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CK_JASŁO   
 

ZINTEGROWANY PROJEKT REWITALIZACYJNY_ V.2  
 

PODSUMOWANIE:   
wnioski  z projektowania parametrycznego i uproszczonej analizy (funkcjonalno-

przestrzennej i wykonalności),  opis rezultatów przygotowania projektu przez zespół 

zadaniowy  i jego grupy robocze,  rekomendacje dotyczące dalszej realizacji 

projektu. 

 

1. DLACZEGO PODJĘCIE TEGO PROJEKTU JEST 

KONIECZNE? OPIS PROBLEMU.  
 

 

Problemy komunikacyjne, w tym trudności w zapewnieniu miastu właściwego (adekwatnego do potrzeb 

użytkowników) systemu transportowego dotykają zdecydowaną większość miast -  małych, średnich  i  dużych.  

 

Niekontrolowany rozwój motoryzacji (postrzegany wciąż w kategoriach pożądanego cywilizacyjnego postępu 

lub nawet swoistego awansu społeczno-ekonomicznego poprzez użytkowanie samochodu),  brak edukacji na 

temat niekorzystnych skutków ciągłego poruszania się samochodem spowodował, że centra wielu miast stają 

się miejscem nieznośnym, zarówno dla kierowców stojących w korkach albo  szukających  bez powodzenia 

miejsca do zaparkowania, jak i dla „pozostałych” 

użytkowników miasta – pieszych, rowerzystów czy też 

klientów komunikacji zbiorowej (autobusów czy 

busów).  

 

Wskaźnik nasycenia pojazdami w Polsce wciąż rośnie, 

w 2011 r. wynosił  już 484 pojazdów na 1000 

mieszkańców - na jeden samochód, przeciętnie, 

przypadają  więc obecnie mniej niż dwie osoby,  

wliczając w to również dzieci. 

 
 Fot. 1: Centrum Jasła, parking przy Starostwie  

(ul. Kazimierza Wielkiego).  
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Fot. 2: Jasło - chaotyczne parkowanie  

(obok dworca PKS,  w pobliżu dworca 

PKP:  ulica St. Staszica). 

 

„Chociaż życie w miastach nie 

polega na przemieszczaniu się z 

punktu A do punktu B, do tego 

właściwie zostało sprowadzone. 

Skutkiem ubocznym jest 

prywatyzacja życia: ludzie jeżdżą 

do pracy prywatnymi samochodami, 

zamykają się w biurach, a wieczorem w mieszkaniach. (...) Publiczny składnik naszego życia zanika. (...) Dlatego 

ważne jest to, żeby miasta zapraszały ludzi do wspólnej przestrzeni. Wtedy będziemy mogli spotkać mieszkańców 

twarzą w twarz i doświadczyć ich obecności na własnej skórze. Dzisiaj w miastach żyje 50 proc. mieszkańców 

świata. Do 2050 r. będzie to80 proc., problemy będą narastały. Żeby je rozwiązać, można budować nowe 

autostrady, a ludziom podawać prozac. Ale tworząc deptaki, ścieżki rowerowe i parki, można im zaoferować 

powrót do życia.”1 Dlatego modyfikacja systemu transportowego miasta powinna być istotnym elementem 

myślenia i działania na rzecz rewitalizacji w Jaśle.   

 

Już podczas warsztatu w Komborni (w październiku 2014) oceniono, że położony w śródmieściu Jasła obszar, 

który zlokalizowany jest wzdłuż drogi Nr 28 i wzdłuż linii kolejowej, na którym znajdują się dworce: PKP i PKS 

jest pozbawiony swej kluczowej, miastotwórczej funkcji. Obecnie jest użytkowany ekstensywnie, a choć plac 

dworca autobusowego jest częściowo wykorzystywany, to ta część miasta, jest de facto pasem  buforowym - 

rozdzielającym Jasło na dwie części – północną i południową [zobacz: rysunek Nr 1]. 

 

Diagnozując związane z tym problemy uznano również,  że przystanki auto/busowej komunikacji zbiorowej 

są rozproszone a komunikacja pomiędzy południową i północną częścią miasta jest utrudniona, istniejące 

powiązania (przejście piesze) są niedogodne, ruch odbywa się głównie samochodami. Transport  publiczny w 

mieście, choć dość dobrze rozwinięty (linie autobusowe i busowe) pełni funkcję uzupełniającą wobec 

indywidualnego transportu prywatnymi samochodami.   

 

Modernizowana linia kolejowa (Kraków – Rzeszów) ma w przyszłości zapewniać coraz lepszy osobowy 

transport koleją, z i do Jasła, ale obecnie ta forma transportu osobowego dopiero się reaktywuje, po prawie 

dekadzie hiberancji. Obecnie (listopad 2015) Jasło ma:  8 par połączeń na dobę z Rzeszowem, oraz  2 z 

Zagórzem ( i sezonowe połączenie pospieszne z Gdynią). Wg materiałów prasowych PKP, po zakończeniu 

modernizacji/przebudowy linii Nr 91: Kraków - Rzeszów, podróż na tym odcinku (167km) ma trwać 75 minut. 

Jeśli zapowiedzi przewożnika znajdą potwierdzenie w faktach, Jasło zyska zupenie nową perspektywę 

rozwojową. 

 

                                                                    
1  Ł. Długowski, Niech odżyją miasta, 10.05.2013, www.wyborcza.pl/jakurzadzicswiat/1,129508.13888952, 
Niech_odzyja_nasze_miasta. html [dostęp: 03.08.2013], cytowanie za: E.  Siestrzewitowska, M.J.  Siestrzewitowska 
(2016)  Komunikacja w centrach miast. Analiza możliwości zastosowania hiszpańskiego rozwiązania komunikacji 
typu „la Rambla” w warunkach polskich na przykładzie Lublina; ARCHITECTURAE et ARTIBUS - 3/2013, s.39-52. 
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2. MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU 
 

                                                                               JASŁO 

                      

Rysunek 1: Obszar projektu CK JASŁO – 

położenie w mieście i topografia terenu. 

 

Nieruchomości budynkowe i gruntowe, 

które składają się na tzw. nieruchomości 

kolejowe wykorzystywane są częściowo, 

głównie dla aktywności dotyczącej 

przewozu  

i składowania ładunków (ruch towarowy).  

Budynek dworca kolejowego wraz  

z przyległym terenem jest obecnie  

w trakcie przejmowania przez miasto.  

Budynki d. parowozowni wraz z terenami 

przyległymi, są również od dawna 

nieużytkowane, a obecnie to przedmiot 

oferty przejęcia (zakupu) i wykorzystania 

do nowych funkcji. Inne tereny i budynki 

kolejowe (np. magazyny spedycyjne) zlokalizowane wzdłuż ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (droga Nr 28)  

są użytkowane – jako składy: budowlane, opału lub sklepy.   

Prace studialne i dyskusje, które prowadzone były w okresie od lipca do grudnia 2015r. potwierdzają,  

że koncepcje zaradzenia problemom demograficznym (emigracji młodych wykształconych mieszkańców 

Jasła) oraz  koncepcje reformy systemu transportowego i przekształcenia śródmiejskiego obszaru miasta 

położonego wzdłuż drogi Nr 28  w żywą, sensownie funkcjonującą część miasta (scalającą północną  

i południową część Jasła) – to zagadnienie ściśle ze sobą powiązane.  

Związki pomiędzy nimi wynikają z topograficznej, przestrzennej ko-relacji (niewielka odległość), ale również 

z tego, że  część z działań użytecznych dla rozwiązania jednego problemu można, a nawet trzeba, planować 

wespół z działaniami dedykowanymi drugiej kwestii. Dlatego oba projekty powinny być  ze sobą powiązane, 

merytorycznie i organizacyjnie, również po to aby się wzajemnie wzmacniać (efekt synergii).  
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3. CEL PROJEKTU  
 

Celem podjęcia projektu jest osiągnięcie warunków do ożywienia społeczno-gospodarczego Jasła,  

a mianowicie: 

 

 Trwała wieloaspektowa modyfikacja systemu transportowego miasta  sprzężona  

z kompleksowym przekształceniem zagospodarowania centralnie położonego obszaru miasta –   

w atrakcyjne Centrum Komunikacji JASŁO [CK_JASŁO]: multimodalny węzeł dla  transportu  

i aktywności (społecznej).  

 

 Wytworzenie nowych impulsów rozwojowych, które sprzyjać będą wzmocnieniu gospodarczej bazy 

miasta oraz hamowaniu niekorzystnych zmian demograficznych (w powiązaniu  

z projektem e_Migracja);    

 

Osiągnięcie założonego celu przewidziane jest poprzez skoordynowane działania, w kilku kierunkach: 

 

 Zwrócenie większej uwagi na kwestie 

zrównoważonego transportu, mobilności i skutki 

problemów transportowych mieszkańców miasta -   

gromadzenie wiedzy na ich temat zdiagnozowanych  

zjawisk  i jej systematyczne upowszechnianie; promowanie 

ekologicznych rozwiązań komunikacyjnych i stymulowanie 

zmiany postaw wśród mieszkańców (np. poprzez kampanie 

społeczne i akcje uświadamiające – jak „Dzień bez 

samochodu”);    

 

 Nawiązanie i rozwinięcie relacji  z potencjalnymi 

interesariuszami projektu, w pierwszym  rzędzie  

z podmiotami gospodarczymi  dysponującymi 

nieruchomościami i zasobem wiedzy w zakresie 

kapitałochłonnych składników projektu (transport różnego 

rodzaju, finansowanie i inwestycje w nieruchomości, 

zarządzanie multimodalnymi systemami transportu 

miejskiego);  osiągnięcie rozeznania i relacji pozwalającej 

na podjęcie decyzji co do formuły organizacyjnej  

i finansowej optymalnej dla realizacji projektu; 

 

 Prace studialne, analityczne i projektowe, 

ukierunkowane na stopniowe rozstrzyganie dylematów 

realizacji projektu (np. kwestii organizacyjno-finansowych, 

lokalizacji poszczególnych elementów itp.) - prowadzone w powiązaniu z  programowaniem i wdrażaniem 

procesu rewitalizacji (Gminny Program Rewitalizacji) i projektem e_Migracja.  
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4. METODA PRACY NAD PROJEKTEM 
 

Prace nad projektem prowadzone były zespołowo, w grupie 21 wyższych urzędników Urzędu Miasta Jasła  

z udziałem Burmistrza Miasta Jasła i jego dwojga Zastępców. Podstawą koncepcji – jako materiał wyjściowy, 

był Raport z warsztatów w Komborni (październik 2014). Kolejne warsztaty (w Polanach, lipiec 2015) 

doprowadziły do uzgodnienia celu projektu i ram programu funkcjonalno-użytkowego przyszłego, 

wielofunkcyjnego  węzła multimodalnego.  

Na podstawie  wniosków z:  projektowania parametrycznego, uproszczonej analizy funkcjonalno-

przestrzennej i uproszczonej analizy wykonalności (sporządzonych przez eksperta zewnętrznego), 

członkowie zespołu, w podziale na 4 grupy,  kontynuowali kolektywne  prace nad poszczególnymi aspektami 

przygotowania projektu: 

A. (1): .Na podstawie listy partnerów  oraz schematu pokazującego uwarunkowania projektu, 

przeanalizowano i określono ich znaczenie dla przedsięwzięcia, a następnie podzielono na trzy 

grupy – I. kluczowi (bez których projekt się nie uda); II-  zależni  od miasta/jst  (a: formalnie  

i b:nieformalnie),  pozostali. Przeanalizowano, czy i w jaki sposób można określić  znaczenie 

dwóch, z najważniejszych uwarunkowań – czynników powodzenia projektu:  

1.  Odbiór społeczny (co ludzie o tym myślą).   

2. Potencjał zmiany nawyków komunikacyjnych ( czy zechcą przesiąść się, z samochodu do 

busu/pociągu). Należało również zaproponować koncepcję zbadania (poznania):  opinii 

mieszkańców o projekcie CK Jasło, oraz potencjału zmiany nawyków komunikacyjnych;  

koncepcja badania powinna zakładać realizację badania we wrześniu,  z wykorzystaniem 

partnerów  projektu, np. poprzez wykorzystanie informacji którymi dysponują.  

W grupie tej pracowali: p. Dorota Lignar,  p. Agata Koba, p. Roman Marek, p. Patrycja Binkiewicz, 

p. E. Musiałowicz Czech - leader zespołu; p. Renata Łaba, p. Mateusz Smyka, p. Paweł Rzońca; 

p. Jolanta Krokowska; p. Piotr Wojnarowicz.  

B.(2): Opracowanie wytycznych architektoniczno-krajobrazowych, tj. warunków brzegowych do 

projektowania (np. orientacyjna maksymalna wysokość obiektu, wykluczenia już zdefiniowane 

przy pracy nad zmiana planu itd. – wszystkie najważniejsze parametry warunkujące wpasowanie 

obiektu  w standardy urbanistyczne miasta). W  grupie pracowali: p. Sława Liniewska – Garbacz,  

p. Antoni Pikul – leader zespołu.   

C. (3):  Zdefiniowanie rezultatu projektu, określenie pożądanego rezultatu – czyli opisanie 

zmiany jakie nastąpią bezpośrednio po realizacji projektu (wizja rewitalizacji tego obszaru 

miasta) skupiając się na efektach krótko terminowych (5 lat) i proponując mierniki, wychodzące 

poza zestaw ustalony w RPO WP 2014-2020. W grupie pracowali:   p. Jacek Borkowski –leader 

zespołu, p. Paweł Zawada, p. Dorota Lignar; p. Leszek Kmiecik, p. Bożena Morska. 

D.(4): Określenie pożądanego oddziaływania projektu ( tj. długofalowych 

efektów/konsekwencje/skutków projektu, w tym jego prognozowany wpływ na sytuację 

społeczno-gospodarczą miasta w perspektywie długookresowej (dekada)  i zaproponować  
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sposób pomiaru zmiany. W grupie pracowali: p. Jacek Borkowski, p. Tadeusz Betlej-  lader 

zespołu ,  p. Wojciech Głowa,  p. Jolanta Bosak, p. Marcin Gustek, p. Tomasz Kołcz. 

Ostatnia faza prac polegała na wielokrotnej zespołowej dyskusji uzyskanych dotąd rezultatów, a następnie 

zebraniu i uporządkowaniu całości materiału. Osobno przeanalizowano uwarunkowania, które będą istotne 

przy zamawianiu projektu architektoniczno- budowlanego (formułowaniu warunków zamówienia w SIWZ) – 

ekspert przedstawiła sugestie, w jaki sposób określić warunki aby zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania 

rozwiązań projektowych cechujących się wysoką jakością i oryginalnością (atrakcyjnością wizualną  

i użytkową). 

Na koniec ekspert przedstawiła propozycje dotyczące organizacji realizacji projektu, w oparciu o spółkę 

celową. Propozycje te były przedmiotem analizy i dyskusji na dwóch roboczych spotkaniach ścisłego składu 

zespołu zadaniowego ( w październiku i listopadzie 2015), z których wnioski  zebrano w ostatniej części tego 

opisu ( Rekomendacje).  

Wszystkie opisane wyżej etapy prac – opisy czy też wyniki analiz zostały kolejno umieszczone w tym 

podsumowaniu. Ostatnią część podsumowania stanowią rekomendację – do dalszej pracy nad projektem.  

 

 

5. LOGIKA PROJEKTU  

 

Rysunek 2: Schemat ideowy projektu CK JASŁO 

 

 

CK_JASŁO

komponent  

publiczny 

USŁUGI  TRANSPORTU 
PUBLICZNEGO  

(auto/busowa i kolejwa)

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW  
ZWIĄZANA Z  ICH MOBILNOŚCIA

INNE USŁUGI  PUBLICZNE 
(SPOŁECZNE) : kultura,  edukacja, 

aktywizacja społeczna 
i obywateska

komponent  

komercyjny

PRYWATNE 

USŁUGI  i HANDEL  

PRYWATNE 

USŁUGI  TRANSPORTU 
ZIBOROWEGO  
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6. PARAMETRY BRZEGOWE PROJEKTU CK JASŁO,  

OKREŚLENIE WIELKOŚCI NIEZBĘDNEGO TERENU 

I GABARYTÓW OBIEKTÓW. 

 
Ustalony zakres projektu CK JASŁO (Zob.: opis w Raporcie z warsztatów w Polanach, str. 4-5) obejmuje 

działania materialno-techniczne: modernizację (adaptację do nowych funkcji) i realizację obiektów 

kubaturowych, drogowych i pozostałej infrastruktury, które mają być skoncentrowane na obszarze wzdłuż 

linii kolejowej i drogi Nr 28.   

Projekt CK JASŁO  może być analizowany pod kątem oceny jego wykonalności jako wielofunkcyjny 

kompleksu obiektów, wraz infrastrukturą towarzyszącą (dojazdy i dojścia, sieci pod i nad ziemne, zieleń niska 

i wysoką). Minimalne powierzchnie – obiektów (powierzchnie użytkowe) i  minimalne pow. terenu do 

zagospodarowania, niezbędne dla ulokowania wszystkich planowanych funkcji oszacowano i zestawiono  

w tabeli Nr 1. 

 

Tabela 1: Zestawienie powierzchni budynków i terenu, niezbędnych do realizacji projektu CK JASŁO 

(opracowanie własne na podstawie różnych materiałów źródłowych). 

Powierzchnia terenu, który przewidywany jest do ewentualnego wykorzystania na realizację projektu to: ok. 

150 000 m² (tereny kolejowe), ok. 16 800m² (tereny PKS) - razem ok. 166 800m² , czyli 16,68 ha.  W tym ok. 19 

600m² to pas wzdłuż torów kolejowych [teren pomiędzy drogą Nr 28 a torowiskiem]2.  

                                                                    
2 Powierzchnie terenu podano w przybliżeniu - wymagają weryfikacji.   

Składowa projektu Powierzchnia 
użytkowa w bud., 
w m² 

Powierzchnia 
terenu w m² 

Obsługa pasażerów  350,0  175,0 

Obsługa komunikacji indywidualnej (parkingi, podjazdy itp.)  0 5226,5 

Parking buforowy  na 200mp 0 5000,0 

Parking, plac obsługowo-manewrowy dla przewoźników  - bus i 
autobusowych 

0 1600,0 

Stanowiska – perony autobusowe i busowe (min.5) 0 600,0 

Kolej  (co najmniej: jeden peron, dwa tory + tor zapasowy – dł. 
Średnia:  300m)  

0 5250,0 

Kultura, edukacja (sala wystawowa, mediateka, filia muzeum 365 185,0 

Usługi komercyjne ( min. 5 lokali 50m² i 5 lokali 25m²)  375 190,0 

Usługi społeczne  140 70,0 

Gastronomia  (2 lokale: restauracja i kawiarnia-bar) 240 120,0 

Handel (min. 15 sklepów x 60m²) 900 900,0 

Razem 2370 19316,5 

Zwiększenie,  z uwagi  na ryzyko niedoszacowania (10%) 237 1931,6 

RAZEM 2 607 21 248,1 
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Rysunek 3: Miejsce realizacji projektu CK Jasło (oznaczenie:  dworzec kolejowy (budynek na czerwono))   

z terenami przyległymi (żółty), jasno fioletowy: teren kolejowy torowisko, niebieski: tereny kolejowe poza 

torowiskiem  [składy i budynki], brązowy: teren PKS). 

Porównanie szacunku z tabeli Nr 1  i wielkości  terenu, który jest brany pod uwagę jako lokalizacja tego 

projektu pokazuje, że z punktu widzenia  analizowanych parametrów terenu planowany projekt jest 

wykonalny. Co więcej, na terenie o wielkości przyjętej do analizy (21 248,1m²) możliwe byłoby zrealizowanie 

kompleksu obiektów o znacznie większej powierzchni użytkowej, co wynika z faktu,  

że przy szacowaniu niezbędnej powierzchni założono, że obiekty kubaturowe będą tylko3 dwukondygnacyjne 

(parter i piętro albo parter i kondygnacja podziemna),  dla funkcjonalnego wykorzystania różnicy w poziomie 

terenu pomiędzy terenem PKS a terenami kolejowymi).    

                                                                    
3 W trakcie prac nad projektem nie zostały przez Miasto ustalone brzegowe parametry projektowe ( w tym nie 
określono ani minimalnej ani maksymalna wysokość zabudowy, w ilości kondygnacji lub w metrach) – zobacz: 
rezultat pracy grupy B(2) –  Podsumowanie, s.8.  
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Przyjęte w szacunku gabaryty obiektów skutkują tym, że uzyskana relacja pomiędzy powierzchniami 

komercyjnymi (handel, usługi, gastronomia = 1515m²), a powierzchniami, które nie będą generowały dochodu 

(obsługa podróżnych, usługi społeczne, sala wystawowa, mediateka i filia muzeum = 855m²) wynosi obecnie 

1,8 : 1  Dopiero zwiększenie ilości lokali handlowych i usługowych, do łącznej powierzchni co najmniej  

ok. 4200m² (a więc wzrost prawie trzykrotny w stosunku do analizowanej wielkości, do relacji 5:1) dałoby 

podstawy do prognozowania, że uzyskane proporcje  pomiędzy częścią komercyjną a społeczną zapewnią 

możliwość utrzymania całej części „społecznej”  bez dodatkowych nakładów z budżetu miasta (na: 

eksploatację budynku, konserwację i remonty bieżące).  Takie powiększenie części komercyjnej, przy 

założeniu że budynki realizowane byłyby jako trzy i czterokondygnacyjne, wymagałoby zwiększenia terenu 

projektu o około 600m², do około 21 848m² (2,18ha). W przypadku zwiększenia części komercyjnej  

o powierzchnie przeznaczone na działalność handlową o specyficznych wymogach (np. meble, supermarket) 

miałoby istotny wpływ na zwiększenie wielkości terenu przeznaczonego na realizację projektu CK JASŁO, 

nawet do około 3 ha (2,45ha + dodatkowy parking dla klientów). Przykładem takiego rozwiązania jest 

zrealizowany niedawno dworzec autobusowy w Myślenicach (Rys.4). 

 
Rysunek 4: Dworzec autobusowy w Myślenicach połączony z usługami i handlem – wizualizacja i 

fotografie  (źródło: Skyscryper i Wikipedia)  

                                

 

 

7.  UPROSZCZONA ANALIZA FUNKCJONALNO-

PRZESTRZENNA   

Teren przewidziany do realizacji projektu CK JASŁO, poza nieruchomością na której obecnie znajduje się 

dworzec PKS, ma wyraźnie podłużny kształt, a - jak się wydaje - najłatwiej dostępny teren,  
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to wąski i długi pas terenu, leżący pomiędzy drogą Nr 28 a obecnym torowiskiem kolejowym, na którym 

znajdują się budynki: dworca kolejowego, zaplecza obsługi dworca, zejścia do przejścia podziemnego, 

budynki magazynowe i składowe (d. stacja kolei towarowej).  Uwarunkowania –  tj. położenie i kształt  tego 

terenu skłaniają do rozważenia, czy lokalizacja tego rodzaju daje  możliwość uformowania poprawnego 

zagospodarowania – funkcjonalnego , wygodnego dla użytkowników i atrakcyjnego wizualnie, a przy tym 

mieszczącego wszystkie elementy projektu CK JASŁO.       Możliwość dobrego rozplanowania funkcji 

transportowych (dla obsługi ruchu koleją, autobusami i busami) na terenie o szerokości około 30-40m. nie 

budzi większych wątpliwości - szczególnie, że przegląd istniejących rozwiązań, krajowych i zagranicznych 

przynosi przykłady o podobnych uwarunkowaniach i dobrych rozwiązaniach użytkowych i architektonicznych 

(zob. Rys.:5,  6, 7). 

                    
Rysunek 5: Przykład rozwiązania wzdłużnego,                               Rysunek 6: Koncepcja dworca autobusowego       

Bus terminal w Dornach,  

proj. Otto + Partners (źródło: strona internetowa projektanta).  

 

 
Rysunek 7: Dworzec autobusowy w Tarnowskich Górach – makiety i zdjęcia zrealizowanego obiektu (źródło: 

UM w Tarnowskich Górach). 
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Przywołany wcześniej przykład dworca autobusowego w Myślenicach pokazuje, że powiązanie funkcji obsługi 

transportu publicznego z usługami i handlem wymaga lokalizacji o nieco innych proporcjach terenu, dostępnego do 

zabudowy - o szerokości dostępnej (do zabudowy) minimum 60-70m. Za tym przemawia również i to, że obiekty 

wielofunkcyjne – a taki program użytkowy ustalono dla projektu CK JASŁO zazwyczaj wymagają zaplanowania ich 

dostępności z różnych kierunków,  o różnych porach dnia, co skłania do poszukiwania lokalizacji o korzystniejszych 

proporcjach, umożliwiającej wprowadzenie takich rozwiązań, bez konieczności wprowadzania rozbudowanego 

układu komunikacyjnego wewnątrz takiego obiektu ( lepsze proporcie pomiędzy powierzchnią użytkową  

i powierzchnią całkowitą).  Należy więc założyć, że niezbędne będzie podjęcie starań o przejęcie części terenów 

kolejowych, tak by uzyskać pas terenu o odpowiedniej szerokości. Zwężenie pasa czynnego torowiska umożliwi 

rozplanowanie zabudowy w taki sposób, aby umożliwić użytkownikom kompleksu CK JASŁO przekraczanie drogi 28 

bezkolizyjnie nie tylko przejściem podziemnym (obecnie mało dogodnym), ale również „górą” – i w ramach tego 

kompleksu (łącznikiem nad drogą). Schemat takiego rozwiązania pokazano na rys. 8., gdzie zielony punkt oznacza 

przejście podziemne a czarny okrąg oznacza teren, który jest dostępny z tego punktu dla każdego użytkownika w 

ciągu 10 minut. Kolorem jasno zielonym oznaczono główne ciągi ruchu pieszego. Pokazany na rysunku schemat 

zakłada, że teren obecnego dworca PKS będzie wykorzystany do realizacji projektu CK JASŁO. Takie rozwiązanie 

zostało w końcu prac nad projektem za optymalne, i w konsekwencji tego podjęto rozmowy z PKS, przedsiębiorstwo 

to zadeklarowało zainteresowanie udziałem w projekcie.  

Ograniczenie realizacji projektu CK JASŁO wyłącznie do terenu na południe od drogi Nr 28 (pas pomiędzy terenem 

kolejowym a tą drogą) nie wyklucza uzyskania sensownych rozwiązań funkcjonalnych i architektonicznych dla 

wszystkich planowanych elementów składowych tego projektu, przy czym należy liczyć się z tym, że właściwe 

powiązanie takiego nowego fragmentu miasta - włączenie w istniejącą  strukturę, jak również dobre rozprowadzenie 

niezbędnych funkcji, na całym odcinku pomiędzy ulicami:  3-Maja a Kościuszki, wymagać będzie:  kolejnego 

bezkolizyjnego dla pieszych powiązania kompleksu CK JASŁO z północną częścią miasta  (na wysokości ul. 3 Maja) 

oraz wewnętrznego (zadaszonego) pasażu po południowej stronie drogi  Nr 28 – umożliwiającego poruszanie się 

użytkowników pomiędzy obiektami  CK JASŁO – rozciągniętymi na tym dość długim odcinku. W takim wariancie 

należałoby rozważyć inne usytuowanie połączenia północnej i południowej części miasta (kładka pieszo/rowerowa 

– połączona z zadaszeniem nad peronem) niż to zaproponowano w wariancie I.  Schemat takiego rozwiązania 

pokazano na rys. 9, jako wariant II koncepcji przestrzennej. Wielkość całego pasa terenu pomiędzy drogą Nr 28  

a terem torów kolejowych wynosi około 19 600m². Przedstawiona wcześniej, uproszczona analiza gabarytu obiektów 

projektu CK Jasło pokazuje, że może to być teren zbyt mały w stosunku do potrzeb – podobnie jak w wariancie  

I niezbędne byłoby jego powiększenie, poprzez zwężenie terenu zajętego dotąd przez tory kolejowe (o około 15-

20m). Kształt i proporcje takiej lokalizacji projektu CK Jasło trudno uznać za szczególnie korzystne (optymalne) - 

bardzo długi i wąski pas terenu do zagospodarowania będzie wymagał sporej inwencji architektonicznej, aby rezultat 

końcowy był nie tylko satysfakcjonujący (poprawny) ale realizował cel projektu – zwiększając wydatnie atrakcyjność 

miasta. Rozwiązanie takie jest możliwe, ale powinno być traktowane jako wariant rezerwowy, dla optymalnego (I). 

Przykładem dobrego rozplanowania wielofunkcyjnego obiektu, którego zasadniczą funkcją publiczną jest obsługa 

komunikacji zbiorowej (kolej),  a zlokalizowanego na terenie o niezbyt korzystnym narysie (wydłużony kształt  

i zachwiane proporcje działki) jest – w pewnym stopniu - projekt przywołany w części trzeciej tego opracowania: 

Nowe centrum Sopotu. 
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Rysunek 8: : Schemat CK JASŁO – I koncepcja przestrzenna (opracowanie własne). 

 
Rysunek 9: Schemat CK JASŁO – II koncepcja przestrzenna (opracowanie własne). 
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8. POTOKI RUCHU I POTENCJALNI KLIENCI CK JASŁO 

A WYKONALNOŚĆ PROJEKTU I JEGO POTENCJAŁ 

KOMERCYJNY - STUDIUM PORÓWNAWCZE. 

 
Jako dane źródłowe – porównawcze przyjęto informacje dostępne w zasobie publicznym, charakteryzujące  

podobne przedsięwzięcia w miastach o porównywalnej wielkości-funkcji (planowane, realizowane lub oddane 

do użytku). Wg spółki Małopolskie Dworce Autobusowe, w Nowym Sączu z dworca autobusowego 

odprawianych jest codziennie 500 kursów i 12 tysięcy pasażerów, co daje prawie 4 miliony osób rocznie.  

Przyjmując, że ilość odprawianych pasażerów jest prostą funkcją liczby mieszkańców można założyć, że 

dworzec autobusowy w Jaśle odprawia (powinien odprawiać) 5192 pasażerów na dobę, co daje 1 889 888 

rocznie (w zaokrągleniu = 1,8mln osób rocznie)[ dane: Nowy Sącz = 83 853M, Jasło= 36 286M, relacja MJ/MNS= 

0,4327) 

Nowy dworzec  kolejowy w Sopocie (realizowany jako wielofunkcyjny obiekt usługowo-handlowy)  został 

zaprojektowany w sposób, który ma umożliwić odprawianie 6 tyś. pasażerów na dobę, czyli  2,18mln 

podróżnych rocznie. Położenie i gabaryt  dworca obrazują zdjęcia makiety, które ilustrują tę część 

Podsumowania. 

Obecnie Sopot zamieszkuje ok. 37,5 tyś. mieszkańców. Sopot i Jasło są więc bardzo podobne pod względem 

liczby stałej ludności, natomiast  w wielu kwestiach różnią się zasadniczo, szczególnie pod względem liczby 

odwiedzających, liczby osób mieszkających czasowo (rezydenci) i ilości aktualnie dostępnych połączeń 

kolejowych (krajowych a szczególnie regionalnych i podmiejskich, realizowanych przez trójmiejską SKM). Na 

podstawie zbliżonej wielkości obu miast można jednak założyć, że dworzec kolejowy  w Jaśle należałoby 

planować co najwyżej do obsługi   takiej ilości pasażerów, jak dworzec Sopotu. Natomiast za rozsądne uznaję, 

że całkowicie satysfakcjonującą dla mieszkańców Jasła byłaby docelowa przepustowość na poziomie 50% tej, 

przyjętej dla Sopotu (czyli 3 tyś. pasażerów na dobę, tj. ok.1mln pasażerów/rok).  

Sumując  w ten sposób oszacowany 

ruch pasażerów [P] , przewożonych 

autobusami i koleją, można do celów 

planowania przyjąć, że szacunkowe 

dobowe potoki ruchu pasażerskiego 

dworca multimodalnego w Jaśle 

(autobus i kolej) wynoszą:  8192 

P/dobę i 2,8mln P rocznie. Kompleks 

handlowo-usługowo-dworcowy w 

Sopocie jest inwestycją zainicjowana 

przez władze miasta, przy współudziale dwóch spółek PKP. Projekt jest realizowany w formule PPP. Obszar  

projektu to teren o wielkości 1,7ha ( 17000m²= 0,017km²) a powierzchnia użytkowa [PU]zabudowy to 23 000m². 

Projekt  jest zaawansowany (zob.: ryc. Nr 11-13) - znajduje się w końcowe fazie.  Budynki mają zróżnicowaną 

ilość kondygnacji pod i nadziemnych, przeciętnie 4, tj. 3 nadziemne i jedna podziemna. Dostępne informacje 

o projekcie powalający na wyprowadzenie następujących standaryzujących parametrów użytkowych i 

ekonomicznych:  intensywność zabudowy(I) = 1,35;   1 miejsce pracy MP/ 57m² PU obiektu,  na 1m² dworca 

przypada 46 m² pow. komercyjnej (w tym parking podziemny na 240mp, bowiem na poziomie terenu 
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przewidziano jedynie 30 mp), a  1 miejsce parkingowe zaplanowano na 85m²/PU. Ogólny program kompleksu 

obejmuje: dworzec PKP (o PU = 500m²), hotel ( który zajmuje 1960m²), mediatekę [zbiory klasyczne, zbiory 

cyfrowo-multimedialne, bazy danych, filmy, audiobooki, e-booki, gry i e-galerie], 50 lokali komercyjnych 

(handlowe i gastronomiczne), 

biura (zajmują 2100m²) oraz 

parking na 270 miejsc 

(podziemny). Koszt budowy 

kompleksu, jaki został podany 

w oficjalnych informacjach, to 

100mln [w tym 42mln z UE, 

jako pożyczka z funduszu 

Jessica]4 . Tym samym można 

uznać, że realizacja 1m² PU 

będzie kosztować  ok 4300zł  

(przeciętna cena ofertowa za 

1m² PU komercyjnej w Jaśle to 

obecnie ok.2800zł).  

 

Uznając parametry kompleksu usługowo-dworcowego w Sopocie za modelowe (przykładowe)-  można na ich 

podstawie wyprowadzić następujące wielkości, charakteryzujące w przybliżeniu obiekt o podobnie złożonej  

funkcji, gdyby był planowany na oszacowaną wcześniej ilość pasażerów dworca multimodalnego w Jaśle 

(relacja przepustowości :  8192P/6000P = 1,36 więcej potencjalnych klientów, czyli 3,8mln rocznie): 

 Powierzchnia użytkowa wszystkich budynków ( dworzec multimodalny, handel i usługi komercyjne, 

usługi  społeczne, wg ustalonego wcześniej programu) , max.= 31 280m²  

 Usługi społeczne i dworzec multimodalny (= kompleksowa obsługa pasażerów podróżujących 

zarówno koleją jak i autobusami, w tym pasażerów autobusowej i busowego transporu miejskiego), 

powierzchnia użytkowa max. 680m² [ której utrzymanie zostanie sfinansowane z przychodów, jakie 

daje część komercyjna] 

 Minimalna powierzchnia terenu, przy obsłudze zarówno pasażerów podróżujących wyłącznie koleją:  

(dla  I=1,35) 23170,37m² = 2,317ha jak i transportu autobusowego i busowego  

(+ 1,2ha) razem 3,517ha 

 Powierzchnia zabudowy (przeciętnie IV kondygnacje) - około 7820m² 

 Koszt realizacji takiego obiektu wyniósłby około 134,5mln zł, a powierzchnia komercyjna do 

opodatkowania podatkiem od nieruchomości to około 30,5 tyś m² 

 

Sprowadzając ten przykład do konkretnych warunków, ustalonych dla projektu CK JASŁO,  należałoby tę 

symulację znacznie zmodyfikować. Hotel i biura wykraczają poza program ustalony dla projektu CK JASŁO, 

zatem  trzeba by założyć zmniejszenie obiektu o co najmniej 4100m². Natomiast potencjał rynku 

nieruchomości Jasła trudno porównywać z Sopotem, nie są również dostępne badania popytu na 

                                                                    
4 Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Prezesem  Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej, p. Jarosławem 

Sulewskim  – podmiotem realizującym ten projekt http://www.nowecentrumsopotu.pl/ 
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powierzchnie komercyjne w Jaśle. Jakie będzie zainteresowanie wynajęciem lub zakupem powierzchni 

handlowej bądź usługowej w Jaśle – w  miejscu, które rocznie może odwiedzić 3,8mln osób – potencjalnych 

klientów?  

Przyjmijmy pesymistycznie, że zaledwie w połowie takie jak w Sopocie. Zatem projekt CK JASŁO można by 

planować jako przedsięwzięcie , które z powodzeniem dostarczyć może około 13 590m² nowej, atrakcyjnej 

powierzchni usługowej i handlowej, w tym  nie mniej niż wymagane wyliczeniami podanymi w cz.1 – 350m² 

dla dworca multimodalnego i około 505m² dla pozostałych usług społecznych [ 13590/855=15,8]. Zatem do 

opodatkowania podatkiem od nieruchomości  byłoby około 12737m². Koszt realizacji obiektów, wg  

przeciętnej ceny ofertowej sprzedaży w Jaśle wyniósłby około 35,6ml zł. Taki, szacunkowy nakład na realizację 

obiektów wyklucza możliwość realizacji parkingów/garaży podziemnych oraz wykonanie obiektu z użyciem 

materiałów lepszych, niż przeciętne. 

 
Fot. 2: Nowe centrum Sopotu – widok budowy od strony peronów kolejowych (źródło: UM SOPOT). 

 

9. PARTNERZY PROJEKTU I ICH SYSTEMATYKA  

ORAZ SPOSÓB PROMOCJI PROJEKTU 
 

PARTNERZY PROJEKTU, pierwszoplanowi (kolor czerwony), drugoplanowi (kolor zielony lub niebieski)  

i pozostali (kolor czarny): 

1. Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców  

2. Towarzystwo Brata Alberta (3) 

3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 

4. Parafie Kościoła Rzymskokatolickiego ( 3 podmioty)  

5. Firma AP Media  

6. Firma Telgam  

7. Firma dr Mastej 

8. Rolniczo-Handlowa Spółdzielnia Pracy 

9. Bank PKO BP 

10. PKP Przewozy Regionalne SA (1) 

11. PKP Dworce Kolejowe SA  

12. PKP Intercity SA 

13. PBS 
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14. PBS „Biecz”  

15. Przewoźnicy lokalni (transport pasażerski busami) 

16. Powiat Jasielski - Starostwo 

17. Siemacha 

18. ZMKS,  

19. MPGK, (2a) 

20. MOPS  

21. TBS,  

22. MOSiR,  

23. MBP 

24. Muzeum 

25. JDK 

26. Szkoły zawodowe  

27. Marszałek Województwa Podkarpackiego, i zarząd tego województwa 

28. Miasto Sanok 

29. Gmina Komańcza  

30. TV Obiektyw  

31. TV Jasło  

32. Rady Osiedli i ich Zarządy,  

33. GDDKiA 

34. Wojewoda Podkarpacki 

35. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

36. PKP Energetyka 

37. Ministerstwo Obrony Narodowej 

38. PKP PLK  SA 

39. Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna 

40. PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie 

41.  Xcity Investment (spółka zależna PKP SA) 

42. Sąd Rejonowy w Jaśle 

43. PGE SA 

44. PTTK 

45. Polski BUS: Souter Holdings Poland Sp. z o.o.  

46. PKS. 

Przewiduje się promocję projektu poprzez konsultacje społeczne (w tym badania na temat odbioru 

społecznego projektu), przy czym ustalono, że  na www.jaslo.pl nie ma możliwości technicznej, aby dodać 

nową zakładkę, ale informacje mogą być zamieszczane pod specjalnym banerem. Rodzaj/ sposób konsultacji: 

przede wszystkim Internet, następnie ankieta papierowa, badanie fokusowe, rodzice na pierwszych 

spotkaniach w szkołach.  

 

Przewiduje się przeprowadzenie ankiety, dystrybuując kwestionariusze w: przedszkolach, szkołach 

podstawowych, liceach, większych zakładach pracy w ZMKS, PKS, jednostkach podległych Miastu (MBP, 

MOSiR), Stowarzyszenia (senioralne) i poprzez  zarządy osiedli.  W ankiecie, oprócz pytań merytorycznych: 

wiek, płeć, miejsce zamieszkania (powiat, miasto). Po co się przyjeżdża do miasta. Czy za czy przeciw. Analiza 

metodologii, reprezentatywność, zakaz pytań otwartych, krótko i na temat. Podział na osoby wyjeżdżające z 

http://www.jaslo.pl/
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Jasła i dojeżdżające do miasta. Pytanie w kierunku „Czy chcecie to mieć i czy będziecie z tego korzystać?” 

(dodajemy zdanie  o bezpłatnej komunikacji z CK do miasta?) -  „Czy będziecie korzystać z CK gdy w ofercie 

będzie bezpłatna komunikacja do centrum miasta?” Ankieta powinna dać odpowiedź, na pytanie o opinię 

mieszkańców na temat samego pomysłu CK JASŁO:  jaki to ma wpływ na komunikację w mieście? Czy 

dogodne godziny i tańsze bilety zmienią coś, mieszkańcy przesiądą się z samochodów na komunikację 

miejską? Niezbędne będzie również rozważenie działań ekologicznych, pytane o postrzeganie roweru, 

zamknięcie centrum miasta (rynek), dodatkowe zakazy jazdy.  

 

Najpierw planowana jest  promocja ogólna projektu, informacja o jego celu, zamierzeniach miasta itp. po 

czym planowane jest przeprowadzenie ankiety, badającej odbiór społeczny planowanego przedsięwzięcia 

(rozważyć przy promocji wprowadzenie, za pomocą narzędzia internetowego, możliwość zgłaszania sugestii, 

opinii itp.) .  

 

10. WYTYCZNE I PARAMETRY DO 

PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO  
 

Nie sformułowano konkretnych wytycznych. Według  Architekta Miasta „inwestycja nie została dokładnie 

zdefiniowana pod względem funkcjonalnym i wymaga przebudowy założeń urbanistycznych( powiązań 

komunikacyjnych) na większym obszarze, to formułowanie wymagań dla "kubatury " (np. wysokości 

zabudowy )na tym etapie jest przedwczesne. Również istniejące uwarunkowania terenu (różnica poziomu terenu 

istniejącego dworca PKS i PKP) mają wpływ na ustalenie wysokości planowanej zabudowy, która zapewne będzie 

zróżnicowana na całym wyznaczonym na ten cel obszarze. Powiązania komunikacyjne poszczególnych terenów 

mogą być zarówno podziemne jak i nadziemne. Skala miasta jest określona istniejącą zabudową na terenach 

sąsiednich. Nie należy jednak odczytywać tego jako konieczność bezwzględnego dostosowania się do 

tego  sąsiedztwa. Wręcz przeciwnie, projektowany obiekt (jako założenie urbanistyczno-architektoniczne), 

ponieważ nie może zostać wpisany w określony "kwartał zabudowy" będzie obiektem o zróżnicowanej formie,  

a zapisanie jego parametrów na tym etapie w "metrach" mogłoby ograniczać wizje architektów biorących udział 

w konkursie architektonicznym. Pomysłów , wizji(autorskich) na ten teren jest kilka”.  

 

Informacje z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dla obszaru 

wyznaczonego wstępnie pod lokalizacje CK JASŁO  (Dworca Multimodalnego w Jaśle) obowiązują miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego:  

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieście 

zatwierdzony uchwałą NR XVII/134/03 Rady Miejskiej Jasła  z dnia 29 grudnia 2003r  z pózn. zm.: 

„KS2-teren dworca komunikacji autobusowej dalekobieżnej (PKS) –utrzymanie istniejącej funkcji 

komunikacyjnej (plac manewrowy).Zakaz zabudowy placu manewrowego obiektami nie związanymi z 

funkcją komunikacyjną placu.” 

„KS3- teren przeznaczony pod komunikację, dla lokalizacji dworca komunikacji miejskiej (teren przeznaczony 

na plac manewrowy). Obiekty kubaturowe dworca związane z funkcjonowaniem i obsługą wraz z usługami 
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lokalizuje się na terenie UP38. Zakaz zabudowy planowanego placu manewrowego obiektami nie związanymi 

z funkcją komunikacyjną placu.” 

„KS/U5- teren przeznaczony pod urządzenia komunikacji i usługi komercyjne. Forma architektoniczna obiektu 

musi być zharmonizowana  z zabudowa terenu  MU28”. 

„U29—zabudowa usługowo-handlowa, komercyjna o powierzchni ok. 1.0 ha- teren przeznaczony dla realizacji 

zespołu usługowego wraz z ciągiem pieszym wg zasady określonej na rysunku planu: 

a) Dopuszcza się lokalizacje funkcji mieszkaniowej tylko na najwyższej kondygnacji budynków, 

b) Wysokość zabudowy nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne 

c) Geometria dachów: wysokość najwyższej kalenicy nie większa niż 15.0 m nad istniejący poziom 

ternu 

d) Ogrodzenia ażurowe o wysokości całkowitej nie większej niż 150 cm, uzupełnione zielenią, 

e) Zasady kształtowania działek budowlanych; 

-powierzchnia nowej działki nie mniej niż 0.05 ha 

-szerokość frontu nowej działki nie mniej niż 15.0 m 

- dopuszcza się podział i łączenie działek sąsiednich 

-Dopuszcza się wydzielenie działek o innych parametrach z przeznaczeniem pod urządzenia 

infrastruktury technicznej 

f) Dostępność komunikacyjna: dojazd z dróg publicznych , ulic klasy lokalnej i dojazdowej 

wyznaczonych w planie, obsługa komunikacyjna południowej części zespołu poprzez teren 

oznaczony na rysunku planu symbolem KS6, 

g) Ustala się ochronę konserwatorska obiektu zabytkowego oznaczonego na rysunku planu symbolem 

K69: 

- obowiązuje ochrona substancji zabytkowej budynku i detali architektonicznych, w tym  

w szczególności zakaz wyburzeń, 

- nie dopuszcza się zmiany sposobu wykończenia ścian zewnętrznych budynku, 

- nie dopuszcza się zmian gabarytów obiektu oraz kątów spadków połaci dachowych.„ 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  „Śródmieście I- część południowa 

zatwierdzony uchwałą Nr LVIII/603/98 Rady Miejskiej Jasła z dnia 18 czerwca 1998 r. „ 

„KG1- teren trasy komunikacji samochodowej z podstawowym przeznaczeniem pod ulicę lokalna 

(miejską).dopuszcza się ulice wyższej kategorii pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających  

z oceny jej oddziaływania na środowisko…” 

„KK1-  tereny przeznaczone dla komunikacji kolejowej (linia kolejowa wraz z urządzeniami i dworcem 

PKP). Dopuszcza się niezbędne usługi związane z funkcjonowaniem dworca PKP. Zakłada się 

realizację przejścia podziemnego pod ulicą KG1 na perony dworca PKP –wg rysunku planu. Wymaga 
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się realizacji bezkolizyjnego przejścia  przez ulice KG1 i kolej w ciągu ul. Klasztornej, dostosowanego 

dla osób niepełnosprawnych”” 

 

11. REZULTAT PROJEKTU 
 

Zakłada się, że rezultaty (tj. krótkoterminowe efekty projektu - zmiany, jakie nastąpią bezpośrednio po 

realizacji projektu) będą następujące: 

 Funkcje komunikacyjne:  
- powstanie nowego, centralnego parkingu w mieście;  
- skupienie przewoźników w jednym miejscu;  
- poprawa komunikacji osiedla Górka Klasztorna z centrum miasta; 
- powstanie wypożyczalni rowerów, ścieżek rowerowych (powstanie komunikacji ekologicznej); 

Mierniki: -  Liczba przewoźników, czas przejazdu, 

                    - Liczba rowerów miejskich, 

                    - Liczba miejsc postojowych. 

 Funkcje informacyjne:  
- powstanie centrum informacji turystyczno – kulturalnej i komunikacyjnej (możliwość promocji 
usług kulturalnych, sprzedaż biletów, wydawnictw turystycznych, wystawy promocyjne, EMPIK, 
informacja multimedialna itp.); 

 Mierniki: liczba ofert (informacji), liczba korzystających z usług. 

 Funkcje społeczno-edukacyjne: 

- powstanie centrum socjalno-edukacyjne (świetlica socjoterapeutyczna, Siemacha?); 

- powstanie centrum wolontariatu i działalności pożytku publicznego (stowarzyszenia) budynek przy  
ul. Sokoła; 

Mierniki: Liczba działających podmiotów, liczba uczestników. 

 Funkcje usługowo-handlowe: 

- powstanie hotelu (zwiększenie bazy noclegowej i gastronomicznej); 
- zwiększenie powierzchni i obiektów usługowych i handlowych; 
- powstanie miejsca odpoczynku dla podróżnych turystów „Przystanek Jasło”; 

Mierniki: Liczba miejsc hotelowych i gastronomicznych, powierzchnia usługowo-handlowa, liczba 

oferowanych usług. 

 Funkcje medyczne: 

- powstanie centrum usług medycznych  

Mierniki: Liczba powstałych podmiotów i oferowanych usług medycznych. 
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 Funkcje społeczno-edukacyjne: 

- poprawa estetyki rewitalizowanego terenu. 

Mierniki: Liczba pozytywnych opinii (ankieta), badanie wzrostu ilości osób korzystających  

z rewitalizowanego terenu. 

 

12. ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU 
 

Zakłada się, że oddziaływanie projektu będzie następujące:  

 Poprawa dostępności komunikacyjnej i komfortu korzystania z komunikacji, co zwiększy przepływy 

ludzi, a za tym popyt na usługi. Nastąpi rozwój handlu i usług, również o wyższym standardzie, w tym  

w obszarze kultury. 

 Zwiększenie oferty kulturalnej w ramach  realizacji „miękkich projektów” finansowanych ze środków 

na rewitalizacje, co zwiększy przepływ ludzi  i za tym rozwój usług (usługi turystyczno – 

gastronomiczne).  

 Stopniowe eliminowanie indywidualnego ruchu kołowego ze śródmieścia i zastępowanie go dobrze 

organizowaną komunikacją zbiorową. Śródmieście przyjazne dla mieszkańców i ruchu pieszego. 

 Dobrze zorganizowana komunikacja zbiorowa (np. na kierunku Rzeszów) skróci czas przejazdu  

i obniży jego koszty dla dojeżdżających do pracy, co przy atrakcyjności zamieszkiwania w mieście 

zminimalizuje liczbę młodych ludzi, przeprowadzających się za pracą do większych ośrodków 

miejskich.  

 

Propozycje pomiaru zmiany wywołanej projektem: 

 

 Wskaźnik liczby mieszkańców w wieku 25 – 40 lat. 

 Liczba podmiotów gospodarczych na obszarze rewitalizowanym. 

 Pomiar ruchu kołowego na obszarze rewitalizowanym. 

 

13. SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU 
 

Cel projektu i jego zakres oraz potencjał  generowania regularnych przychodów uzasadniają, aby realizacja 

nastąpiła poprzez specjalny podmiot, spółkę celową wiążącą kapitał prywatny i majątek publiczny. Formuła 

partnerstwa publiczno - prywatnego daje perspektywę realizacji projektu w pełnym zakresie, dzięki 

możliwości sfinansowania planowanych składników publicznych (np. usług społecznych - oddziału muzeum, 

klub młodzieżowy) ze środków prywatnych, i rozliczenie tych nakładów z przychodów, generowanych na 

majątku wniesionym przez Miasto - w czasie przyszłym (użytkowania komercyjnych składowych projektów).   

W pierwszej kolejności należy podjąć rozmowy z PKS oraz podmiotami grupy PKP, które w coraz większym 

zakresie wykazują zainteresowanie przedsięwzięciami handlowo-usługowymi (inwestycyjnymi) 

finansowanymi z kapitału mieszanego ( sektor publiczny i prywatny), podejmowanymi w mniejszych miastach.  
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Przy analizach sposobu realizacji projektu w kierunku określenia optymalnej formy finansowania wskazane 

jest uwzględnienie aspektów ponad lokalnych i ponadregionalnych, w tym położenia geograficznego Jasła,  

zarówno wobec Krakowa i Rzeszowa, jak i granicy ze Republiką Słowacji (odległość do Bardejowa wynosi 

zaledwie 150km),  jak również specyficznej struktury jednostek osadniczych południowo-wschodniej części 

Polski i północnej Słowacji.  

Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej jest możliwe i może być podstawą do sfinansowania co najmniej 

kilku działań, przewidywanych w projekcie. Tym niemniej należy rozważyć, czy planując wykorzystanie 

funduszy europejskiej nie skierować środków budżetowych niezbędnych jako wkład własny na te projekty, 

które nie mają żadnej realnej szansy na finansowanie w inny sposób,  niż tylko poprzez finansowy  montaż 

oparty na 80-85% dotacji z UE.     

14. REKOMENDACJE  
 

Zaleca się, aby kontynuować przygotowywanie projektu, w powiązaniu z innymi formami planowania 

strategicznego, w tym opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Kolejne działania powinny mieć na 

celu:  

 Informację o zamierzeniach i konsultację projektu z grupami interesariuszy (partnerów), w różnych 

formach i zakresie [ w tym badanie odbioru społecznego poprzez sondaż internetowy i ankietę];  

 Publiczne ogłoszenie o poszukiwaniu partnerów do realizacji komponentu komercyjnego – 

wspólnego zaplanowania i realizacji zespołu zabudowy CK JASŁO; 

 Zebranie danych do analiz obecnych potoków ruchu, prognozowania zmian i oceny preferencji 

komunikacyjnych mieszkańców miasta i powiatu; 

 Podjęcie planowania a następnie  wdrożenie działań promujących zrównoważone formy transportu –

w tym opracowanie i realizacja planu  mobilności miejskiej;   

 Rozpoznanie zamierzeń przewoźników, w tym Polskiego Busa, Przewozów Regionalnych, PKP – 

Intecity/ TLK, i przekazanie im informacji na temat planowanego projektu CK_Jasło; 

 Zebranie danych do analizy wykonalności projektu w zakresie komponentu komercyjnego (w tym 

rynek nieruchomości); 

 Nawiązanie kontaktów z miastami realizującymi projekty w formule PPP – pozyskanie know- how; 

 Dalsze przygotowanie projektu z pomocą instytucji wyspecjalizowanych w partnerstwie publiczno-

prywatnym, jak np. Centrum PPP [ www.centrum-ppp.pl];   

 Regularne dyskusje na temat bieżących kwestii związanych z projektem, w ramach zespołu 

zadaniowego.   

 

 

 

Zebrała i opracowała, na podstawie prac własnych i rezultatów prac grup roboczych:  

mgr inż. arch. D. Mliczyńska-Hajda. 

Grudzień , 2015r. 
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