
 

 

Projekt pn.: „Budowa lodowiska krytego ze ścieżką lodową, 

rozbudowa linowego toru przeszkód w Parku Miejskim oraz 

budowa toru rolkarskiego z  pumptrackiem przy ul. Przestrzennej 

w Stalowej Woli” 

 

uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej – Sportowa Polska 
EDYCJA 2019 – Grupa III – zadania ogólne,  
 
Całkowita wartość zadania zgodnie z umową nr 2019/0838/3089/SubA/DIS/SP  
z dnia 3 października 2019 r. wynosi 11 016 533,31 PLN, w tym: 
 
5 504 946, 37 PLN - wydatki kwalifikowane 
2 711 391, 00 PLN -  dofinansowanie 
6 518 991,40 PLN - wkład własny Gminy Stalowa Wola 

OKRES REALIZACJI 

01.04.2019 r. – 30.12.2021 r. 

CEL PROJEKTU 

Celem inwestycji jest zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla 

rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród mieszkańców. 

PRZEDMIOT PROJEKTU 

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą następujące zadania: 

1. Budowa lodowiska wraz ze ścieżką lodową. 

Podstawowe elementy lodowiska: 

Powierzchnia całkowita planowanego obiektu wynosi 1722,90, m2 w tym hali lodowiska 

1  350,00 m2 i budynek zaplecza 372,90 m² 

Powierzchnia użytkowa 1668,30 m2 z czego hala lodowiska 1 350,00 m2 i 318,30 m2 budynek 

zaplecza, 

Pełna kubatura obiektu wynosi 13 606,00 m³ 

Hala lodowiska – wymiar całkowity 30,13x45,10 m 

Płyta lodowiska – 25x40m 

Ścieżka lodowa – dł. 402,34 m, szerokość użytkowa 2,5 m powierzchnia 970 m² 

2. Rozbudowa toru przeszkód dla dzieci i dorosłych wraz z zagospodarowaniem w parku 

miejskim w Stalowej Woli – zadanie zrealizowane i rozliczone w 2019 roku.  

 

 



Podstawowe elementy parku linowego: 

Długości trasy zaprojektowanej 52,16 m 

Szerokość kładek w labiryncie – min 120 cm, wysokość 200 cm 

Ilość przeszkód 5 szt. 

Ilość platform 5 szt. 

Wykonawcą zadania była firma UniPark s.r.o. z siedzibą Sladkovsheko 1606/13 Kralovo Pole, 612 

00 Brno. 

3. Budowa toru rolkarskiego i pumptrucka przy ulicy Przestrzennej. 

Wskazane w zadaniu obiekty znajdować się będą w  okolicy istniejącego skateparku  

i stanowić będą integralną część nowo powstającej strefy sportowo-rekreacyjnej umożliwiając 

użytkownikom doskonalenie umiejętności jazdy na rolkach, rowerach typu bmx oraz 

deskorolkach. 

Podstawowe elementy: 

Tor rolkarski o powierzchni 1552,20 m² i długości 331 m będzie wykonany w technologii 

asfaltowej z powłoką z barwnej żywicy. Zaplanowany rowerowy plac zabaw będzie miał 

powierzchnię 369,00 m² i długości 189 mb. 

EFEKTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Przedmiotowa inwestycja stanowić będzie doskonałe uzupełnienie rekreacyjnej infrastruktury 

miasta Stalowa Wola. Realizacja projektu wpłynie na stymulowanie aktywności fizycznej 

mieszkańców Stalowej Woli, rozpropaguje wśród nich aktywną formę spędzania czasu wolnego 

oraz będzie pierwszą tego typu atrakcją w regionie. Realizacja przedmiotowego zadania przyczyni 

się do powstania przestrzeni bezpiecznej i kreatywnej zabawy poprzez atrakcyjne i alternatywne 

formy wypoczynku uwzględniające rozwój lokalnej infrastruktury. Powstałe obiekty będą miały 

charakter ogólnodostępny. Rozwinięta i atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego w mieście 

poprzez rozwój obiektów o charakterze sportowo – rekreacyjnym wpłynie na wzrost aktywności 

fizycznej mieszkańców oraz  stanie się miejscem do spotkań i integracji społecznej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje o projekcie: 

Urząd Miasta Stalowej Woli 
Referat Pozyskiwania Funduszy 
ul. Wolnos ci 9, pok. nr 35 
tel./fax (015) 643 35 80 

www.stalowawola.pl        www.gov.pl/web/sport 


