
 

 

Bielsko-Biała, 10 lutego 2023 r. 

RM.0003.51.2023  

 

 

                                                                                                          Pan  

                                                                               Janusz Okrzesik  

                                                                               Radny Rady Miejskiej 

                                                                               w Bielsku-Białej 

                                                                                                                                               

                                                                                          

 

dotyczy interpelacji w sprawie funkcjonowania stoku narciarskiego na Dębowcu. 

 

 W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z 1 lutego 2023 r. w sprawie 

funkcjonowania stoku na Dębowcu w sezonach 2020/21, 2021/22 oraz 2022/23 informuję, że: 

- Sezon 2020/2021 rozpoczął się 25 stycznia i trwał do 12 marca (47 dni, w tym 18 dni treningi 

klubów, 29 dni stok ogólnodostępny). Administratorem stoku Dębowca w ww. sezonie była 

spółka ZIAD Bielsko-Biała SA. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.  

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku   

z wystąpieniem stanu epidemii zostały wprowadzone ograniczenia korzystania ze stoków  

Od 25 stycznia 2021 r. ośrodek został odpłatnie udostępniony jednemu katowickiemu i pięciu 

bielskim klubom narciarskim do treningów licencjonowanych zawodników, których   

ograniczenia zawarte w wyżej wymienionym rozporządzeniu nie obowiązywały.  

Od 12 lutego 2021 r. BBORN Dębowiec funkcjonował jako obiekt ogólnodostępny  

w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z zaleceniami branżowymi wydanymi przez 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. W okresie 

ogólnodostępnym zrealizowano 103 647 przewozów koleją. Z uwagi na duży wzrost 

zachorowań w Bielsku-Białej i powiecie bielskim, pomimo doskonałych warunków narciarskich 

administrator stoku 12 marca 2021 r. zmuszony był do zawieszenia sezonu zimowego, który 

ostatecznie decyzją Ministra Zdrowia wprowadzającą tzw. „lockdown” na terenie całego kraju 

został zamknięty 20 marca 2021 roku.  

- Sezon 2021/2022 trwał od 15 stycznia 2022 r. do 16 marca 2022 r. (58 dni). Administratorem 

odpowiedzialnym za utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą sportowo-rekreacyjną stoku 

Dębowca, na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 13 października 

2021 r. został Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W tym okresie obiekt odwiedziło 137 

190 osób (liczba przewozów). Szacunkowy koszt naśnieżenia stoku wyniósł 148 332,09 zł  

(w tym woda i energia). 

 

- Sezon 2022/2023 rozpoczął się 26 grudnia 2022 r. i trwa nadal. Administratorem stoku jak  

w poprzednim sezonie zimowym, jest BBOSiR. Na dzień 7 lutego br. obiekt odwiedziło 44 486 

osób (liczba przewozów), a wydatki związane z naśnieżeniem stoku przekroczyły kwotę 

149 000 zł. 



 

 

Jednocześnie informuję, że park linowy na stoku Dębowca przy ul. Karbowej 55, 

pomimo eksploatowania i utrzymywania go zgodnie z zaleceniami producenta, został 

wyłączony z użytku ze względu na jego zły stan techniczny. Na podstawie zleconej ekspertyzy 

stwierdzono, iż parametry słupów stanowiących podstawę konstrukcji parku linowego,  

są krytycznie obniżone, w związku z czym park linowy nie mógł zostać dopuszczony do dalszej 

eksploatacji z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników. Koszt wymiany słupów wiązał się  

z wymianą całego osprzętu linowego co w praktyce równało się z ceną budowy nowego parku. 

W związku z powyższym dokonano jego rozbiórki.  

Koszt Budowy parku linowego wyniósł 696 263,45 zł, natomiast jego likwidacji  

55 000,00 zł. W okresie od 2013 do 2017 roku park zarządzany był przez najemcę, który 

ponosił wszystkie koszty związane z utrzymaniem obiektu. Utrzymanie parku linowego  

w latach 2018-2020, zgodnie z szacunkiem Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

wyniosło 170 384,98 zł. Wszystkie koszty związane z utrzymaniem stoku oraz parku linowego, 

jak również koszt rozbiórki parku zostały podane w kwotach netto. 

 W załączeniu zestawienie kosztów netto związanych z utrzymaniem infrastruktury 

sportowo- rekreacyjnej, na przestrzeni sezonów zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 

 

                                                                                          Z up. PREZYDENTA MIASTA  

 

                                                                                              Piotr Kucia 

                                                                                           ZASTĘPCA PREZYDENTA 

 

 



Sezon zimowy Sezon zimowy

energia elektryczna 126 160,56 zł 59 899,17 zł

ochrona GOPR 47 493,50 zł 11 129,00 zł

woda i ścieki 80 727,14 zł 85 157,43 zł

ochrona obiektu 6 000,00 zł 2 000,00 zł

śmieci 1 448,00 zł 434,40 zł

przeglądy, remonty, zakupy, usługi 27 408,90 zł 0,00 zł

paliwo 14 238,84 zł 5 101,30 zł

obsługa infrastruktury 206 829,27 zł 69 444,45 zł

¹ od 01.12.2021r. zawarta umowa ze spółką ZIAD Bielsko-Biała S.A. na obsługę obiektu, wcześniej obsługa realizowana w ramach zakresu obowiązków pracowników ZIAD S.A.

 

277 276,44 zł68 943,09 zł ¹ 
obsługa realizowana w ramach zakresu obowiązków pracowników 

ZIAD S.A.

0,00 zł

1 200,00 zł

Koszty przygotowania i utrzymania stoku Dębowca

2 482,22 zł

8 000,00 zł

2 208,20 zł

220 635,36 zł

10 230,13 zł

3 200,00 zł

737,82 zł

1 800,00 zł

204 138,11 zł

Przygotowanie do sezonu od 01.09.2021r.

429,80 zł

Sezon 2021/2022 Sezon 2022/2023

Przygotowanie do sezonu od 01.09.2022r.

29 849,69 zł 47 871,80 zł

 Sezon 2020/2021

Sezon zimowy Przygotowanie do sezonu od 01.09.2020r.

52 000,00 zł

51 000,00 zł 99 000,00 zł

4 000,00 zł

26 000,00 zł

21 000,00 zł

148 000,00 zł

3 000,00 zł

1 000,00 zł

400,00 zł

2 000,00 zł

13 000,00 zł

11 000,00 zł

2 000,00 zł


