
DECYZJA N R U

MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1* 

z Ł Ł ...kwietnia 2016 r.

zmieniająca Decyzję Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wprowadzenia „Programu 
rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej -  edycja 2016”

Na podstawie art. 86 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 471) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 
18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej (Dz. U. poz. 2252) ustala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do decyzji nr 6 Ministra Sportu i Turystyki z 20 stycznia 2016 r. 
w sprawie wprowadzenia „Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej -  edycja 
2016” wprowadza się następujące zmiany:

1. w rozdziale III ust. 2 pkt. a i b otrzymują brzmienie:

„a. pełnowymiarowych sal gimnastycznych2* w tym szkolnych hal sportowych 
(ograniczenie dotyczące wymiarów nie dotyczy zadań inwestycyjnych 
polegających na modernizacji istniejącego obiektu);

b. krytych pływalni o wymiarach niecki nie mniejszych niż 25,0 x 12,5 m 
i głębokości 1,2 -  1,8 m, w szczególności na terenach tych powiatów, które nie 
posiadają tego typu obiektu (ograniczenie dotyczące wymiarów nie dotyczy zadań 
inwestycyjnych polegających na modernizacji istniejącego obiektu oraz 
realizowanych w ramach programu budowy małych przyszkolnych krytych 
pływalni „Dolnośląski Delfinek”;

2. w rozdziale III ust. 2 dodaje się pkt. k, który otrzymuje brzmienie:

„zapleczy obiektów sportowych.”;

11 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).
2> Przez pełnowymiarową salę gimnastyczną rozumie się obiekt posiadający pomieszczenie jednoprzestrzenne o 
następujących gabarytach:
- wymiarach poziomego rzutu budowlanego ograniczonego elementami ścian, słupów lub innych stałych 
przeszkód konstrukcji bądź wyposażenia stałego niebędącego wyposażeniem sportowym: nie mniejszych niż 
12,0 x 24,0 m;
- wysokości pomieszczenia w najniższym jego punkcie nie mniejszej niż 6,0 m -  liczonej od wykończonej 
płaszczyzny posadzki do najniższego elementu konstrukcji dachu, stropu, sufitu podwieszonego lub innego 
elementu wyposażenia stałego, niebędącego wyposażeniem sportowym



3. w rozdziale III ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Dofinansowanie zadań inwestycyjnych innych niż wyżej wymienione wymaga 
wcześniejszego uzyskania akceptacji Ministra. Przykładowo dotyczy to 
budowy/modemizacii nieprzyszkolnych hal sportowych, obiektów 
lekkoatletycznych, w skład których wchodzi bieżnia okrężna o długości minimum 
300 m, strzelnic sportowych, tras turystyki aktywnej (pieszej, narciarskiej, 
rowerowej, kajakowej, konnej). Powyższe działanie ma na celu wstępną ocenę 
rozwiązań projektowo-budo wlanych oraz zbadanie potencjału sportowego 
obiektu.”;

4. tabela w rozdziale IV ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Maksymalna wysokość dofinansowania dla 
poszczególnych wariantów % udziału 

dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych 
(w min zł)

33% 50% 70%

Typ
obiektu

Pływalnia kryta 25 m 6 7 7
Sala sportowa oraz 
niepełnowymiarowa 
kryta pływalnia

2,5 3,5 4

Pozostałe zadania 1 1,5 2

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.



Uzasadnienie

Minister Sportu i Turystyki Decyzją Nr 6 z 20 stycznia 2016 r. ogłosił „Program rozwoju regionalnej 
infrastruktury sportowej -  edycja 2016”. Zadania inwestycyjne oceniane są na podstawie złożonych w 
Ministerstwie Sportu i Turystyki wniosków o dofinansowanie po uprzednim ich ujęciu przez Urzędy 
Marszałkowskie w wojewódzkich wieloletnich programach rozwoju bazy sportowej.

W związku z tym, iż niektóre zapisy Programu wprowadzone Decyzją Nr 6 budziły wątpliwości ze 
strony potencjalnych Beneficjentów Programu jak również Urzędów Marszałkowskich zaistniała potrzeba 
dokonania drobnych korekt i uszczegółowień zapisów celem wyeliminowania potencjalnych nieporozumień.




