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Pan 
Kamil Bortniczuk 
Minister Sportu i Turystyki 

 
      
Szanowny Panie Ministrze, 

W imieniu jednostek samorządu terytorialnego, reprezentowanych przez Stowarzyszenie Gmin  

i Powiatów Wielkopolski, zwracam się z prośbą o wprowadzenie zmian w Programie budowy hal 

sportowych o lekkiej konstrukcji - Edycja pilotażowa 2022. Co do zasady, samorządy lokalne z dużym 

zadowoleniem przyjęły pojawienie się Programu, który jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania 

mieszkańców poszczególnych gmin w zakresie stworzenia warunków do całorocznego przeprowadzania 

zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego.  

Zgadzamy się z ideą poprawy jakości zajęć sportowych w szczególności w sezonie jesienno-

zimowym, zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdzie w wielu przypadkach rzeczywiście mniejsza zasobność 

gmin, bądź mniejsze zaludnienie stanowi istotną barierę w budowie kubaturowej infrastruktury sportowej. 

Tym bardziej od dnia 22 czerwca br., kiedy został oficjalnie ogłoszony nowy pilotażowy Program budowy 

hal sportowych o lekkiej konstrukcji zadbaliśmy o to, aby możliwie jak najszybciej i dokładniej 

przeanalizować możliwości wnioskowania przez samorządy o te środki. Zaznaczyć należy, że wspólnie  

z naszymi partnerami przeprowadziliśmy wiele rozmów z samorządowcami, a także konsultowaliśmy 

możliwości programu ze specjalistami w zakresie projektowania i prawa budowlanego oraz  

z przedstawicielami firm zajmujących się budową lekkich hal sportowych, czy boisk wielofunkcyjnych.  

Z tych rozmów wyłania się jeden wspólny wniosek, którym jest brak czasu na spełnienie formalnych 

przesłanek realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia.  

Wymagane w Programie dokumenty potwierdzające przygotowanie zadania do realizacji tj. decyzja  

o pozwoleniu na budowę, jeżeli jej uzyskanie jest wymagane odrębnymi przepisami dla zakresu zadania 

objętego wnioskiem, lub zgłoszenie budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-

budowlanej, które muszą być uzyskane maksymalnie do 31 sierpnia 2022 r., przysparzają wielu problemów 

organizacyjnych i są barierą nie do przeskoczenia dla wielu samorządów, które chcą wnioskować  

o budowę boisk wraz z zadaszeniem, natomiast nie mają gotowej dokumentacji technicznej, bądź nawet 

rozpoczynają po ogłoszeniu Programu jej przygotowanie.  

Zaplanowane przedsięwzięcie według opinii specjalistów, z którymi konsultowaliśmy Program, 

wymaga pozwolenia na budowę, którego uzyskanie zgodnie z prawem może trwać do 65 dni. Pozostawia 

to więc skrajnie mało czasu na przygotowanie dokumentacji projektowej, a dla samorządów nie 

posiadających miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest na starcie niewykonalne. Sama 

realizacja przedsięwzięcia ze względu na charakter lekkiej konstrukcji do końca roku przez specjalistyczne 

firmy jest oceniania jako możliwa, natomiast proces kompletowania dokumentacji do momentu złożenia 

wniosku nawet do 31 sierpnia 2022 r uważamy za niemożliwy do realizacji. 

Należy podkreślić również, że okres wakacyjny w zakresie dostępności do wykwalifikowanej kadry  

w samorządach, która może zaangażować się w przygotowanie dokumentacji, bądź złożenie wniosku jest 

okresem trudnym ze względu na urlopy. Ponadto wzmożone działania inwestycyjne pobudzone licznymi 

dofinansowaniami z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład powodują, że znalezienie podmiotu do 

przygotowania projektu budowlanego jest dużym wyzwaniem. 
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Podsumowując, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zmian do Programu budowy hal sportowych 

o lekkiej konstrukcji - Edycja pilotażowa 2022, w zakresie zniesienia na etapie wnioskowania bądź 

znaczącego wydłużenia min. do 31 października 2022r. konieczności przedstawienia dokumentów 

potwierdzających przygotowanie zadania do realizacji tj. decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli jej 

uzyskanie jest wymagane odrębnymi przepisami dla zakresu zadania objętego wnioskiem lub zgłoszenia 

budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej. Wnioskujemy również  

o możliwość realizacji przewidzianych w Programie działań na podstawie Programu Funkcjonalno-

Użytkowego oraz w formule Zaprojektuj-Wybuduj, przenosząc obowiązek uzyskania decyzji o pozwolenie 

na budowę lub zgłoszenia na wykonawcę.      

 

 
Z poważaniem 

 

                                                                                                                Jacek Gursz  
                                                                                               
                                                                                                      Przewodniczący SGiPW 
                                                                                                          Prezydencja OPOS 
 
 


