administrowania obiektem. 

Decyzją nr BGK.72244.1.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku oddano krytą pływalnię Delfinek w trwały 

zarząd Szkole Podstawowej w Gromadce 



Regulamin korzystania z krytej pływalni „Delfinek” przyjęto Uchwałą nr LI/380/22 Rady Gminy 

Gromadka z dnia 26 października 2022r. (Dz.U. Wojwództwa Dolnosląskiego, dn. 15.11.2022r poz. 

5487) 

 

FINANSOWANIE 

Koszt inwestycji: 12 025 789,14  

Koszt robót budowlanych: 11 842 650,17 

Dofinansowanie 2 500 000,00 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej prowadzony przez Ministerstwo 

Sportu i Turystyki 

Dofinansowanie 1 250 000,00 budżet Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

 


