
 

 

Projekt pn.: „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej  

w Stalowej Woli” 

 

uzyskał dofinansowanie w kwocie 15 mln zł w ramach Programu inwestycji o szczego lnym znaczeniu 
dla sportu – edycja 2016 oraz dodatkowe dofinansowanie w kwocie 2,5 mln zł w ramach Programu 
inwestycji o szczego lnym znaczeniu dla sportu – edycja 2019. 

 
Całkowita wartość zadania zgodnie z Aneksem nr 8 z dnia 17 grudnia 2019 r. do umowy 
o dofinansowanie Nr 2016/0330/3089/SubA/DIS/S z dnia 28 października 2016 r. wynosi: 
54 741 772,36 PLN (z czego kwota 48 044 928,00 PLN stanowi wartos c  inwestycji objętą wnioskiem 
o dofinansowanie) 

 
35 764 665,00 PLN – wydatki kwalifikowane 
17 500 000,00 PLN – przyznane dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
10 186 158,46 PLN – podatek VAT – do odliczenie w Urzędzie Skarbowym 
27 055 613,90 PLN – wkład własny Gminy Stalowa Wola 

OKRES REALIZACJI 

28.10.2016 r. – 31.10.2020 r. 

CEL PROJEKTU 

Utworzenie nowoczesnej bazy sportowej w celu promocji i popularyzacji piłki nożnej jak również 
rozwoju sportu i aktywności fizycznej szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Ponadto celem projektu 
było utworzenie jednego z najnowocześniejszych ośrodków szkoleniowych dla młodzieży 
w południowo – wschodniej części Polski do kształcenia młodzieży uzdolnionej sportowo celem 
wyszkolenia w pełni ukształtowanych sportowo piłkarzy kadry narodowej. 

Jedną z najistotniejszych zalet realizacji przedmiotowej inwestycji jest możliwość zapewnienia rozwoju 
młodzieżowego sportu klubowego i profesjonalnego oraz stworzenie wysoko wyspecjalizowanego 
obiektu rangi międzynarodowej, spełniającego wymogi UEFA. 

ZAKRES RZECZOWY 

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: 

1. Przebudowę płyty głównej boiska do piłki nożnej o wymiarach 68 m x 105 m wraz z systemem 
podgrzewania płyty, oświetleniem i wyposażeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami UEFA i 
PZPN. 

2. Budowę zaplecza szatniowo - sportowego wraz z krytą trybuną, która jest częścią konstrukcyjną 
budynku zaplecza (trybuna - 2000 miejsc, o pow. zabudowy 2641,6 m2, pow. użytkowej 4920,19 m2, 
kubaturze 16 980 m3).  

Budynek zaplecza szatniowo - sportowego o 3 kondygnacjach, na których wyodrębnione zostały 
pomieszczenia użytkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. 

Pomieszczenia użytkowe na parterze o powierzchni 1964,58 m2 o czysto sportowym 
i administracyjnym przeznaczeniu z nastawieniem na możliwość przyjęcia jak największej liczby 
młodzieżowych drużyn piłki nożnej z następującymi pomieszczeniami: 



a) 6 szatni dla drużyn piłkarskich wraz z wydzielonym kompletnym zapleczem sanitarnym, 
b) 3 pomieszczenia dla trenerów i personelu sportowego, 
c) pomieszczenie treningu personalnego i motorycznego, 
d) pomieszczenie odnowy biologicznej, 
e) magazyn sprzętu sportowego, 
f) sala konferencyjna, 
g) specjalistyczne pomieszczenia wymagane odrębnymi przepisami Polskiego Związku Piłki 

Nożnej, w szczególności: 
 pomieszczenie dla delegata i obserwatora, 
 pomieszczenia dla sędziów, 
 pomieszczenie kontroli antydopingowej, 
 pomieszczenie pierwszej pomocy medycznej, 
 pomieszczenia administracji obiektu, 
 pomieszczenia socjalne dla pracowników, 
 ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne. 

Pomieszczenia na I piętrze o powierzchni 1313,83 m2 związane z organizacją imprez sportowych i ich 
obsługą, m. in.: 

a) pomieszczenia na punkty gastronomiczne, 
b) pomieszczenia dla trenerów, personelu sportowego i gości specjalnych, 
c) pełne zaplecze sanitarne dla 2000 widzów. 

Pomieszczenia na poziomie trybun łącznie z widownią o powierzchni 1641,78 m2 związane 
z organizacją imprez sportowych i ich obsługą zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku 
Piłki Nożnej i Ustawą o Bezpieczeństwie Imprez Masowych, m. in.: 

a) pomieszczenia dla mediów, 
b) pomieszczenia dla Policji, 
c) służb porządkowych i ochrony, 
d) centrum monitoringu, 
e) pomieszczenia do analizy sportowej. 

3. Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, a w szczególności; stacja trafo, centralna instalacja wody 
ciepłej i zimnej, instalacja grzewcza, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja elektryczna, 
instalacja teletechniczna i informatyczna, instalacja nagłośnienia i monitoringu. 

4. Dwa boiska treningowe do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej i wymiarach 68 m x 105 m ze 
strefami wybiegu szerokości 5 m wraz z: 
a) kabinami dla zawodników, 
b) piłkochwytami, 
c) ogrodzeniem boisk, 
d) masztami oświetleniowymi, 
e) dojściami i dojazdami, 
f) systemem nawadniania i drenażu. 

5. Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 44 x 62 m wraz ze strefami 
wybiegu szerokości 2 m i 3 m wraz z: 
a) halą pneumatyczną o wymiarach 47 x 63 m rozkładaną w czasie zimy wraz z pomieszczeniem 

na centralę nawiewno - wywiewną, 
b) magazynem na powłokę hali pneumatycznej na czas letni, 
c) piłkochwytami o wysokości 6 m, 
d) ogrodzeniem boiska o wysokości 4,15 m, 
e) dojściami z kostki betonowej. 

6. Ogrodzenie. 
7. Parkingi i ciągi komunikacyjne. 
8. Budowę budynku sanitarno – gastronomicznego, zgodnie z Podręcznikiem Licencyjnym PZPN. 
9. Budowę budynku kasowego wraz punktem pierwszej pomocy. 
10. Montaż tablicy informacyjnej typu LED zgodnie z przepisami PZPN. 
11. Budowę budynku depozytu. 
12. Roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, polegające na; 



a) wykonaniu dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 302 m3 każdy, 
b) wykonaniu dwóch zestawów hydroforowo- pompowych w studniach z kręgów żelbetowych 

DN2500, 
c) wykonaniu drenażu obwodowego wokół hali pneumatycznej, 
d) wykonaniu przyłącza węzła cieplnego do układu Tichelmana, 
e) montażu daszków szklanych nad wejściami, 
f) wykonaniu wewnętrznej linii zasilającej nn 0,4 kV do zestawów hydroforowo-pompowych, sieci 

informatycznej teletransmisji danych do zestawów hydroforowo- pompowych, sieci 
informatycznej teletransmisji danych do sieci transformatorowej i rozbudowie kanalizacji 
teletechnicznej i informatycznej, 

g) wykonaniu rurociągów kanalizacji deszczowej tzw. „brudnej” oraz „czystej”. 
13. Zakup specjalistycznego sprzętu do treningu funkcjonalnego, personalnego, rehabilitacji 

i diagnostyki sportowej, tj.: 
a) wielofunkcyjne urządzenie do treningu całego ciała Functional trainer - 2 szt. 
b) rower spiningowy do treningów całego ciała wyposażony w Bluetooth i komputer – 4 szt. 
c) ergometr treningowy do treningów całego ciała - 4 szt. 
d) urządzenie do treningu i poprawy wydolności - 2 szt. 
e) system fotokomórek do oceny treningu - 1 szt. 
f) zestaw do oceny treningu izokinetycznego - 1 szt. 
g) stół rehabilitacyjny - 4 szt. 
h) brama treningowa - 1 szt. 
i) bieżnia treningowa - 2 szt. 
j) wieloczęstotliwościowy i wielopoziomowy analizator składu ciała serii MC, SC lub BC - 1 szt. 
k) ergospirometr - urządzenie do badania wysiłkowego z bieżnią – 1 szt. 

14. Zakup sprzętu niezbędnego do obsługi kompleksu boisk Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej tj.: 
a) kosiarka wrzecionowa - 1 szt., 
b) kosiarka samojezdna - 1 szt., 
c) osprzęt do kosiarki samojezdnej: odśnieżarka rotacyjna, przyczepka transportowa, pług 

śnieżny, 
d) szczotka - 1 zestaw. 

15. Zakup wyposażenia meblowego. 

WYKONAWACA 

1. Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa 
2. P.H.P. „JHS” Jan Skowron, Podleszany 215, 39-300 Mielec 
3. F.H.U. Tomasz Bętkowski, 32-415 Raciechowice 243 
4. BENER Michał Benka, ul. Wileńska 59B/15, 80-215 Gdańsk 
5. Meden - Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o projekcie: 

Urząd Miasta Stalowej Woli 
Referat Pozyskiwania Funduszy 
ul. Wolnos ci 9, pok. nr 6 
tel./fax (015) 643 34 43 

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



 

 

 



 



 

 



 

 


