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Założenia pilotażowego programu budowy 

Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności 
 

I. Założenia ogólne 

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego i 

zakłada budowę tras MTB-XC „cross country” służących doskonaleniu techniki jazdy dla dyscypliny MTB 

„cross country” na terenie Dolnego Śląska. Główną funkcją rowerowych parków umiejętności ma być 

realizacja nauki i doskonalenia techniki jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa trenujących.  

Projekt budowlany w ramach programu musi opierać się na rekomendacjach zawartych w 

opracowaniu „Wytyczne i Standardy do Projektowania Elementów Technicznych Tras MTB-XC”, które 

dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w 

zakładce SPORT/Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności. Dolnośląskie parki rowerowe zostaną 

wybudowane z uwzględnieniem potrzeb, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne 

wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami. Wybudowane obiekty powinny być ogólnodostępne. 

 

 

II. Założenia szczegółowe 

1. Uwarunkowania terenowe i lokalizacyjne 

Program zakłada budowę parku rowerowego z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu. 

Długość trasy i elementów wyposażenia uzależniona jest od lokalizacji i uwarunkowań terenowych 

wynikających z pochylenia terenu, zadrzewienia terenu, występowania naturalnych przeszkód 

terenowych (kamienie, korzenie) oraz występowania naturalnych cieków wodnych lub odpływów 

przecinających trasę. 

2. Rodzaje tras realizowanych w ramach programu. 

W ramach programu planuje się wykonanie: 

− Obligatoryjnie budowy trasy technicznej głównej o długości min 400m i max 2000m o 

zróżnicowanej trudności, zawierającej minimum 10 różnych przeszkód terenowych 

Pozostałe elementy: 

− Budowy trasy typu ‘single track’ o długości min 250m 

− Budowy trasy pump track o długości min 120m , naturalnej nawierzchni z bandami z 

masy bitumicznej/asfaltowej 

− Budowy trasy pump mini o długości min 50m i max 100m – bezpiecznej dla dzieci 4-7 

lat o naturalnej nawierzchni 

− Budowy placu manewrowego o naturalnej nawierzchni 

− Budowy wiaty, kontenera szatniowego oraz oświetlenia trasy głównej i placu 

manewrowego 
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3. Termin realizacji programu pn. Budowa Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności 

Od 2 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.  

  

III. Finansowanie 

Z analizy opracowanej na potrzeby realizacji programu wynika, że koszt budowy parku rowerowego o 

ww. parametrach wynosi ok. 900 000 zł brutto. 

Program finansowany będzie z środków: 

− Województwa Dolnośląskiego (podstawa prawna: art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o 

Samorządzie Województwa oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

o finansach publicznych) 

 

− Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  (podstawa prawna par. 

5 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 w sprawie przekazywania 

środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. I. poz. 1638)) oraz na podstawie 

porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a Ministrem 

Sport i Turystyki z dnia 15 listopada 2022 r. 

 

− JST środki własne  

1. Sposób finansowania zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu budowy 

Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności 

Województwo Dolnośląskie: do 33% wartości inwestycji kwalifikowanych kosztów zadania, jednak nie 

więcej niż 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) 

Umowy z Województwem Dolnośląskim o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu 

będą zawierane po wyłonieniu wykonawców robót budowlanych i podpisaniu z nimi umów. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki:  ok. 33% wartości kosztów kwalifikowanych zadania w ramach 

programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej w latach 2023 -2024 

JST: pozostałe środki. 

Istnieje możliwość pozyskania środków na inwestycję przez JST z innych źródeł 

IV. Termin i miejsce składania wniosków. 

1. Wzór wniosku o dofinansowanie zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego w zakładce Spor/Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności. 

2. Wnioski w formie papierowej należy składać do 31.03.2023 r.  

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Sportu 

ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław 
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od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 

 

3. Do wniosku o dofinansowanie inwestycji należy załączyć: 

 

− Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i 

dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (odpis z księgi wieczystej 

lub wypis z rejestru gruntów z mapą ewidencyjną). 

− Oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania inwestycyjnego. 

− Oświadczenie, że projekt parku będzie oparty na wytycznych zawartych w opracowaniu 

„Rowerowe Parki Techniki MTB” Wytyczne i Standardy do Projektowania Elementów 

Technicznych Tras MTB-XC (opracowanie dostępne jest na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakładce SPORT/ Dolnośląskie Rowerowe 

Parki Umiejętności). 

− Opinię Dolnośląskiego Związku Kolarskiego 

− Oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych na utrzymanie obiektu oraz, że po 

oddaniu do użytku obiekt będzie utrzymany na właściwym poziomie technicznym oraz 

użytkowany zgodnie z założeniami programu 

− Szkic sytuacyjny usytuowania planowanego parku rowerowego z wymiarami działki. 

− Oświadczenie o złożeniu wniosku do programu Ministerstwa Sportu i Turystyki - Sportowa 

Polska  

 

V. Kryteria oceny wniosków inwestycyjnych do dofinansowania z budżetu Województwa 

Dolnośląskiego 

Przy wyborze zadań inwestycyjnych do dofinansowania w ramach programu Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego będzie się kierował w szczególności następującymi kryteriami: 

 

− opinia Dolnośląskiego Związku Kolarskiego; 

− działalność klubów sportowych prowadzących szkolenie kolarskie w gminie, na terenie której 

ma powstać park rowerowy lub deklaracja rozwoju szkolenia kolarskiego w gminie 

− uzasadnienie realizacji inwestycji wraz z planem szkolenia sportowego  

− sposób wykorzystania ogólnodostępnych obiektów infrastruktury sportowej działających na 

terenie gminy 

− zgodność zadania z programem Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. Sportowa Polska- 

Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej 

VI. Zakres i rodzaje wydatków kwalifikowanych. 

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego, może zostać przeznaczone wyłącznie na 

pokrycie faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowanych. 

WYDATKI KWALIFIKOWANE 

1. Wydatki kwalifikowane stanowią wydatki dotyczące elementów zadania inwestycyjnego 

związanych z funkcją sportową obiektu i niezbędne do poniesienia w związku z realizacją 

zadania inwestycyjnego wynikające z Wytycznych i standardów do projektowania 

elementów technicznych tras MTB-XC, w tym: opracowanie dokumentacji projektowej, 
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budowa tras, plac manewrowy, wiaty, stojaki rowerowe, barierki ochronne, oświetlenie 

tras, kosze na śmieci, przygotowanie map z opisem tras, tablice informacyjne. 

2. Koszty wykonania elementów dodatkowych takich jak: drogi technologiczne i pożarowe 

wraz z ich oświetleniem, parkingi, zagospodarowanie terenu w tym jego ogrodzenie oraz 

inne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu sportowego w 

wysokości do 10% wydatków kwalifikowanych zadania inwestycyjnego ( w przypadku 

wniosków przewidujących realizację większej ilości zadań, limit procentowy 10% 

obliczany jest dla każdego zadania odrębnie) 

3. Wydatki dotyczące obsługi inwestorskiej w tym dodatkowe czynności wspierające 

inwestora w procesie odbioru obiektów. 

4. Dofinansowane z środków Województwa mogą być tylko te wydatki, które będą 

poniesione nie wcześniej niż od daty podpisania umowy pomiędzy Jednostką Samorządu 

Terytorialnego, a Województwem Dolnośląskim. Wcześniejsze wydatki są wliczane do 

kwalifikowanych jednak nie mogą być dofinansowane z środków Województwa. 

WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE 

1. Wydatki związane z pozyskaniem działki budowlanej. 

2. Wydatki dotyczące uzbrojenia terenu poza granicami opracowania wg projektu 

zagospodarowania terenu. 

3. Wydatki dotyczące następujących obiektów pomocniczych: 

− Obiekty małej architektury takie jak pomniki, altany i fontanny 

− Obiekty pomocnicze kubaturowe niezwiązane z funkcją sportową obiektu 

− Obiekty pomocnicze inżynieryjne np. drogi dojazdowe 

4. Wydatki na zakup urządzeń komputerowych, sekretarskich, audiowizualnych. 

5. Wydatki dotyczące kosztów kredytów, obsługa rachunków, koszty serwisu obiektu, 

koszty zaplanowanej rezerwy, koszty ustanowienia inwestora zastępczego, promocji ( z 

wyjątkiem wykonania tablicy informacyjnej). 

6. Podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu w jakiejkolwiek części 

 

     VII. Planowany harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego. 

 

− do 28.04.2023 r. wybór zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2023 wskazanych do 

dofinansowania; 

− do 31.03.2023 r. zgłoszenie przez JST zadań inwestycyjnych do programu Sportowa Polska – 

Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej;  

− do 31.05.2023 r. podjęcie stosownych uchwał o zabezpieczeniu środków własnych przez JST; 

− 31.12.2023 r.  zakończenie inwestycji i oddanie parku rowerowego do użytku. 

 

VIII. Warunki realizacji zadań inwestycyjnych 

 

1. Pozytywna ocena wniosku inwestycyjnego jest podstawą do sporządzenia umowy 

o dofinansowanie. 

2. Wysokość ostatecznie przyznanego dofinansowania jest wynikiem oceny wniosku i może 

się różnić od kwoty w nim wskazanej. 
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3. Podpisanie umowy pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Jednostką Samorządu 

Terytorialnego. 

4. Umowa dofinasowania określa szczegółowo tryb i warunki przekazywania i rozliczania 

dofinansowania oraz zasady realizacji zadania. 

5. Za termin zakończenia zadania inwestycyjnego uznaje się datę uzyskania decyzji o 

pozwolenie na użytkowanie – jeśli decyzja nie jest wymagana, datę podpisania protokołu 

końcowego. 


