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 Świnoujście, dnia 9.12.2020 r. 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

w związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia nowego, obiektu pn.: Kompleks Sportowy 

Uznam Arena, uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość wynajmu Pływalni Krytej wraz z 

przynależnym do niej Parkingiem i prowadzenia działalności w zakresie funkcjonowania obiektu 

w następnych latach. 

Obiekt składa się z:  

• wejście główne z holem i poczekalnią,  

• korytarze z suszarkami,  

• 4 odrębne pomieszczenia przebieralni (40 szafek w każdej) wraz z 16 prysznicami 

• duża niecka o dł. 25 m x 11 m  (5 torów pływackich, zaplecze ratownika i punktu med., 

pomieszczenie do magazynowania sprzętu pływackiego);  

• technologia obsługi - uzdatnianie wody chemią basenową następuje przez zbiorniki 

żwirowe 

• pomieszczenia do dozowania podchlorynu sodu, oraz przechowywania substancji 

niebezpiecznych  

• obiekt wyposażony w pomieszczenia socjalne oraz sanitarne 

• pomieszczenia biurowe i magazynowe (z wyłączeniem zaplecza Kąpieliska; tj. magazyny 

oraz teren, na którym stacjonuje sprzęt usprawniający prawidłowe funkcjonowanie 

obszaru Kąpieliska) 

Pływalnia sąsiaduje bezpośrednio z obiektem restauracyjnym (obiekt nie jest przedmiotem 

najmu w tej ofercie). Do obiektu przynależy Parking o pow. 600m2. Za czas, kiedy Najemca nie 

będzie prowadził działalności prowadzenia pływalni, będzie zobowiązany do wnoszenia opłaty 

za parking zgodnie z Cennikiem OSiR. Wszelkie koszty funkcjonowania, eksploatacji, obsługi 

technicznej (remonty, przeglądy) ponosi Najemca. Najemca będzie zobowiązany wnosić do UM 

podatek od nieruchomości. 
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Zamawiający wymaga faktycznego prowadzenia działalności pływalni zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Wynajmujący zaleca wykonanie wizji lokalnej na opisanym 

obiekcie, po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu terminu. Wszelkie informacje uzyskacie 

Państwo u kierownika obiektu Pani Ewy Wileńskiej tel. 537 500 696.  

W przypadku zainteresowania przedłożoną sprawą prosimy o skierowanie na piśmie, na adres 

siedziby Ośrodka bądź w formie elektronicznej e-mail: sekretariat@osir.swinoujscie.pl  

• krótkiej koncepcji realizowanej działalności z opisem działalności,  

• oferty stawki czynszu za najem obiektu w systemie comiesięcznym  

* Ośrodek zastrzega sobie prawo do wyłonienia Dzierżawcy w trybie odrębnego postępowania w przypadku 

większej ilości zgłoszeń  

         Z poważaniem 
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