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załącznik nr 4 - przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury sportowej 
 
 
 
 Przedsięwzięcia warunkowe: 

 
 

I. Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne 
(nazwa przedsięwzięcia w KT: Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne) 
 

str. 2 

II. Budowa Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych 
(nazwa z KT: Eliminowanie barier przyczyniających się do wykluczenia społecznego 
powiatów sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego poprzez budowę Podkarpackiego 
Centrum Sportów Zimowych, przedsięwzięcie złożone z 3 projektów) 
 

str. 6 

1. Ustrzyki Dolne – olimpijski tor saneczkowo – bobslejowo – skeletonowy 
 

str. 6 

2. Ustrzyki Dolne – Stadion Zimowy 
 

str. 11 

3. Skocznia narciarska w Zagórzu 
 

str. 16 
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I. Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne  
(nazwa przedsięwzięcia w KT: Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne) 

 
 

1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 
Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne  
 
2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 
Uniwersytet Rzeszowski 
 
3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  
 Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne będzie miało na celu zintegrowanie wszystkich 
lekkoatletycznych sekcji Podkarpacia i Regionu Karpackiego prowadząc zaawansowane i wszechstronne 
treningi sportowe oraz badania naukowe w tym zakresie. Budowa krytej hali lekkoatletycznej treningowo-
sportowej: 

 200 metrowa okrężna 6 torowa o nawierzchni MONDO z nachylonymi łukami oraz z trybunami wokół 
bieżni,  

 60 metrową, prostą bieżnię 8 torową o nawierzchni MONDO,  

 Rozbieg do skoku o tyczce o nawierzchni MONDO,  

 Skocznia do skoku w dal i trójskoku o nawierzchni MONDO,  

 Rzutnia do pchnięcia kulą-mobilna o nawierzchni MONDO,  

 Rzutnia do oszczepu (do ćwiczeń techniki) o nawierzchni MONDO,  

 Kompletne wyposażenie w lekkoatletyczny sprzęt treningowy i wyczynowy wraz z zestawami 
mobilnymi do transportu urządzeń LA,  

 Bieżnia rozgrzewkowa 120 metrowa ze skocznią do skoku w dal o nawierzchni MONDO l,  

 Magazyny na sprzęt sportowy, 

 Szatnie, 

 Pokoje dla sędziów, spikera i obsługi medycznej,  

 Siłownia, 

 Pomieszczenia odnowy biologicznej, 

 Sala konferencyjna, 

 Pokoje administracyjne. 
 
 Projekt ma na celu inwestycję w infrastrukturę sportową, która przyczyni się do rozwoju krajowego, 
regionalnego i lokalnego sportu wyczynowego. 
 
4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  
Infrastruktura sportowa 
 
5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 
 Budowa Uniwersyteckiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie obejmie swoim zasięgiem całe 
województwo podkarpackie, ościenne województwa małopolskie, lubelskie, świętokrzyskie oraz krajów 
sąsiadujących (Ukraina, Słowacja), w których nie istnieje tak profesjonalne centrum lekkoatletyczne. 
 
6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 
ul. Cicha 2, 35-326 Rzeszów 
 
7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 
Wykonano: własność gruntowa, koncepcja zagospodarowania terenu, wstępny projekt, studium 
wykonalności, analiza kosztów i korzyści. Uniwersytet Rzeszowski złożył w dniu 27.05.2015 w wersji 
elektronicznej (w dniu 28.05.2015 w wersji papierowej)  wniosek inwestycyjny  dotyczący zadania pn. 
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„Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne”  w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla 
sportu ( nr wniosku 1891488). 
 
8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 

30 mln zł 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia: 

Ogółem 
(w zł) 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Źródło 
finansowania A 

Źródło 
finansowania 

B 

Źródło 
finansowania 

C 

40 % 
1,076 mln 

zł 

10  % 
1,076 mln zł 

 
20 % 

9,244 mln 
zł 

10  % 
9,244 
mln zł 

 
10 % 

4,680 mln 
zł 

10 % 
4,680 
mln zł 

 

Budżet Państwa 
(FRKF) 

Środki własne       
i inne 

brak 
Budżet 

Państwa 
Środki 
własne 

- 
Budżet 

Państwa 
Środki 
własne 

- 
Budżet 

Państwa 
Środki 
własne 

- 

 
Uniwersytet Rzeszowski 50% kosztów:  15 000 000 zł 
Budżet Państwa 50%: 15 000 000 zł 
Koszt całkowity: 30 mln zł
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy 

Data rozpoczęcia 
(A) 

mm/rrrr 

Data ukończenia 
(B) 

mm/rrrr 

I etap – prace projektowe, studium 
wykonalności 

I kwartał 2016 II kwartał 2016 

II etap – nadzór inwestorski III kwartał 2016 II kwartał 2018 

III etap – instalacje sanitarne, 
elektryczne i inne 

III kwartał 2016 II kwartał 2018 

IV etap – stan „zero”  III kwartał 2016 II kwartał 2017 

V etap – stan surowy II kwartał 2017 I kwartał 2018 

VI etap – stan wykończeniowy III kwartał 2017 II kwartał 2018 

VII etap – wyposażenie, 
zagospodarowanie terenu 

IV kwartał 2017 II kwartał 2018 

 
11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 

bazowej oraz docelowej) 

Wskaźnik produktu/rezultatu Wartość bazowa 
Oczekiwana wartość 

docelowa 

Uniwersyteckie 
Centrum Lekkoatletyczne 

własność gruntowa, 
koncepcja 

zagospodarowania 
terenu, wstępny projekt 

Hala docelowo pomieścić 
będzie mogła w trakcie 

treningu do 80 zawodników 
we wszystkich kategoriach 

wiekowych jak i osób 
niepełnosprawnych. 

Jednocześnie obiekt będzie z 
założenia obiektem otwartym 

dla mieszkańców 
Podkarpacia. 

 
12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 
 
Nie dotyczy 
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II.  Budowa Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych 
(nazwa w KT: Eliminowanie barier przyczyniających się do wykluczenia społecznego  
powiatów sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego poprzez budowę Podkarpackiego Centrum Sportów 
Zimowych) 

1. Ustrzyki Dolne – olimpijski tor saneczkowo – bobslejowo - skeletonowy 
 
2. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 
 „Budowa Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych” 
Projekt: Ustrzyki Dolne – olimpijski tor saneczkowo – bobslejowo - skeletonowy 
 
2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 
Hotel Arłamów S.A., Arłamów, 38-700 Ustrzyki Dolne 
 
3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  
Przedsięwzięcie, zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 5 Kontraktu Terytorialnego, realizuje cel: „lepsze wykorzystanie 
istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez działania w obszarze 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu” 
 
W obszarze sportów zimowych, które mogłyby stać się wizytówką Bieszczadów i Podkarpacia w naszej 
ocenie są także sanki, bobsleje i skeleton. W Polsce nie istnieje profesjonalny tor do uprawiania 
saneczkarstwa, zjazdów bobslejami i skeletonu. Warunki atmosferyczne chociaż ważne nie odgrywają  
aż tak istotnej roli, jak w przypadku sportów narciarskich. Do uprawiania tych dyscyplin potrzebny jest 
profesjonalny tor z odpowiednim zapleczem. Brak odpowiedniego obiektu na którym mogliby trenować 
zawodnicy wprost przekłada się na pozycję Polski w wcześniej wspomnianych dyscyplinach.  
Z drugiej strony na świecie sporty te cieszą się ogromną popularnością ze względu na widowiskowość  
i dynamikę przyciągając kibiców nie tylko pod tory ale również przed telewizory. W ostatnich latach na 
Igrzyskach Olimpijskich prowadzona była rywalizacja w 15 dyscyplinach w tym trzy bezpośrednio związane 
z przedmiotowym projektem (saneczkarstwo, bobsleje, skeleton). Na Igrzyskach olimpijskich w Vancouver 
w 2010 roku w trzech wspomnianych dyscyplinach zostało rozegranych 8 konkurencji z 86 ogółem.  
W kolejnych Igrzyskach w Soczi w 2014 roku konkurencji było już 9 na 98 w sumie. Oznacza to, iż na 
kolejnych Igrzyskach dyscypliny te dają szanse na 27 medali. Aktualnie w Polsce sporty saneczkowe 
zajmują marginalne znaczenie. Pomimo tego na Igrzyska Olimpijskie odbywające się w Vancouver w roku 
2010 została wystawiona reprezentacja 6 zawodników (4 bobsleje, 2 saneczkarstwo, 0 skeleton), a na 
ostatnie, które przeprowadzono w Soczi Polska wysłała 9 osób (4 bobsleje, 5 saneczkarstwo, 0 skeleton).  
Dzisiaj w kraju nie mamy takich obiektów, a polscy zawodnicy trenują za granicą. Utworzenie 
odpowiedniego ośrodka stanie się również bazą treningową dla zawodników z krajów sąsiednich. 
Aktualnie z powodu braku własnego obiektu polscy zawodnicy zmuszeni są trenować na obiektach w 
Siguldy czy Lillehammer. Dysponując torem spełniającym wymogi organizacji wszelkich imprez o randze 
światowej (m.in. igrzysk olimpijskich, zawodów pucharu świata itp.) możemy się spodziewać, że to do nas 
przyjeżdżać będą sportowcy z Litwy, Łotwy, Węgier, Czech, Rosji, Ukrainy, Słowacji czy Rumunii. Powstanie 
nowoczesnego olimpijskiego toru stworzyłoby nowe miejsce treningowe dla zawodników z całego regionu 
Europy Środkowowschodniej.  
Tory saneczkowo – bobslejowo – skeletonowe i ośrodki narciarskie nie tylko skupiają dyscypliny sportu, ale 
też tworzą centra turystyczno-rekreacyjne. Generują inny typ funkcjonowania ośrodka, nadają nowego 
kolorytu miejscowości, w której są zlokalizowane. Poza formalnymi zawodami sportowymi obiekty te są 
miejscem organizowania bardzo różnych form rozrywek o charakterze masowo-sportowym, i to zarówno 
w lecie jak i zimie. Stwarzają szanse do tego, by przyciągać ludzi, dawać im możliwości uczestniczenia  
w wydarzeniach łączących rywalizację sportową, rekreację i turystykę.  
Szczegółowy zakres rzeczowy projektu przedstawia się następująco: 
1) Budowa całorocznego olimpijskiego toru saneczkowo – bobslejowo - skeletonowego  

o długości 1 740 m  
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2) Modernizacja dróg dojazdowych o długości 35 293 mb.  
 
Koncepcja budowy całorocznego olimpijskiego toru saneczkowo – bobslejowo – skeletonowego zyskała 
poparcie Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu oraz Polskiego Związku Sportów Saneczkowych.  
W dokumentach tych obydwa związki, po uruchomieniu toru, deklarują chęć szkolenia swoich wszystkich 
Kadr Narodowych, rozgrywania zawodów krajowych i zagranicznych oraz deklarują wystąpienie  
z wnioskiem do organizacji międzynarodowych o organizację corocznych zawodów Pucharu Świata oraz 
Mistrzostw Świata i Europy seniorów i juniorów w poszczególnych, odpowiednich dla każdego  
ze związków, dyscyplinach sportowych. Ponadto korzystaniem z nowo wybudowanej infrastruktury 
sportowej zainteresowane są również zagraniczne federacje. Do chwili obecnej posiadamy deklarację 
złożoną przez federację słowacką (Slovakia Bobsleigh Federation), federację rosyjską (The Bobsleigh 
Federation of Russia) oraz federację rumuńską (Federatia Romana de Bob si Sanie). 
 
Powyższe działania przyczynią się do realizacji celu rozwojowego zapisanego w Art.5, ust.1, pkt 5 Kontraktu 
Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.  
 
4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  
infrastruktura sportowa 
 
5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 
Przedmiotowe przedsięwzięcie  zrealizowane zostanie w OSI dla kierunku działania 2.6.3. Rozwój 
infrastruktury sportowej Strategii Województwa- Podkarpackie 2020  – obszar całego województwa 
 
6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 
Województwo podkarpackie, powiat: bieszczadzki, Gmina Ustrzyki Dolne, Jamna Górna-Arłamów. 
Województwo podkarpackie, powiat: przemyski, Gmina Fredropol.   
Województwo podkarpackie, powiat: przemyski, Gmina Bircza.  
 
7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 

Nazwa dokumentu/decyzji 

Data 
przygotowania 

lub wydania 
(mm/rrr)r 

Autor dokumentu / organ wydający 
decyzję 

Uchwała Nr XXXVIII/347/13 Rady 
Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 
29.10.2013 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany Miejscowego 

Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „Jamna-Górna – 
Arłamów” z późniejszą zmianą 

10/2013 
Rada Miejska w Ustrzykach 

Dolnych 

Studium wykonalności 04/2013 Deyle Gruppe 

Analiza kosztów 04/2013 Deyle Gruppe 

Zgłoszenie zadania inwestycyjnego do 
Programu inwestycji o szczególnym 
znaczeniu dla sportu Ministerstwo 

Sportu i Turystyki 

06/2015 
Bieszczadzka Agencja Rozwoju 

Regionalnego sp. z o.o. w 
Ustrzykach Dolnych 

Przedrealizacyjny monitoring 
ornitologiczny dla zadania pn. Budowa 

olimpijskiego  toru bobslejowo-

 
 

07/2016 

 
D. Nowak, F.Bocianowski (umowa 

o dzieło) 
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saneczkowego” w miejscowości 
Arłamów, na terenie gminy Ustrzyki 

Dolne wraz z opracowaniem pn. 
„Monitoring przedrealizacyjny awifauny 

obszaru projektowanej budowy 
olimpijskiego toru bobslejowo-
saneczkowego, w miejscowości 

Arłamów, gmina Ustrzyki Dolne. Ocena 
wpływu inwestycji na populacje ptaków 
oraz obszary specjalnej ochrony ptaków 

natura 2000” 

 
Zgłoszono zadanie inwestycyjne do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu   
w dniu 16. 07.2015 r. 
 
8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 
200.000.000 zł. 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 
 
Ustrzyki Dolne – tor saneczkowo-boslejowo-skeletonowy (lata 2016-2019) 

 
Ogółem 

(w zł) 

w tym: 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Środki  
Własne 

A 

Środki  
MSiT 

B 

 
A 

 
B 

 
A 

 
B 

 
A 

 
B 

 
A 

 
B 

100 000 000 100 000 000 0 0 30 000 000 33 300 000 35 000 000 33 300 000 35 000 000 33 400 000 
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  
 

Elementy/Etapy 
Data rozpoczęcia 

mm/rrrr 
Data ukończenia 

mm/rrrr 

Raport dot. Oceny oddziaływania na 
środowisko naturalne 

06/2015 07/2016 

Postępowanie o uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach 

07/2016 10/2016 

Opracowanie dokumentacji przetargowej  07/2016 10/2016 

Procedura przetargowa 10/2016 12/2016 

Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

Etap budowy/realizacji przedsięwzięcia 01/2017 12/2019 

Etap operacyjny 01/2020 - 

 
11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 
bazowej oraz docelowej) 

Wskaźnik produktu/rezultatu 
Wartość 
bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

Ilość wybudowanych / wyremontowanych obiektów 
sportowych  

0 1 

Ilość osób korzystających rocznie z obiektów sportowych 
objętych dofinansowaniem 

0 5000 

Ilość zawodów rangi krajowej / międzynarodowej 
organizowanych rocznie na obiektach sportowych 
objętych dofinansowaniem 

0 3 

 
12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 
Ustrzyki Dolne – ogółem: 
1. Budowa hali sportowej w Ustrzykach Dolnych. 
2.Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę 
kompleksu rekreacyjno- sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej RPO WP 2007-
2013 
3. Budowa Wschodnioeuropejskiego Centrum Kongresowo – Sportowego „Arłamów” w Arłamowie – 
(bezpośrednie sąsiedztwo toru saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego) 
4. Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowane 
działania w zakresie infrastruktury transportowej" – projekt realizowany przez Powiat Bieszczadzki 
(przebudowa drogi 2089R Jureczkowa – Kwaszenina – Arłamów 
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II.  Budowa Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych 
(nazwa z KT: Eliminowanie barier przyczyniających się do wykluczenia społecznego powiatów sanockiego, 
bieszczadzkiego, leskiego poprzez budowę Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych) 

2. Ustrzyki Dolne – Stadion Zimowy 
 
1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 
 „Budowa Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych” 
Projekt: Ustrzyki Dolne – Stadion Zimowy 
 
2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 
Projekt będzie realizowany na zasadach partnerskich z czterema jednostkami samorządu terytorialnego: - - 
Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne 
 
3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  
Przedsięwzięcie, zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 5 Kontraktu Terytorialnego, realizuje cel: „lepsze wykorzystanie 
istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez działania w obszarze 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu” 
 
W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie kompleksowego zadania inwestycyjnego 
zlokalizowanego na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. W Ustrzykach Dolnych w miejscu istniejących 
homologowanych tras narciarskich biegowych, zostanie zlokalizowana strzelnica biathlonowa na 30 
stanowisk. Dzięki tej lokalizacji powstanie alternatywny ośrodek szkolenia kadry narodowej i olimpijskiej  
w tej dyscyplinie sportu. Elementem zadania jest też przebudowa i budowa dróg dojazdowych wraz  
z budową placów parkingowych. Istotnym elementem projektu będzie także opracowanie i wdrożenie 
kompleksowego programu przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na terenie w/w JST, które 
koncentrować się będą na włączeniu warstw społecznych zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem. Zakres 
tematyczny tego programu będzie bazować na poszczególnych specjalizacjach sportowych  ściśle 
powiązanych z planowaną do realizacji infrastrukturą. Filozofią całego przedsięwzięcia jest wykorzystanie 
powstałej w ramach projektu infrastruktury do włączenia społecznego. Ponadto zaplanowane inwestycje 
mają charakter prospołeczny również w kontekście generowania nowych miejsc pracy i aktywizacji 
zawodowej. Programy przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu zostaną opracowane z myślą  
o dzieciach i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej. Ich genezą będzie 
zaangażowanie młodzieży i dzieci do czynnego uprawiania zimowych dyscyplin sportowych 
charakterystycznych dla powstałej infrastruktury w perspektywie osiągnięcia w przyszłości sukcesu nie 
tylko na polu sportowym, ale także w innych dziedzinach życia. Dodatkowym elementem programu będzie 
także część poświęcona aktywizacji zawodowej osób dorosłych, które w oparciu o potencjał jaki przyniesie 
wybudowana infrastruktura będą zachęcane do podejmowania działań zmierzających do rozbudowy usług 
turystycznych i sportowych. 
 
Szczegółowy zakres rzeczowy projektu przedstawia się następująco: 
1) Budowa strzelnicy biathlonowej na 30 stanowisk – stworzenie tego typu obiektu na terenie Bieszczad 
pozwoli podnieść regionalną rangę tras narciarskich, jak również przyczyni się do zaangażowania się  
w rozwój nowej dyscypliny sportu objętej Strategią Rozwoju Bazy Sportów Zimowych Województwa 
Podkarpackiego.  
2) Zakup i montaż domków szatniowych dla zawodników – 4 szt. – ten element stanowi uzupełnienie 
działań mających na celu poprawę warunków funkcjonalno użytkowych obiektu, uwzględniając potrzeby  
i wymagania w zakresie obsługi zawodników i uczestników wszelkich zdarzeń sportowo – rekreacyjnych. 
3) Budowa dróg dojazdowych 1420 mb – mając na względzie dostępność obiektu koniecznym jest 
wybudowanie dróg dojazdowych, które pozwolą na wyeliminowanie barier komunikacyjnych i tym samym 
usprawnią mobilność uczestników treningów oraz zawodników imprez sportowych. 
4) Budowa parkingu 1200 m2   
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5) Budowa trasy letniej utwardzanej bitumicznie 2500 mb 
6) Budowa oświetlenia trasy na długości 5000 mb 
7) Budowa systemu zaśnieżania dla tras narciarskich, 
8) Budowa budynku socjalno – technicznego mając na względzie fakt, ze dyscypliny sportowe zimowe 
obarczone są trudnymi warunkami klimatycznymi, konieczne jest wybudowanie budynku stanowiącego 
zaplecze techniczno socjalne dla uczestników wszelkiego rodzaju zawodów. Ranga takich obiektów 
wymusza to działanie z uwagi na określone standardy dotyczące dopuszczenia tego typu obiektów do 
użytkowania zgodnego z homologacją FIS. Budynek ten miałby ściśle określone przeznaczenie i służyłby 
przede wszystkim do zabezpieczenia infrastruktury towarzyszącej typu: węzeł wodny wykorzystywany do 
systemu nawadniania i naśnieżania, węzeł energetyczny i teleinformatyczny jak też infrastruktury 
kanalizacji sanitarnej. Stałby się też zapleczem wykorzystywanym przez zawodników i delegatów 
technicznych obsługujących masowe imprezy o charakterze pucharowym. Powstanie tego budynku 
wzmocni rangę całego obiektu jak też w znacznym stopniu przyczyni się utrzymania standardów 
wymaganych do utrzymania homologacji 
9) Budowa systemu monitorującego obiekt biorąc pod uwagę strukturę tras oraz miejsce, koniecznym jest 
zapewnienie minimum bezpieczeństwa przyszłych użytkowników tras narciarskich, tak by móc w pełni 
kontrolować obiekt pod kontem BHP jak też innych zagrożeń wynikających z naturalnych uwarunkowań 
lokalizacyjnych obiektów system zarządzania monitoringiem zlokalizowany byłby w przyszłym budynku 
socjalno-technicznym. 
Osiągnięcie wyżej opisanych zadań pozwoli na realizację kolejnego etapu tj. utworzenia Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego – organizator szkoły Urząd Marszałkowski, przy współpracy Powiatu Bieszczadzkiego i Gminy 
Ustrzyki Dolne. Szkoła powstałaby w oparciu o zasoby istniejącej Narciarskiej Szkoły Sportowej. W ramach 
oddziałów klasowych funkcjonowałyby sekcje: narciarstwa biegowego, narciarstwa alpejskiego, 
saneczkarstwa, skeletonu, skoków narciarskich, alternatywnie łyżwiarstwa szybkiego. Budowa stadionu 
zimowego i utworzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego są wysoce rekomendowane przez Polski Związek 
Narciarski. 
 
Powyższe działania przyczynią się do realizacji celu rozwojowego zapisanego w Art.5, ust.1, pkt 5 Kontraktu 
Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.  
 
4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  
infrastruktura sportowa 
 
5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 
Przedmiotowe przedsięwzięcie  zrealizowane zostanie w OSI dla kierunku działania 2.6.3. Rozwój 
infrastruktury sportowej Strategii Województwa- Podkarpackie 2020  – obszar całego województwa 
 
6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 
Województwo podkarpackie, powiat: bieszczadzki, Gmina Ustrzyki Dolne, Ustjanowa.    
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7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 
Ustrzyki Dolne – stadion zimowy: 

Nazwa dokumentu/decyzji 

Data 
przygotowania 

lub wydania 
(mm/rrr)r 

Autor dokumentu / organ 
wydający decyzję 

Zgłoszenie zadania inwestycyjnego do Programu 
inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu 
Ministerstwo Sportu i Turystyki  

06/2015 
Gmina Miasto Ustrzyki 
Dolne 

Ustrzyki Dolne –  strategia rozwoju gminy na 
lata 2015-2020 

2015 Rada Miasta, strategia 
obecnie jest aktualizowana 

Studium wykonalności 12/2016 Gmina Miasto Ustrzyki 
Dolne 

Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 
finansową) 

12/2016 Gmina Miasto Ustrzyki 
Dolne 

Raport dot. oceny oddziaływania na środowisko 
naturalne 

09/2016 Gmina Miasto Ustrzyki 
Dolne 

 
Nie rozpoczęto jeszcze realizacji przedsięwzięć wykazanych w szczegółowym zakresie rzeczowym. Obecnie 
aktualizowana jest Strategia Rozwoju Gminy Ustrzyki Dolne, w której  planowana inwestycja zostanie 
potraktowana priorytetowo. Dokumenty takie jak: Studium wykonalności, analiza ekonomiczno-
finansowa, raport oddziaływania na środowisko planowane są na drugą połowę 2016 r., natomiast 
realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przewiduje się w okresie 2016-2018 
Obecnie przygotowywany jest do złożenia wniosek do Ministra Sportu i Turystyki 
 
8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 

13.200.000 zł. 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 
Ustrzyki Dolne – stadion zimowy (lata 2015-2018) 

 
Ogółem 

(w zł) 

w tym: 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Środki  
własne JST 

A 

Środki  
MSiT 

B 

 
A 

 
B 

 
A 

 
B 

 
A 

 
B 

 
A 

 
B 

6 600 000 6 600 000 100 000 0 1 900 000 2 000 000 2 275 000 2 275 000 2 325 000 2 325 000 
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  
 

Elementy/Etapy 
Data rozpoczęcia 

mm/rrrr 
Data ukończenia 

mm/rrrr 

Budowa strzelnicy biathlonowej na 30 
stanowisk 

06/2017 12/2018 

Zakup i montaż domków szatniowych dla 
zawodników – 4 szt. 

08/2016 12/2018 

Budowa dróg dojazdowych 1420 mb 04/2016 12/2017 

Budowa parkingu 1200 m2 04/2016 12/2017 

Budowa trasy letniej utwardzanej 
bitumicznie 2500 mb 

06/2016 12/2018 

Budowa oświetlenia trasy na długości 
5000 mb 

01/2017 12/2018 

Budowa systemu zaśnieżania dla tras 
narciarskich, 

06/2016 12/2018 

Budowa budynku socjalno technicznego 01/2017 12/2018 

Budowa systemu monitorującego obiekt  01/2017 12/2018 

 
11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 
bazowej oraz docelowej) 
 
Ustrzyki Dolne – ogółem: 

Wskaźnik produktu/rezultatu Wartość 
bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

Ilość wybudowanych / wyremontowanych obiektów 
sportowych  

0 2 

Długość wybudowanych / zmodernizowanych 
narciarskich tras biegowych  

0 2500 

Ilość osób korzystających rocznie z obiektów 
sportowych objętych dofinansowaniem 

0 8000 

Ilość zawodów rangi krajowej / międzynarodowej 
organizowanych rocznie na obiektach sportowych 
objętych dofinansowaniem 

0 2 

 
12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 
Ustrzyki Dolne – ogółem: 
1.  Budowa hali sportowej w Ustrzykach Dolnych. 
2. Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę 
kompleksu rekreacyjno- sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej RPO WP 2007-
2013 
3. Budowa Wschodnioeuropejskiego Centrum Kongresowo – Sportowego „Arłamów”  
w Arłamowie – (bezpośrednie sąsiedztwo toru saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego) 
4.  Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez 
zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej" – projekt realizowany przez Powiat 
Bieszczadzki (przebudowa drogi 2089R Jureczkowa – Kwaszenina – Arłamów 
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II. Budowa Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych 
(nazwa z KT: Eliminowanie barier przyczyniających się do wykluczenia społecznego powiatów sanockiego, 
bieszczadzkiego, leskiego poprzez budowę Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych) 

3. Skocznia narciarska w Zagórzu 
 
 
1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 
 „Budowa Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych” 
Projekt: Skocznia narciarska w Zagórzu 
 
2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 
 Miasto i  Gmina  Zagórz, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz 
 
3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  
Przedsięwzięcie, zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 5 Kontraktu Terytorialnego, realizuje cel: „lepsze wykorzystanie 
istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez działania w obszarze 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu” 
 
Gmina Zagórz wybuduje na obszarze istniejącego ośrodka „Zakucie” skocznię narciarską o punkcie 
konstrukcyjnym 70m (K-70), będącą obiektem całorocznym – krytym igielitem, torami lodowymi, 
systemem zraszania i zaśnieżania, z systemami pomiarów elektronicznych (długości skoków, wiatru, ocen), 
oświetleniem oraz wyciągiem, wieżę sędziowską, pomieszczenia techniczne. Istotnym elementem projektu 
będzie także opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu przeciwdziałaniu wykluczeniu 
społecznemu na terenie w/w JST, które koncentrować się będą na włączeniu warstw społecznych 
zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem. Zakresy tematyczne tych programów będą bazować na 
poszczególnych specjalizacjach sportowych zidentyfikowanych u partnerów przedsięwzięcia i ściśle 
powiązanych z planowaną do realizacji infrastrukturą. Filozofią całego przedsięwzięcia jest wykorzystanie 
powstałej w ramach projektu infrastruktury do włączenia społecznego. Ponadto zaplanowane inwestycje 
mają charakter prospołeczny również w kontekście generowania nowych miejsc pracy i aktywizacji 
zawodowej. Programy przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu zostaną opracowane z myślą  
o dzieciach i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej. Ich genezą będzie 
zaangażowanie młodzieży i dzieci do czynnego uprawiania zimowych dyscyplin sportowych 
charakterystycznych dla powstałej infrastruktury w perspektywie osiągnięcia w przyszłości sukcesu nie 
tylko na polu sportowym, ale także w innych dziedzinach życia. Dodatkowym elementem programu będzie 
także część poświęcona aktywizacji zawodowej osób dorosłych, które w oparciu o potencjał jaki przyniesie 
wybudowana infrastruktura będą zachęcane do podejmowania działań zmierzających do rozbudowy usług 
turystycznych i sportowych. 
Gmina Zagórz na budowę wymienionego w zakresie rzeczowym obiektu treningowego z możliwością 
rozgrywania zawodów narciarskich okręgowych, krajowych i międzynarodowych w młodszych grupach 
wiekowych (obiekt będzie posiadał licencję FIS oraz PZN) otrzymała rekomendację Polskiego Związku 
Narciarskiego. 
Szczegółowy zakres rzeczowy projektu przedstawia się następująco: 

1. Skocznia narciarska K-70 z nawierzchnią igielitową, wyciągiem, torami lodowymi, systemem 
zraszania, zaśnieżania i oświetlenia. 

2. Wieża sędziowska z elektronicznymi systemami obliczeń. 
3. Zaplecze techniczne 

 
Działania przyczynią się do realizacji celu rozwojowego zapisanego w art.5, ust.1, pkt 5 Kontraktu 
Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.  
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4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  
infrastruktura sportowa 
 
5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 
Przedmiotowe przedsięwzięcie  zrealizowane zostanie w OSI dla kierunku działania 2.6.3. Rozwój 
infrastruktury sportowej Strategii Województwa- Podkarpackie 2020  – obszar całego województwa 
 
6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 
Województwo podkarpackie, powiat: sanocki, Gmina Zagórz, Zagórz.    
 
7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 

Nazwa dokumentu/decyzji 

Data 
przygotowania 

lub wydania 
(mm/rrr)r 

Autor dokumentu / organ wydający 
decyzję 

Strategia Rozwoju Gminy Zagórz do roku 
2022 

06/2012 r. Przyjęta uchwałą nr XXXI/202/12 
Rady Miejskiej w Zagórzu z 2 
sierpnia 2012 r 

Raport o oddziaływaniu na środowisko 
planowanego przedsięwzięcia 

10/2015 Projektant wyłoniony w przetargu 

Decyzja środowiskowa 02/2016 Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz 

Decyzja lokalizacyjna 04/2016 Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz 

Dokumentacja projektowa  
05/2016 Projektant wyłoniony w przetargu 

Pozwolenie na budowę 
10/2016 Starostwo Powiatowe w Sanoku 

 
Trwa opracowywanie wniosku do Ministra Sportu i Turystyki 
 
8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 
4.300.000 zł. 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 
 
Zagórz: (lata 2015-2018) 

 
Ogółem 

(w zł) 

w tym: 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Środki  
własne JST 

A 

Środki  
MSiT 

B 

 
A 

 
B 

 
A 

 
B 

 
A 

 
B 

 
A 

 
B 

2 150 000 2 150 000 0 0 100 000 100 000 1 400 000 1 400 000 650 000 650 000 
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  
 

Elementy/Etapy Data rozpoczęcia 
mm/rrrr 

Data ukończenia 
mm/rrrr 

Opracowanie dokumentacji przetargowej 11/2016 12/2016 

Procedura przetargowa 01/2017 02/2017 

Etap budowy / realizacji przedsięwzięcia 03/2017 12/2018 

 
11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 
bazowej oraz docelowej) 

Wskaźnik produktu/rezultatu 
Wartość 
bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

Liczba wybudowanych obiektów sportowych 3 4 

Ilość zawodów rangi krajowej organizowanych rocznie 
na obiektach sportowych objętych dofinansowaniem 

0 1 

Liczba osób korzystających rocznie z obiektów 
sportowych objętych dofinansowaniem 

10 20 

 
12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 
1. Adaptacja hali sportowej przy Gimnazjum w Zagórzu. 
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2. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Ogółem 
(w zł) 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 

Źródło 
finansowania A 

Źródło 
finansowania B 

Źródło 
finansowa

nia C 
2,761 mln 19,850 mln 9,389 mln 

MINISTERSTW
O SPORTU I 
TURYSTYKI 

URZĄD 
MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO  

GMINA 
MIASTO 

RZESZÓW 
MSiT X X MSiT UMWP GMRz MSiT UMWP GMRz 

16 mln 8 mln 8 mln 
2,761 
mln 

x x 
6,616 
mln 

6,617 
mln 

6,617 
mln 

6,623 
mln 

1,383 
mln 

1,383 
mln 
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3. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania 
Data rozpoczęcia 

(A) 
mm/rrrr 

Data ukończenia 
(B) 

mm/rrrr 

Etap I (przyłącza + fundamenty + parter, 
deskowanie, zbrojenie, betonowanie) 

10.2015 01.2016 

Etap II (deskowanie, zbrojenie, betonowanie I p.) 01.2016 03.2016 

Etap III (deskowanie, zbrojenie, betonowanie II p.) 03.2016 04.2016 

Etap IV (deskowanie, zbrojenie, betonowanie, stropy 
III p.) 

04.2016 06.2016 

Etap V (dach) 
 

06.2016 07.2016 

Etap VI (ściany działowe, instalacje, stolarka, 
docieplenie, tynki) 

07.2016 11.2016 

Etap VII (posadzki, trybuny, prace wykończeniowe                     
i wyposażenie) 

12.2016 06.2017 

 
4. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 
bazowej oraz docelowej) 

Wskaźnik produktu/rezultatu 
Wartość bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

Liczba imprez rocznie z 
wykorzystaniem utworzonej 

infrastruktury 
27 48 

Ilość zawodów rangi 
krajowej/międzynarodowej  

organizowanych rocznie na obiektach 
sportowych objętych 

dofinansowaniem 

2 4   

Ilość wybudowanych / 
wyremontowanych obiektów 

sportowych 
0   1   

Ilość zawodników biorących udział w 
zawodach LA na stadionie przy ul. 

Wyspiańskiego 22 

Ok.15 000 rocznie 
 

Ok.25 000 rocznie 
 

Ilość zawodników trenujących w 
sekcji  LA CWKS RESOVIA 

 

150 
 

300 
 

 
5. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 
Organizowanie imprez lekkoatletycznych o zasięgu międzynarodowym , w tym w okresie zimowym.  
Przedsięwzięcie jest komplementarne z istniejącą infrastrukturą stadionu CWKS Resovia poszerzając 
jednocześnie w znaczny sposób możliwości organizacji sportu na tych obiektach. 
 
 


