
Szczegółowa informacja dotycząca projektu pt. „Podkarpackie Centrum 
Sportów Zimowych”. 
 

1. Zakres rzeczowy 

Niezbędne są informacje na temat analiz nt. popytu, zapotrzebowania w przyszłości na powstałą infrastrukturę. 
Jeżeli takie opracowania istnieją należy je dołączyć.  
Zakres rzeczowy należy podać z uwzględnieniem potencjalnych źródeł finansowania, co wymaga ponownego 
dokładnego przeanalizowania poszczególnych części przedsięwzięcia. Zaproponowane źródła finansowania 
należy ponadto przeanalizować uwzględniając uwarunkowania formalno – prawne związane z zakresem 
rzeczowym, jak i wnioskodawcą. 
 

Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne: 

- Zakres rzeczowy projektu ulega zmianie.  

1. Budowa strzelnicy biathlonowej na 30 stanowisk (bez zmian) 

2. Zakup i montaż domków szatniowych dla zawodników – 4 szt. (bez zmian) 

3. Budowa dróg dojazdowych 1420 mb (bez zmian) 

4. Budowa parkingu 1200 m
2 

(bez zmian) 

5. Budowa trasy letniej utwardzanej bitumicznie 1650 mb (bez zmian) 

6. Budowa oświetlenia trasy na długości 5000 mb (bez zmian) 

7. Budowa systemu zaśnieżania dla tras narciarskich (bez zmian) 

8. Budowa toru saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego o długości 1 740 m (bez zmian) 

9. Modernizacja dróg dojazdowych o długości 35 293 mb. (zmiana: usunięto modernizację drogi powiatowej 

nr 2089R Arłamów - Makowa km 10+595-17+900 – obecnie droga ta jest już modernizowana przez Powiat 

Przemyski) 

 

- Analiza popytu: 

Gmina Ustrzyki Dolne wzorując się na „Strategii rozwoju sportu w Polsce do roku 2015” dopasowuje swoje 

zadania według określonych priorytetów, którymi są: 

 Popularyzacja sportu dla wszystkich 

 Wzrost poziomu wyników sportowych 

 Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 

Jednym z najważniejszych priorytetów w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej jest rozbudowa istniejących 

tras, stadionu i budynków narciarstwa biegowego w Ustianowej Górnej oraz budowa toru saneczkowo-

bobslejowo-skeletonowego i utworzenie m.in. na ich bazie Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych. 

 

Stadion zimowy i jego otoczenie: 

Gmina Ustrzyki Dolne ma ogromne tradycje sportowe związane z narciarstwem, w tym narciarstwem biegowym. 

Od kilkudziesięciu lat sportowcy z Ustrzyk Dolnych zajmują czołowe lokaty w Polsce w narciarstwie biegowym. 

W ostatnich tylko kilku latach zdobyli ok. 30 medali na zawodach typu: 

 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach zimowych Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 

 Mistrzostwa Polski Seniorów 

 Mistrzostwach Młodzików. 

Zawodnicy nasi byli równocześnie reprezentantami kraju. Między innymi Ewelina Marcisz na Mistrzostwach 

Świata w biegach narciarskich, wspólnie z Justyną Kowalczyk w sztafecie zdobyła 8 miejsce, a na Mistrzostwach 

Świata juniorów zdobyła  5 miejsce.  

Nasi sportowcy zdobywają też bardzo wysokie lokaty, w najważniejszej klasyfikacji opisującej poziom 

sportowy rywalizacji dzieci i młodzieży w Polsce tj. prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.   



Przez ostanie lata Gmina nasza w tym rankingu  zdobywała  miejsca w pierwszej piątce wśród gmin do 20000 

mieszkańców, a w skali całego kraju w pierwszej setce na ok. 1000 sklasyfikowanych.  

Ww. ranking obejmuje współzawodnictwo we wszystkich dyscyplinach sportu. Natomiast w przypadku Ustrzyk 

Dolnych gros pkt zdobywają narciarze biegacze. 

Wyniki te nasi sportowcy zdobywają w oparciu o funkcjonujące kluby sportowe: 

 Międzyszkolny Klub Sportowy „Halicz” Ustrzyki Dolne  

 Uczniowski Klub Narciarski „Laworta” Ustrzyki Dolne 

 Uczniowski Klub Sportowy „Lotnik” Ustianowa Górna 

Ponadto kapitalne znaczenie dla rozwoju narciarstwa ma funkcjonująca w Ustrzykach Narciarska Szkoła 

Sportowa, w której pracuje doświadczona kadra trenerska i instruktorska.  

Zarówno ww. kluby oraz szkoła narciarska szkolą łącznie ok. 250 młodych narciarzy.  

Bardzo dużym wsparciem dla narciarstwa w naszym regionie jest mający siedzibę w Ustrzykach Dolnych 

Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski, który zrzesza zawodników, trenerów, sędziów i działaczy 

narciarskich z całego województwa podkarpackiego. 

Jedną z inicjatyw wspólnych Zarządu Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego z siedzibą w 

Ustrzykach Dolnych oraz władz Gminy Ustrzyki Dolne  są starania o powołanie w Ustrzykach Dolnych Szkoły 

Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym prowadzonej 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Inicjatywa ta uzyskała pełne wsparcie Polskiego 

Związku Narciarskiego i jego Prezesa Apoloniusza Tajnera.  

Szkoła mogłaby w oparciu o posiadany obecnie potencjał techniczny i wykwalifikowaną kadrę trenerską 

prowadzić szkolenie na etapie Gimnazjum i Liceum w zakresie sportów narciarskich: biegowego i zjazdowego, a 

w przyszłości po stworzeniu dodatkowych warunków technicznych i kadrowych dla rozwoju kolejnych dyscyplin 

zimowych, takich jak biathlon, czy też snowboard. 

Pierwszym z argumentów, które przemawiają za ich realizacją jest to, że nasze województwo jest jedynym 

regionem narciarskim, w którym są organizowane Ogólnopolskie Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, a 

który nie posiada własnej Szkoły Mistrzostwa Sportowego.  

Olimpiady organizowane są w tych regionach, w których są;  

1. Duże tradycje w uprawianiu narciarstwa i sportów zimowych.  

2. Dogodne warunki klimatyczne i ukształtowanie terenu. 

3. Odpowiedni stan bazy do uprawiania narciarstwa i sportów zimowych.  

4. Uzyskiwane dobre wyniki w rywalizacji krajowej i międzynarodowej. 

5. Szeroki zakres szkolenia młodzieży. 

6. Duża aktywność działaczy sportowych w regionie oraz trenerów. 

Niestety w naszym województwie proces szkolenia młodzieży kończy się na poziomie gimnazjum, gdyż najbliżej 

położone szkoły średnie Mistrzostwa Sportowego mieszczą się w Zakopanym i w Szczyrku. 

Na terenie naszego województwa obecnie funkcjonuje jedna szkoła sportowa, która prowadzi szkolenie na etapie 

szkoły podstawowej i gimnazjum, jest to Zespół Szkół Publicznych nr 2 - Narciarska Szkoła Sportowa w 

Ustrzykach Dolnych, która dysponuje wykwalifikowaną kadrą trenerską oraz niezbędnym zapleczem treningowym 

(trasy biegowe i zjazdowe posiadające homologację FIS).  

Dużą również przeszkodą w trenowaniu poza Szkołą Mistrzostwa Sportowego są warunki, w jakich przychodzi 

trenować w miejscu zamieszkania, brak tras narciarskich, a jeżeli już są, to w okresie zimowym po lekcjach, kiedy 

dzień jest krótki i jest już ciemno nie da się na nich biegać, gdyż są nieoświetlone. Organizacja treningów w SMS 

da możliwość pogodzenia uprawiania sportu z nauką. Treningi będą prowadzone w godzinach umożliwiających 

ich przeprowadzenie. 



Istotne jest również to, że za powołaniem takiej szkoły w naszym województwie przemawiają posiadane obiekty 

sportowe tj, trasy biegowe „Pod Żukowem” z licencją międzynarodową FIS, trasy zjazdowe na Laworcie i 

Gromadzyniu posiadające również licencję FIS. Panujące warunki klimatyczne, ukształtowanie terenu, tradycje 

narciarskie oraz poziom sportowy reprezentowany przez Kluby Sportowe i ich zawodników przemawiają za tym 

by taką szkołę powołać.   

Większość zajęć treningowych narciarzy biegaczy odbywa się na trasach biegowych w Ustianowej 

Górnej.  Trasy te posiadają aktualną homologację Międzynarodowej Federacji Narciarskiej – FIS. Homologacja ta 

ważna jest do 2016 roku. 

Na trasie tej odbywają się też wszystkie najważniejsze zawody w narciarstwie  biegowym, między innymi: 

 konkurencje biegowe w ramach XI, XV i XIX ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach Zimowych – 

Podkarpackie 2005, 2009, i 2013 (w imprezach tych uczestniczy ok. 150 najlepszych narciarzy biegaczy 

w Polsce zakwalifikowanych do Olimpiady),  

 Puchar Bieszczadów – Puchar Polski oraz zawody w ramach Narodowego programu Rozwoju 

Narciarstwa Biegowego „Bieg na Igrzyska” (w imprezie tej rokrocznie uczestniczy ok. 400 zawodników z 

całej Polski), 

 Poszczególne edycje Bieszczadzkiego Biegu Lotników. Bieg  ma już 27 letnią tradycję. W tym biegu 

masowym uczestniczą narciarze z  całej Polski oraz z Ukrainy, Słowacji i Europy. Rokrocznie 

uczestniczy ok. 350 zawodników. 

 Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Wojewódzka Gimnazjada w biegach narciarskich. 

Rokrocznie w zawodach tych uczestniczy ok. 400 zawodników z całego województwa podkarpackiego, 

 Ogólnopolski Puchar Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych z udziałem ok. 200 narciarzy 

biegaczy z Polski i Ukrainy. 

Obiekt ten, aby nadal funkcjonował na taką skalę jak dotychczas musi w najbliższym czasie być dostosowany do 

współczesnych wymogów tego typu obiektów i dokonanych powinno być szereg inwestycji i modernizacji.  

Wymagania współczesnego sportu, organizacji imprez sportowych i zajęć treningowych są bardzo duże i nie 

spełnienie ich zdegraduje go do mało znaczących ośrodków narciarskich w Polsce, a tym bardziej w Europie. 

Warto przypomnieć,  że warunki naturalne nie pozwalają na utrzymanie dobrej trasy bez jakiejkolwiek ingerencji 

człowieka. Instalacja systemu naśnieżania jest oczywiście najczęstszym przypadkiem takiej ingerencji – w 

dzisiejszych czasach całkowicie nieszkodliwej, a w wielu przypadkach nawet bardzo pomocnej, tym bardziej, że w 

ostatnich latach dużym problem dla wszystkich obiektów narciarskich w Polsce były anomalie pogodowe, w tym 

małe opady śniegu. Z tego faktu wynikają oczywiste priorytety, a mianowicie wykonanie systemu 

naśnieżającego oraz pobierającego wodę na trasie biegowej w Ustianowej a także budowa zbiornika 

wodnego niezbędnego do dostarczania wody dla ww. systemu naśnieżania. Kolejnym bardzo ważnym 

elementem to obustronne oświetlenie tras, które pozwalać będzie na odbywanie zajęć sportowych i 

rekreacyjnych do godzin wieczornych. Innym bardzo ważnym zadaniem jest przebudowa obecnego stadionu z 

pomieszczeniami zaplecza techniczno-sportowego, przenośnymi trybunami, zapleczem pomiaru czasu /strefa 

mety, a także.  z zakupem i montażem  kolejnych domków szatniowych dla zawodników oraz osób 

uprawiających narciarstwo biegowe rekreacyjnie. Kolejno należy przewidzieć wykonanie podziemnych 

instalacji do sztucznego zaśnieżania, oświetlenia, nagłośnienia oraz instalacji umożliwiającej podłączenie kamer 

TV, urządzeń do pomiaru czasu itp.  Dotyczy stadionu i  trasy biegowej. Niezbędne są także drogi dojazdowe 

– planowana długość ok. 1420 mb a także budowa kolejnego parkingu o powierzchni 1200m
2
. 

Uzasadnianie celowości ich wykonania, gdy na całym świecie te elementy są standardem jest w sposób 

oczywisty zbędne. 



Z powodów finansowych zasadne jest również, aby obiekt ten funkcjonował przez cały rok, a nie tylko w okresie 

zimowym. Dlatego też kluczowe będzie poszerzenie tej inwestycji o te elementy, które sprawią, iż   funkcjonal-

ność i żywotność tego ośrodka sportowego będzie przedłużona na pozostałe pory roku, tj.  wiosnę, lato i jesień.  

I tutaj należy skorzystać z doświadczeń podobnych ośrodków w naszym kraju i poza granicami Polski. Tam 

właśnie narciarze biegacze mogą na nartorolkach prowadzić swoje zajęcia treningowe i uczestniczyć w zawodach 

zarówno w stylu klasycznym i łyżwowym. Tam również w przepięknej scenerii dokładnie takiej jak w okolicy 

stoków góry Żuków, w najbliższym kontakcie z przyrodą jeździć można na rowerze, uprawiać jogging, czy nordic 

walking. Tak też niezbędne jest wzbogacenie tego obiektu, w pierwszej kolejności na krótszym dystansie, np. 

1650 m a docelowo na całej trasie o nawierzchnię asfaltowo – bitumiczną – planowana długość1650 mb. 

Tak przeprowadzona inwestycja sprawi, że z obiektu tego korzystać będą mogli nie tylko sportowcy z naszego 

regionu, ale także z innych regionów Polski i  zagranicy. 

 

Budowa całorocznego toru saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego  

w Arłamowie (gmina Ustrzyki D.) : 

 

O konieczności budowy sztucznie lodzonego toru saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego myśli i mówi się w 

Polsce od dawna. Dotychczasowe starania, z różnych powodów, nie znalazły jednak ujścia w spełnionej 

realizacji. Kolejną szansę daje położony w Województwie Podkarpackim Arłamów. 

Pomysł na budowę wielosezonowego, dostępnego zarówno dla profesjonalistów, ale i amatorów, toru 

saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego w Arłamowie powstał zupełnie niedawno, bo w 2011 roku. Koncepcja ta 

spotkała się z żywym zainteresowaniem przedstawicieli polskiego i międzynarodowego środowiska sportowego, 

miejsce potencjalnej inwestycji wizytowali m.in.: przedstawiciele Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, 

Międzynarodowej Federacji Saneczkarstwa (FIL) oraz Międzynarodowej Federacji Bobslejowej i Skeletonu 

(FIBT). W tym kontekście zorganizowano także kilka technicznych wizyt, m.in. z udziałem Marcusa Aschauera z 

Niemiec - delegata władz FIL i FIBT, a także dyrektora toru w Königsee; Christiana Reicha z Szwajcarii – 

wielokrotnego medalisty Mistrzostw Świata, Pucharu Świata oraz srebrnego medalisty Igrzysk Olimpijskich w 

bobslejach, a obecnie wiceprezydenta FIBT ds. sportowych; Michała Jasnosza – wiceprezesa ds. sportowych 

PZSS;  Marka Wiśniowskiego – wiceprezesa ds. promocji i marketingu PZSS. Podczas spotkań ocenie poddano 

zarówno teren możliwy do budowy toru, jego otoczenie, jak i pozostałe aspekty. Ocena ogólna była zgodna – 

Arłamów do budowy sztucznie lodzonego, wielosezonowego toru saneczkowo-bobslejowo-skletonowego jest 

miejscem doskonałym. 

Najważniejszymi argumentami przemawiającymi za budową toru w Arłamowie są:  

- bardzo dobre warunki terenowe (ukształtowanie terenu) pozwalające na budowę toru spełniającego 

wszystkie wymogi techniczne dla obiektów, na których można trenować i rozgrywać zawody najwyższej 

rangi, z zawodami Pucharu Świata oraz Igrzysk Olimpijskich włącznie;  

- przychylność i determinacja gospodarzy Arłamowa oraz Władz samorządowych, gminnych, powiatowych i 

wojewódzkich; 

- nowowybudowane przez przedsiębiorstwo Hotel Arłamów S.A. w miejscowości Arłamów „Wschodnioeuropejskie 

Centrum Kongresowo-Sportowe Arłamów”, mające aspiracje i możliwości stania się narodowym centrum 

przygotowań olimpijskich, w kilku dyscyplinach sportu i możliwość wykorzystania bazy zarówno hotelowej, jak też 

gastronomicznej, a także sportowej; 

- możliwość wykorzystania bazy technicznej – za pośrednictwem własnej elektrociepłowni potrójnej 

kogeneracji (do lodzenia toru); 



- centralna lokalizacja w obszarze, gdzie brak jest tego typu obiektów (Polska, Ukraina, Białoruś, Słowacja, 

Rumunia), przy jednoczesnym dobrym połączeniu komunikacyjnym (bliskość przejść granicznych oraz lotnisk – 

Rzeszów, Arłamów). Możliwość bycia centrum przygotowań dla sportowców z wielu krajów; 

- budowa toru stworzy zupełnie nową jakość i atrakcję sportowo-turystyczną dla całego regionu, służyć będzie 

promocji naszego Kraju i upowszechnianiu sportu.  

Dodatkowo, należy zaznaczyć, iż Hotel Arłamów S.A. dysponuje doskonałą bazą treningowo – pobytową, na 

którą składają się m.in.: pełnowymiarowa hala sportową z widownią, krytymi i odkrytymi kortami do tenisa 

ziemnego, kortami do squasha, siłownią, salą fitness, strzelnicą sportową; pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej 

ze sztuczną murawą i oświetleniem; boisko do siatkówki plażowej; boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 

poliuretanowej; akademia golfa z polem 9-dołkowym i drive range; stadnina koni z krytą ujeżdżalnią; kompleks 

narciarski z dwoma wyciągami orczykowymi, trzema trasami zjazdowymi, wypożyczalnią sprzętu i szkołą 

narciarską. Obiekt dysponuje ponad 500 miejscami noclegowymi, 3 restauracjami, 15 salami konferencyjnymi o 

łącznej powierzchni ponad 1500 m
2
, wielofunkcyjnym patio o pow. 2288 m

2
, kompleksem SPA z gabinetami 

zabiegowymi, basenami (także zewnętrzny basen termalny), saunami, jacuzzi, banią ruską, itp. Jest to z 

pewnością jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu nie tylko w Polsce, ale i Europie.   

 

Jeśli chodzi o sezon zimowy i aspekt czysto sportowy przyjąć należy, że określenie popytu wynika bezpośrednio 

z ilości federacji biorących udział w zawodach bobslei, skeletonu i saneczkarstwa. W obszarze naszych 

zainteresowań leżą – oczywiście oprócz naszej – federacje z takich państwa, jak: Litwa, Łotwa, Węgry, Rosja, 

Ukraina, Słowacja, a także Rumunia, gdyż powstanie nowoczesnego toru stworzyłoby nowe miejsce treningowe 

dla zawodników z całego regionu Europy Środkowowschodniej (warto dodać, że tylko podczas ostatniej olimpiady 

w Soczi – gdzie obowiązują limity ilości zgłaszanych zawodników - do współzawodnictwa federacje z wymie-

nionych wcześniej państw zgłosiły 496 zawodników).  Do tego dodać trzeba ilość obozów treningowych, które 

wszyscy muszą odbywać na różnych torach. Ponadto jeśli udałoby się być organizatorem tzw. tygodni 

treningowych, które współfinansuje Międzynarodowa Federacja Bobslejów i Toboganingu (FIBT) to obłożenie toru 

zdecydowanie wzrasta. Do tego dołączyć trzeba Puchar Świata w bobslejach, skeletonie i saneczkarstwie. 

Puchar Narodów w saneczkarstwie, Puchar Europy w bobslejach i skeletonie.  

Pomijając aspekt czysto sportowy należy zaznaczyć, że zarówno zimą, jak i latem można wykorzystywać tor 

będzie mógł być wykorzystywany komercyjnie (np. zjazdy taxi bobem itp.) Co więcej latem tor umożliwia starania 

się o organizację imprez sportów ekstremalnych, które odbywają się na tego typu torach. Ponadto na bazie 

nowowybudowanego toru powinna powstać szkoła bobslejowa, lub też szkoła skeletonowa 

 

Podsumowaniem etapu dotychczasowych starań było spotkanie zorganizowane w dniu 13 września 2012 r. w 

Arłamowie, w którym udział wzięli:  

Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 

Krzysztof Gąsior – Starosta Bieszczadzki 

Henryk Sułuja – Burmistrz Ustrzyk Dolnych 

Wojciech Blecharczyk – Burmistrz Sanoka 

Uwe Deyle – Doradca Prezesa PKOl (wykonawca koncepcji i wstępnego studium wykonalności przedmiotowego 

toru, autor projektów torów w Soczi i Turynie) 

Antoni Kubicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Hotel Arłamów SA, właściciel 

Piotr Korczak – Prezes Zarządu Hotel Arłamów SA 



Wszyscy, jednoznacznie przychylnie ustosunkowali się do planów budowy toru saneczkowo-bobslejowo-

skeletonowego w Arłamowie, deklarując chęć współpracy przy dalszych działaniach, w tym organizowaniu 

środków finansowych, koniecznych dla realizacji całej idei.  

Na zakończenie spotkania przyjęto następujące uzgodnienia: 

 Tor saneczkowo-bobslejowo-skeletonowy zlokalizowany będzie na terenie należącym do przedsię-

biorstwa Hotel Arłamów SA.  

 Obiekt spełniał będzie wymogi MKOl dla toru olimpijskiego i będzie obiektem całorocznym. 

 Do realizacji tego przedsięwzięcia zostanie utworzona spółka celowa bądź też Partnerstwo publiczno-

prywatne (PPP), w składzie: 

- Podkarpacki Urząd Marszałkowski 

- Powiat Bieszczadzki 

- Gmina Ustrzyki Dolne 

- Hotel Arłamów SA 

 Hotel Arłamów SA przeznaczy pod budowę toru niezbędny teren wraz z Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

 Do lodzenia toru wykorzystana zostanie istniejąca elektrociepłownia potrójnej kogeneracji na biomasę 

(po niewielkiej rozbudowie i adaptacji). 

 Na potrzeby ekip sportowych przeznaczony zostanie dodatkowy budynek hotelowy, poza nowopowsta-

łym Hotelem**** Arłamów. 

 

 

Gmina Miasta Sanok: 

 

- Zakres rzeczowy projektu ulega zmianie.  

1. Zadaszenie toru łyżwiarskiego o wymiarach 220 m x 100 m (bez zmian) 

2. Przejście podziemne pod torem o długości ok.  60 m (bez zmian) 

3. Modernizacja płyty toru o wymiarach 400 m x 12,5 m (zmiana parametrów) 

4. Sala treningowa – szt. 1 (bez zmian) 

5. Sala odnowy biologicznej – szt. 1 (bez zmian) 

6. Zagospodarowanie wnętrza toru (boisko do siatkówki i koszykówki) (bez zmian) 

7. Modernizacja systemu chłodzenia (bez zmian) 

8. Lodowisko 60 m x 30 m (bez zmian) 

9. Zaplecze magazynowe 25 m x 10 m (bez zmian) 

10. Zaplecze socjalne wraz z salą treningową (bez zmian) 

 

- Analiza popytu: 

Ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury tego typu na terenie kraju powstanie zadaszonego toru lodowego 

stworzyłoby miejsce treningowe dla kadry narodowej oraz  zawodników z całego regionu Europy Środkowo-

wschodniej. Obecnie tor jest efektywnie wykorzystywany od 3 do 3,5 miesiąca w roku, w zależności od warunków 

klimatycznych. Na każdym zgrupowaniu trenuje od 200 – 250 zawodników. Zawodnicy kadry narodowej trenują 

tylko w okresie zimowym. Zadaszenie toru spowoduje wzrost jego wykorzystania do 10 miesięcy w roku. Ponadto 

dysponując pełnowymiarowym, sztucznie mrożonym zaduszonym torem łyżwiarskim wzrośnie liczba imprez 

sportowych o randze Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy.   



Na torze lodowym będą organizowane również  imprezy motorowe m.in. Ice Racing Cup, Eliminacje Mistrzostw 

Świata, Bieszczadzki Wyścig Górski, Drużynowe Mistrzostwa Świata.  

Ponadto tor będzie sukcesywnie wykorzystywany do rekreacyjnych sportów łyżwiarskich (ogólnodostępne 

ślizgawki) i prowadzenia lekcji wf.   

Szacujemy, że z nowopowstałej infrastruktury korzystać będzie około 20 tys. osób rocznie. 

 

Miasto i Gmina Zagórz: 

 

- Zakres rzeczowy projektu nie ulega zmianie. 

1. Skocznia K-70 z nawierzchnią igielitową 

2. Skocznia K-90 z nawierzchnią igielitową 

3. Wieża sędziowska o wysokości ok. 10 m 

4. Zaplecze sanitarno szkoleniowe – ok. 10 kontenerów o pow. 16 m
2
 

5. Budynek socjalny z miejscami noclegowymi o powierzchni użytkowej ok. 920 m
2
 

6. Centrum treningowe w budynku hali sportowej o powierzchni ok. 920 m
2
 

7. Przebudowa oraz budowa dróg dojazdowych o łącznej długości ok. 1 km 

8. Place parkingowe – ok. 100 miejsc parkingowych 

 

- Analiza popytu: 

brak informacji z gminy Zagórz 

 

Miasto i Gmina Lesko: 

 

- Zakres rzeczowy projektu ulega zmianie. 

1. Trasa biegowo-biathlonowa – 5 km 

2. Strzelnica wraz z zabezpieczeniem – 10 stanowisk 

3. Stanowisko przeznaczone dla trenerów oraz mediów – 1 szt. 

4. Widownia 

5. Jednokondygnacyjny budynek stanowiący zaplecze – 1 szt. 

 

- Analiza popytu: 

Wzrasta zainteresowanie różnymi dyscyplinami sportowymi, w tym sportami zimowymi. Z  wagi na brak 

odpowiedniej infrastruktury oraz ciekawej oferty dla turystów, Bieszczady, choć atrakcyjne, nie są głównym 

kierunkiem obieranym na zimowy aktywny wypoczynek. 

 

Gmina Komańcza: 

 

- Zakres rzeczowy projektu ulega zmianie.  

1. Wybudowanie stacji narciarskiej (bez zmian) 

2. Utworzenie 2 szt. tras narciarstwa zjazdowego o długości 650 m każda – łączna długość tras 1300 m (bez 

zmian) 

3. Utworzenie 2 szt, tras do narciarstwa biegowego o długości 5 km i 3 km – łącznie 8 km tras biegowych 

(zmiana polegająca na usunięciu infrastruktury oświetleniowej) 



4. Budowa parkingu samochodowego na 60 samochodów (bez zmian). 

 

- Analiza popytu: 

Popyt oraz zapotrzebowanie na infrastrukturę, która powstanie w przyszłości został oszacowany na podstawie 

zaktualizowanej Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wg której w Gminie Komańcza notuje 

się 119 rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzieci z tych rodzin będą mogły 

korzystać z w/w infrastruktury, będą miały zapewniony darmowy instruktaż i sprzęt. 

 

  



2. Termin realizacji 

Podany w fiszce czas realizacji wymaga urealnienia. Zdecydowana większość planowanych inwestycji nie 
posiada jeszcze dokumentacji i wymaganych pozwoleń. Proces uzgadniania może okazać się dłuższy, niż 
przewiduje to wnioskodawca, gdyż tereny na których realizowany będzie projekt, w dużej części objęte są 
różnymi formami ochrony przyrody. 

 

Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne: 

 

Nazwa dokumentu/decyzji 
Data przygotowania lub 

wydania (mm/rrr)r 
Autor dokumentu / organ 
wydający decyzję 

UWAGI 

Ustrzyki Dolne –  strategia rozwoju gminy na 

lata 2014-2020 

2014 Rada Miasta  

Studium wykonalności 
12/2016 Gmina Miasta  

Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

12/2016 Gmina Miasta  

Raport dot. oceny oddziaływania na 

środowisko naturalne 

09/2016 Gmina Miasta  

Wstępne studium wykonalności 

05/2013 Deyle Gruppe Koncepcja techniczna 
toru została 
opracowana przez 
autora projektów 
torów w Soczi, 
Turynie. Dot. Ustrzyki 
Dolne  

Wstępna kalkulacja dla drogi powiatowej nr 

2290R Wojtkowa – Grąziowa – Trójca oraz 

drogi powiatowej nr 2291R Trójca – Arłamów 

08/2013 Powiatowy Zarząd Dróg w 
Ustrzykach Dolnych 

 

 

Planowany harmonogram przedsięwzięcia 
Data rozpoczęcia 

mm/rrrr 
Data ukończenia 

mm/rrrr 

1. Studium wykonalności 12/2013 04/2014 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 12/2013 04/2014 

3. Raport dot. oceny oddziaływania na środowisko naturalne 10/2014 12/2014 

4. Postępowanie o uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

01/2015 01/2016 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej  01/2016 04/2016 

6. Procedura przetargowa 05/2016 08/2016 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy/realizacji przedsięwzięcia 08/2016 11/2018 

9. Etap operacyjny 12/2018 - 

 

 



Gmina Miasta Sanok: 

 

Nazwa dokumentu/decyzji Data przygotowania lub 
wydania (mm/rrr)r 

Autor dokumentu / organ 
wydający decyzję 

UWAGI 

Strategia Rozwoju Miasta Sanoka do 2024 
10/ 2014 

Gmina Miasta Sanoka/ 
Rada Miasta Sanoka 

Dokument gotowy do 
przyjęcia przez Radę 

Miasta 

Koncepcja zadaszenia toru lodowego do 

jazdy szybkiej na lodzie 

10/ 2014 
12/2014 

Politechnika Rzeszowska  

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy 
05/ 2015 
06/2016 

Burmistrz Miasta Sanok  

Projekt budowlany 
11/  2015 

12/2016 

Gmina Miasta Sanoka  

Decyzja o pozwoleniu na budowę 
04/ 2016 

02/2017 

Starosta Sanocki  

Raport dot. Oceny oddziaływania na 

środowisko naturalne 

04/ 2015 

06/2015 

Gmina Miasta Sanoka  

Postępowanie o uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach 

03/ 2015 

10/2015 

Gmina Miasta Sanoka  

Studium wykonalności 
02/ 2017 

  

Gmina Miasta Sanoka  

 

 

Miasto i Gmina Zagórz: 

 

Wg informacji z otrzymanej z Gminy Zagórz termin realizacji przedsięwzięcia, tj. XII/2018 jest realny. 

Pozwoleniem na budowę będą dysponować w VII/2016 przy założeniu, że rozpoczną przygotowania nie później 

niż w IV/2015. Do tego czasu bowiem powinno być wiadomo, czy projekt uzyskał dofinansowanie (bez 

potwierdzenia dofinansowania projektu nie rozpoczną prac projektowych). 

Terminy podane w punkcie „Stan zaawansowania prac przygotowawczych” nie ulegną zmianie (pod warunkiem, 

że do IV/2015 będzie wiadomo, czy projekt uzyska dofinansowanie). 

 

Miasto i Gmina Lesko: 

 

Nazwa dokumentu/decyzji 
Data 

przygotowania lub 
wydania 

Autor dokumentu/organ 
wydające decyzję 

Uwagi 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Lesko do roku 2020 06/09/2007 
Rada Miejska w Lesku – 
Uchwała Nr 
107/XVI/2007 

 

Raport dot. oceny oddziaływania na środowisko 
naturalne 

06/2016-12/2016 Miasto i Gmina Lesko 
 

Postępowanie o uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

06/2016-12/2016 Miasto i Gmina Lesko 
 

Studium wykonalności 06/2017-07/2017 Miasto i Gmina Lesko  

Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 06/2017-07/2017 Miasto i Gmina Lesko  



Nazwa dokumentu/decyzji 
Data 

przygotowania lub 
wydania 

Autor dokumentu/organ 
wydające decyzję 

Uwagi 

finansową) 

Pozwolenie na budowę 06/2017-07/2017 Starosta Leski  

 

 

Gmina Komańcza: 

 

Data planowanego rozpoczęcia i zakończenia 10/2014 – 12/2019 

Nazwa dokumentu/decyzji Data przygotowania lub 
wydania (mm/rrr)r 

Autor dokumentu / organ 
wydający decyzję 

UWAGI 

Strategiczny Program Rozwoju Narciarstwa 

w Bieszczadach 
2002 

Podkarpacki Okręgowy 
Związek Narciarski 

 

Studium wykonalności 
03/2016 Gmina Komańcza  

Raport dot. oceny oddziaływania na 

środowisko naturalne 

06/2016 Gmina Komańcza  

Postępowanie o uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach 

12/2016 Gmina Komańcza  

Decyzja/pozwolenie na budowę 12/2017 Gmina Komańcza  

 

  



3. Wartość projektu 

Ponieważ brak większości dokumentacji, należy wyjaśnić na jakiej podstawie ustalono wartość poszczególnych 
części przedsięwzięcia. Zasadnym jest podanie założeń i metodologii przyjętych do kalkulacji kosztów.  

 

Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne: 

 

Wartość projektu stadionu zimowego i jego otoczenia oszacowano na podstawie pomiarów własnych w terenie w 

oparciu o ceny rynkowe poszczególnych elementów projektu. 

 

Dla toru saneczkowo – bobslejowo – sekletonowego opracowane zostało wstępne studium wykonalności budowy 

toru. W ramach studium na bazie numerycznego modelu terenu została opracowana koncepcja techniczna. 

Koncepcja techniczna oprócz podstawowych założeń co do zakresu inwestycji oraz długości trasy zawiera 

modelowanie toru w celu sprawdzenia czy projekt będzie spełniał standardy jakie stawia się tego typu obiektom. 

Wstępne koszty budowy toru s-b-s oszacowane zostały przez firmę Deyle Gruppe na podstawie ich własnych 

założeń i doświadczenia (wykonawca dokumentacji dla torów w Soczi i Turynie) i wynoszą ok. 70 mln EUR. Po  

analizie tych założeń stwierdzić można, że koszty te mogą ulec zmniejszeniu i osiągnąć poziom ok. 200 mln PLN. 

Możliwe jest to chociażby poprzez fakt braku konieczności zakupu gruntu pod inwestycję (teren przekazany 

zostanie przez Hotel Arłamów S.A.) oraz poprzez oszczędności poprzetargowe. Wycenę modernizacji dróg 

dojazdowych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego podano na podstawie opracowanej wstępnej kalkulacji tej 

części zadania, natomiast wycenę prac przy drodze należącej do Powiatu Przemyskiego przeprowadzono na 

podstawie pomiarów własnych w terenie w oparciu o ceny rynkowe poszczególnych elementów. 

 

Zaktualizowana całkowita wartość tej części zadania – 250.000.000,00 PLN 

 

Gmina Miasta Sanok: 

Wycena: 

lp 
podstawa 
wyceny 

opis jedn ilość 
cena 

jednostkowa 
wartość netto VAT 

Wartość 
brutto 

1. WKI 3.354.29 
Zadaszenie toru 
łyżwiarskiego m2 22000 1 400,00 zł 30 800 000,00 zł 7 084 000,00 zł 

37 884 000,00 
zł 

2. WKI.3.543.31 

Przejście 
podziemne pod 
torem mb 60 23 790,00 zł 1 427 400,00 zł 328 302,00 zł 1 755 702,00 zł 

3. WKI.4.350.70 
Modernizacja płyty 
toru m2 5000 355,00 zł 1 775 000,00 zł 408 250,00 zł 2 183 250,00 zł 

4. WKI.3.351.71 Sala treningowa m2 80 2 740,00 zł 219 200,00 zł 50 416,00 zł 269 616,00 zł 

5. WKI.3.351.71 
Sala odnowy 
biologicznej m2 60 2 740,00 zł 164 400,00 zł 37 812,00 zł 202 212,00 zł 

6. WKI.5.612.11 
Zagospodarowanie 
wnętrza toru m2 4000 410,00 zł 1 640 000,00 zł 377 200,00 zł 2 017 200,00 zł 

7. KI. Wg. Ofert 
Modernizacja 
systemu chłodzenia kpl. 1 

1 900 000,00 
zł 1 900 000,00 zł 437 000,00 zł 2 337 000,00 zł 

8. BCO 1615 Sztuczne lodowisko m2 1800 2 737,00 zł 4 926 600,00 zł 1 133 118,00 zł 6 059 718,00 zł 

9. WKI.3.281.56 
Zaplecze 
magazynowe m2 250 1 570,00 zł 392 500,00 zł 90 275,00 zł 482 775,00 zł 

10.  WKI.3.351.71 
Zaplecze socjalne z 
salą treningową m2 240 2 740,00 zł 657 600,00 zł 151 248,00 zł 808 848,00 zł 

Razem 54 000 321,00 

 
Wycenę zadaszenia toru lodowego, budowy lodowiska treningowego wraz z zapleczem magazynowym 
wykonano na podstawie: 

1. Biuletyn Cen Zagregowanych SEKOCENBUD IV kw. 2013 r. 
2. Wartości Kosztorysowa Inwestycji SEKOCENBUD IV kw. 2013r. 
3. Kalkulacja Indywidualna - w oparciu o oferty wykonawców 

Opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu –
 



999 679,00  

Całkowita wartość tej części zadania – 55 000 000,00 zł 

 
 

Miasto i Gmina Zagórz: 

 

Oszacowania kosztów dokonano w oparciu o posiadaną dokumentację projektową i kosztorysową. Dokumentacja 

ta została opracowana w 2005 r. i jest już nieaktualna, jednak do określenia zakresu rzeczowego i oszacowania 

kosztów inwestycyjnych nadaje się znakomicie. Stąd uważamy, że nakłady inwestycyjne Gminy Zagórz – 19 mln 

zł są wyliczone prawidłowo. 

Całkowita wartość tej części zadania – 19.000.000,00 PLN 

 

Miasto i Gmina Lesko: 

 

W oparciu o zbiorcze zestawienie kosztów szacunkowa wartość inwestycji infrastrukturalnej wyniesie 5 mln zł, 

natomiast czynności związane z działalnością obiektu oraz propagowaniem zdrowego stylu życia wśród 

społeczności lokalnej i turystów została oszacowana na 1 mln zł (kadra trenerska, szkolenia, działania 

promocyjne). 

Całkowita wartość tej części zadania – 6.000.000,00 PLN 

 

Gmina Komańcza: 

 
Wartość przedsięwzięcia została oszacowana na podstawie szerokiego rozeznania rynku (konsultacje z firmami 

produkującymi, budującymi stacje narciarskie) i zastosowaniu średnich cen rynkowych budynków i budowli, 

urządzeń oraz cen gruntów w Województwie Podkarpackim.  

Kalkulacja kosztów przedsięwzięcia kształtuje się następująco: 

Wybudowanie stacji narciarskiej – razem 6 400 000 zł,  w tym: 
1. Budowa wyciągu narciarskiego krzesełkowego 4-osobowego dł. 650m  - 1 kpl. - 5 400 000 zł 
2. Budowa budynku zaplecza wyciągu (według średniej ceny rynkowej robót budowlanych) - 1 kpl. - 

1 000 000 zł 
Utworzenie 2 szt. tras narciarskich o dł. 650 m każda – łączna długość tras 1300 m – razem 1 550 000 zł,  w tym: 

1. Wykup gruntu do wykonania inwestycji - 1kpl. – 500 000 zł 
2. Budowa oświetlenia stoku  - 1 kpl. - 250 000 zł 
3. Budowa naśnieżania stoku – 1 kpl..- 800 000 zł 

Utworzenie 2 szt. tras do narciarstwa biegowego o długości 5 km i 3 km  – razem 550 000 zł, w tym: 
1. Wykup gruntu do wykonania inwestycji - 1 kpl. – 150 000 zł 
2. Urządzenie i wykonanie tras narciarskich - 2 kpl. – 400 000 zł 

Budowa parkingu samochodowego na 60 samochodów – razem 400 000 zł,  w tym: 
1. Wykonanie parkingu  – 1 kpl. – 400 000 zł 

Sprzęt narciarski, lekcje oraz instruktaż dla dzieci – 600 000 zł 

 

Wartość tej części zadania – 9.500.000,00 PLN  

 

PRZEWIDYWANA ZAKTUALIZOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ  PROJEKTU: 

339.500.000,00 zł 

  



4. Źródła finansowania 

W fiszce projektu jako główne źródło finansowania wskazano budżet państwa, środki ministra właściwego ds. 
sportu i turystyki. Wnioskodawca musi jednak posiadać środki na wkład własny. Konieczne jest określenie i 
zadeklarowanie możliwości % udziału Wnioskodawcy w finansowaniu inwestycji. Może warto rozważyć formułę 
PPP, przynajmniej w odniesieniu do niektórych zadań? 

 

Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne: 

 
Dofinansowanie: EFRR, budżet państwa. 
 
Wartość wkładu własnego dla części zadania związanego z budową stadionu (Gmina Ustrzyki Dolne - jst) 
zimowego przewiduje się na poziomie 15%. 
Modernizacja dróg dojazdowych (1420 mb. o wartości 2 mln zł)  zostanie sfinansowana ze środków własnych 
właściwych jst. 
 
Do realizacji części zadania związanego z budową toru saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego w Arłamowie 
przewiduje się dofinansowanie z budżetu państwa, a także utworzenie PPP bądź też spółki celowej, która pokryje 
wkład własny w wymaganej wysokości.  
 

Gmina Miasta Sanok: 

 
Gmina Miasta Sanoka nie przewiduje formuły PPP.  
Dofinansowanie – budżet państwa – 45 900 272,85 (83,5%) 
EFS – 849 727,15 (1,5%) 
Wkład własny – 8 250 000,00 (15%) 

 

Miasto i Gmina Zagórz: 

 
Gmina Zagórz proponuje następujące źródła finansowania: 
- wydatki całkowite projektu:  19 000 000 PLN 
w tym: 
- dofinansowanie z budżetu państwa, EFFR: 16 150 000 PLN (85 %) 
- środki budżetu Gminy Zagórz:  2 850 000 PLN (15 %) 
 
Gmina Zagórz wskazuje także jako źródło dofinansowania EFRR – środki tego funduszu mają również finanso-
wać Kontrakt Terytorialny (sport jest jednym z priorytetów obok gospodarki niskoemisyjnej, B+R, kultury i ochrony 
zdrowia). 
 
Gminna Zagórz dla swojego zakresu projektu nie przewiduje formuły PPP.  

 

Miasto i Gmina Lesko: 

 

Dofinansowanie ze środków UE, budżetu państwa, budżetu gminy. Gmina zakłada możliwość zabezpieczenia 

wkładu własnego w wysokości 15%. 

 

Gmina Komańcza: 

15% wkład własny gminy 

 

  



5. Priorytetyzacja zadań 

Wnioskodawca powinien dokonać priorytetyzacji poszczególnych zadań. Ze względu na wartość i skalę 
przedsięwzięcia, może zaistnieć sytuacja pozyskania finansowania jedynie dla części zadań, lub konieczność ich 
realizacji w dłuższym horyzoncie czasowym. Konieczne zatem jest wskazanie zadań, które realizowane będą w 
pierwszej kolejności.  

 

Ustalono następującą priorytetyzację zadań: 

1. Budowa toru saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego w Arłamowie (Gmina Ustrzyki Dolne) 

2. Wykonanie pełnego zakresu rzeczowego związanego z zadaszeniem toru łyżwiarskiego (Gmina Miasta 

Sanok) 

3. Budowa stadionu zimowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Gmina Ustrzyki Dolne) 

4. Wykonanie pełnego zakresu rzeczowego związanego z infrastrukturą dla potrzeb skoków narciarskich 

(Gmina Zagórz) 

5. Wykonanie pełnego zakresu rzeczowego związanego z budową stacji narciarskiej i trasy dla biegów 

narciarskich (Gmina Komańcza) 

6. Wykonanie zakresu rzeczowego związanego z budową trasy do biegów narciarskich i biathlonu (Gmina 

Lesko) 

7. Modernizacja dróg dojazdowych do toru saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego w Arłamowie na 

terenie powiatów: bieszczadzkiego i przemyskiego (Gmina Ustrzyki Dolne) 

 

6. Zmiana tytułu 

 

Zaktualizowany tytuł projektu:  „Eliminowanie barier przyczyniających się do wykluczenia 

społecznego poprzez budowę Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych” 

 

 


