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Wstęp 
 
Definicje: 
 

1. Rewitalizacja – oznacza proces zmian przestrzennych, technicznych, 

społecznych i gospodarczych podjętych w interesie publicznym, których celem 

jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej, przywrócenie mu dawnych 

funkcji bądź znalezienie nowych funkcji oraz stworzenie warunków do jego 

dalszego rozwoju z wykorzystaniem jego cech endogenicznych. 

 

2. Sytuacja kryzysowa – oznacza szereg szkodliwych procesów dotykających 

przestrzeń, infrastrukturę, społeczeństwo oraz gospodarkę, które 

doprowadziły do degradacji danego obszaru. 

 

3. Program rewitalizacji – oznacza opracowany, przyjęty i koordynowany przez 

miasto wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń 

technicznych, społeczeństwa i gospodarki zmierzający do wyprowadzenia 

obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do dalszego rozwoju 

obszaru. 

 

4. Obszar programu rewitalizacji - teren, dla którego opracowuje się  

i realizuje Miejski Program Rewitalizacji, obejmujący całość lub część terenu 

znajdującego się w stanie kryzysowym. 

 

5. Kompleksowość - Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób 

kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych 

współfinansowanych zarówno ze środków EFRR, EFS, FS, jak i z innych 

publicznych oraz prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego, 

ekonomicznego, przestrzennego, technicznego, środowiskowego  

i kulturowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem. 
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Część I:Diagnostyczna  

 

1. Diagnoza społeczno – gospodarcza obszaru miasta 

obejmująca analizę czynników  zjawisk kryzysowych, 

lokalny potencjał, a także skalę i charakter potrzeb 

rewitalizacyjnych  

 

1.1.Położenie miasta i zagospodarowanie przestrzenne  

 

Jasło – miasto powiatowe w południowo - wschodniej części Polski,  

w województwie podkarpackim, siedziba powiatu jasielskiego, położone w obrębie 

Dołów Jasielsko-Sanockich. 

Jasło jest miastem średniej wielkości, jego powierzchnia wynosi 36,52 km2,  

z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na 31.12.2014 r. 

zamieszkiwało je 36 260 osób. Stanowią oni ok. 32% mieszkańców całego powiatu 

jasielskiego. Pod względem liczby mieszkańców Jasło zajmuje 10 miejsce wśród 45 

miast województwa podkarpackiego. Najbardziej zbliżone miasta to Sanok  

i Jarosław. 

Jasło jest gminą miejską i stanowi element układów: 

a) administracyjnych: 

 województwa podkarpackiego, 

 powiatu Jasielskiego, 

b) osadniczych:  

 strefy podmiejskiej Rzeszowa. 

Sieć osadnicza składa się z 16 osiedli, do których należą: 

 Bryły, 

 Brzyszczki, 

 Gamrat, 

 Gądki, 

 Górka Klasztorna, 
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 Hankówka, 

 Kaczorowy, 

 Kopernika, 

 Krajowice, 

 Mickiewicza, 

 Niegłowice, 

 Rafineria, 

 Sobniów, 

 Śródmieście, 

 Ulaszowice, 

 Żółków. 

Centrum Jasła tworzą trzy największe osiedla, a mianowicie Śródmieście, 

Kopernika i Mickiewicza. Obszar Centralny zajmuje 10,3% ogólnej powierzchni miasta 

i zamieszkuje go ponad połowa ogólnej liczby ludności. 

Mapa 1: Województwo Podkarpackie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:www.google.pl/search?q 
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Mapa 2: Powiat jasielski na tle województwa 
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   Mapa 3: Gminy powiatu jasielskiego 
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1.1.1. Powiązanie komunikacyjne 

 

  Jasło leży na skrzyżowaniu szlaków kolejowo-drogowych. Najważniejsze szlaki 

komunikacji drogowej to:  

 droga krajowa nr 28, tzw. Trasa Karpacka, Zator – Medyka – przejście graniczne 

z Ukrainą, 

 droga krajowa nr 73, Wiśniówka – Jasło,  

 droga wojewódzka nr 988, Babica – Strzyżów – Wiśniówka– Frysztak - Warzyce,  

 droga wojewódzka nr 992, Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród.  

Na terenie miasta Jasła istnieje sieć dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych 

oraz gminnych. Łączna długość wszystkich dróg to 163,20 km i są to: 

 drogi miejskie – 126,7 km, 

 drogi powiatowe – 17,5 km, 

 drogi wojewódzkie - 2,2 km, 

 drogi krajowe – 16,8 km. 

 

 Przez Jasło przechodzą linie kolejowe łączące Rzeszów z Nowym Sączem oraz 

południowymi terenami Polski - Krosnem, Sanokiem, Przemyślem. Umożliwiają one 

połączenie z całym krajem oraz poprzez Przemyśl, jak również przez przejście 

graniczne w Krościenku (gmina Ustrzyki Dolne) dają wyjście na Ukrainę. 

 Miasto stanowi główny węzeł kolejowy na południu województwa 

podkarpackiego, przez Jasło przebiegają szklaki kolejowe: 

 linia kolejowa nr 108 - łącząca stację Stróże ze stacją Krościenko  

i z przejściem granicznym w tej miejscowości, 

 linia kolejowa nr 106 – łączy stację Rzeszów Główny ze stacją Jasło. 

 

 Do największych i najważniejszych generatorów ruchu zlokalizowanych na 

terenie Miasta Jasło zaliczyć należy:  

1) osiedla mieszkaniowe,  

2) urzędy i instytucje publiczne,  

3) placówki oświatowe,  
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4) strefy przemysłowe i duże zakłady pracy, 

5) obiekty sportowe, rekreacyjne, kulturalne,  

6) placówki służby zdrowia,  

7) obiekty handlowo-usługowe. 

 

1.1.2. Turystyka i rekreacja 

 

 Rozwój turystyki i rekreacji jest szansą dla rozwoju miasta. Na ternie miasta 

działa zorganizowana baza noclegowa, która będzie dalej rozwijana. Znajduje się 

również baza gastronomiczna, na terenie miasta występują 58 lokale z branży 

gastronomicznej. W okolicy Jasła występują gospodarstwa agroturystyczne, 

najwięcej jest zlokalizowanych w Krempnej gdzie znajduje się zalew na rzece. Na 

terenie powiatu znajduje się Transgraniczny Szlak Naftowy, stworzony dzięki 

współpracy Samorządów Polski i Ukrainy, dobrze rozbudowane są szlaki turystyczne, 

piesze jak i rowerowe. Wyznaczone są 4 trasy piesze:  

 Trasa 1: szlak czerwony przebiegający przez miejscowości Jasło – Dębowiec – 

Wola Dębowiecka – Załęże – Osiek, 

 Trasa 2: szlak niebieski: Dębowiec – Folusz,  

 Trasa 3: szlak żółty: Krempna – Myscowa – Pańska Góra – Polany – Huta Polańska,  

 Trasa 4: szlak zielony: Krempna – Kołomyja – Huta Krempska – Krempna. 

 

 Turystyka i rekreacja jest jedną z szans rozwoju miasta Jasła. Niemniej jednak 

baza noclegowa na jego terenie nie jest w wystarczającym stopniu rozwinięta. 

 W roku 2014 zanotowano dość znaczy wzrost korzystający z noclegów ogółem 

w obiektach hotelowych z 5 868 w roku 2013 do 9 346w roku 2014, wzrost o 3 478 

osób. 
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Tabela 1: Turystyczne obiekty noclegowe wg rodzajów 

Jednostka 
terytorialna 

ogółem hotele motele pensjonaty inne obiekty hotelowe 

korzystający z noclegów 
ogółem I-XII 

korzystający z noclegów 
ogółem I-XII 

korzystający z noclegów 
ogółem I-XII 

korzystający z noclegów 
ogółem I-XII 

korzystający z noclegów 
ogółem I-XII 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba 

Jasło (1) 6 388 5 868 9 346 542 229 4 504 1 384 1 759 1 554 0 0 0 1 127 681 360 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 
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2. Część analityczno – diagnostyczna 

 

2.1. Strefa gospodarcza  

2.1.1. Struktura działalności gospodarczej 

 

Do końca roku 2013 na obszarze miasta funkcjonowało 3 718 podmiotów  

gospodarczych. Z tej liczby, aż 3 588 stanowiły podmioty prywatne, które 

jednocześnie zatrudniały największą liczbę mieszkańców miasta. W 2014 roku na 

terenie miasta funkcjonowały o 8 podmioty gospodarcze więcej (ogólna liczba) 

3 726), 3 595 stanowiły 2014 roku podmioty prywatne. Najwięcej podmiotów  

w analizowanym okresie 2013-2014 działało w sekcji G gospodarki, odpowiednio 2013 

r. 1 176 oraz 2014 r. 1 137 podmiotów. 

Analiza trendów wskazuje na fakt, iż na obszarze miasta nastąpił bardzo dynamiczny 

rozwój działalności gospodarczej, a podział podmiotów gospodarczych pomiędzy 

sekcjami jest równomierny. 

 

Tabela 2: Podmioty wg sektorów własnościowych 

  
Jednostka 

miary 
2014 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON 

Podmioty wg sektorów własnościowych 

podmioty gospodarki narodowej ogółem - 3 726 

sektor publiczny - ogółem - 131 

sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki 
prawa budżetowego 

- 
84 

sektor publiczny - spółki handlowe - 9 

sektor prywatny - ogółem - 3 595 

sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą 

- 
2 716 

sektor prywatny - spółki handlowe - 268 

sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału 
zagranicznego 

- 
28 

sektor prywatny - spółdzielnie - 15 

sektor prywatny - fundacje - 13 

sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne - 127 

 
Źródło: Bank Danych Regionalnych 
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Wykres 1: Podmioty wg sektorów własnościowych 

 

Biorąc pod uwagę podział jednostek gospodarczych na terenie Jasła pod 

względem sekcji PKD 2014, w mieście przeważają podmioty z sektora handel hurtowy 

i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 1 137 

podmiotów, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 394 oraz przetwórstwo 

przemysłowe 320. 
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Tabela 3: Podmioty wg sekcji i działów PKD  oraz sektorów własnościowych 

 

Podmioty wg sekcji i działów PKD oraz sektorów 
własnościowych 

ogółem 

ogółem 3 726 

Sekcja A 18 

Sekcja B 7 

Sekcja C 320 

Sekcja D 3 

Sekcja E 16 

Sekcja F 288 

Sekcja G 1 137 

Sekcja H 196 

Sekcja I 95 

Sekcja J 87 

Sekcja K 108 

Sekcja L 117 

Sekcja M 394 

Sekcja N 77 

Sekcja O 22 

Sekcja P 184 

Sekcja Q 272 

Sekcja R 66 

Sekcja R dział 90 7 

Sekcje S i T 319 
Źródło: Bank Danych Regionalnych 

 

Wykres 2: Podmioty wg sekcji i działów PKD  oraz sektorów własnościowych 

 
W analizowanym okresie w mieście wzrasta liczba supermarketów z 11 

obiektów w 2012 roku do 14 w roku 2013. 
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Tabela 4: Sklepy wg form organizacyjnych 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 

 
 

Wykres 3: Sklepy wg form organizacyjnych 

  
Jednostka 

miary 
1998 2002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HANDEL I GASTRONOMIA 
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domy towarowe ob. - - - 1 1 1 1 1 1 : 
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2.1.2. Rynek pracy i bezrobocie 

 

 Według stanu na 2014 rok liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Jaśle 

wynosiła 2 478 osób, w tym 1 146 mężczyzn oraz 1 332 kobiet. 

Ogółem pracujących w 2014 roku było 14 715 osób, z czego 8 330 stanowili 

mężczyźni. Porównując dane za 2013 rok liczba osób bezrobotnych to 2 964,  

w tym większość stanowiły kobiety, tj. 1 558.  Liczba pracujących w 2013 roku była 

ogółem o 85 osób większa (14 800 osób) w stosunku do roku 2014. Pracujące kobiety 

stanowiły 6 210 osób. 

 

W 2014 roku wśród ogólnej liczby ludności 23 198 stanowiło grupę mieszkańców  

w wieku produkcyjnym – aktywnych zawodowo, 7 237 to osoby w wieku 

poprodukcyjnym oraz 5 825 to osoby, które wejdą dopiero na rynek pracy. Analizując 

dane za  2013 rok  23 392 stanowiły osoby w wieku produkcyjnym,  5 982 to osoby w 

wieku przedprodukcyjnym oraz 6 989 stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym. 

 

Tabela 5: Struktura bezrobocia w okresie 2013-2014 

  Jednostka miary 2013 2014 

BEZROBOCIE REJESTROWANE 

Bezrobotni zarejestrowani wg płci 

ogółem osoba 2 964 2 478 

mężczyźni osoba 1 406 1 146 

kobiety osoba 1 558 1 332 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci 

ogółem % 12,7 10,7 

mężczyźni % 11,5 9,4 

kobiety % 14,0 12,1 

PRACUJĄCY WEDŁUG INNEGO PODZIAŁU NIŻ PKD 

Pracujący wg płci 

ogółem osoba 14 800 14 715 

mężczyźni osoba 8 590 8 330 

kobiety osoba 6 210 6 385 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 

 

 

 

Wykres 4: Struktura bezrobocia w 2014 r. 
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Wykres 5: Struktura bezrobocia w 2013 r. 
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2.1.3.  Sytuacja rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

 

  Dane wskazują, że w 2013r. 12,5% mieszkańcom miasta Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Jaśle udzielił pomocy i wsparcia. Liczba rodzin i osób 

korzystających z pomocy Ośrodka systematycznie wzrasta. W 2013r. liczba rodzin 

wzrosła o 14,3% w porównaniu z rokiem 2011, a liczba osób o 11,9%. Niewątpliwie 

wpływ na duży procent wzrostu rodzin i osób korzystających ze wsparcia Ośrodka 

miało podwyższenie kryteriów dochodowych pomocy społecznej w październiku 

2012r. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie 

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych  

z pomocy społecznej, kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej 

wynosi 542 zł, a dla osoby w rodzinie 456 zł. Wzrasta również liczba osób długotrwale 

korzystających ze wsparcia Ośrodka. W 2013 liczba tych osób uległa znacznemu 

zwiększeniu w porównaniu z rokiem 2012, bo aż o 21%. 

 

Tabela 6: Liczba osób i rodzin korzystających i z pomocy wsparcia Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w latach 2011-2013  

Wyszczególnienie  2011 2012 2013 

Liczba osób: 2 139 
2 338 2 619 

w tym osoby długotrwale 
korzystające 

1 253 1 335 1 620 

Liczba rodzin: 1 569 1 718 1 793 

Liczba osób w rodzinie 4 074 4 620 4 558 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 
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Tabela 7: Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego 

Jednostka terytorialna 

ogółem 
poniżej kryterium 

dochodowego 
powyżej kryterium 

dochodowego 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

gosp. gosp. gosp. gosp. gosp. gosp. gosp. gosp. gosp. 

Region wschodni 232 536 243 350 : 162 452 169 173 : 70 082 74 174 : 

 PODKARPACKIE  72 183 75 629 : 49 262 51 205 : 22 920 24 423 : 

Podregion 33 - krośnieński 18 113 18 938 : 12 451 12 909 : 5 661 6 028 : 

Powiat jasielski  4 998 5 136 : 3 485 3 495 : 1 513 1 640 : 

Jasło  1 493 1 555 : 944 896 : 549 659 : 

          

Źródło: Bank Danych Regionalnych 
 

Tabela 8: Zasięg korzystania z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego i ekonomicznych grup wieku 

Jednostka 
terytorialna 

ogółem poniżej kryterium dochodowego 

ogółem przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny ogółem przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

% % % % % % % % % % % % % % % % 

Region wschodni 10,3 10,6 20,3 20,9 9,3 9,7 3,2 3,3 7,4 7,5 15,3 15,2 6,9 7,2 0,9 0,9 

 PODKARPACKIE * 11,0 11,3 21,2 21,8 9,8 10,2 3,5 3,6 7,8 7,9 15,7 15,6 7,1 7,4 0,9 1,0 

Podregion 33 - 
krośnieński 11,8 12,2 22,9 23,6 10,6 11,1 3,4 3,5 8,4 8,5 17,1 17,0 7,7 8,0 0,8 0,9 

Powiat jasielski * 13,7 14,1 26,2 26,8 12,5 13,0 3,9 3,9 10,0 9,9 20,0 19,5 9,3 9,4 1,0 1,0 

Jasło  10,5 11,0 - - - - - - 6,7 6,5 - - - - - - 

Źródło: Bank Danych Regionalnych
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2.2. Zasoby środowiska przyrodniczego 

 

 Miasto zajmuje obszar 36,52 km2, użytki rolne zajmują ok. 2 000 ha, lasy 169,50 

ha. Pozostałe formy użytkowania stanowi: zabudowa skupiona  

i rozproszona, drogi, urządzenia techniczne, wody powierzchniowe. 

Niewielkie powierzchnie leśne występujące w granicach Jasła to:  

 Las Niegłowicki,  

 Las w rejonie „Podzamcza” otaczający rezerwat „Golesz”, 

 Las ochronny „Gamratu”.  

Stanowią one bardzo cenne ostoje lęgu i żerowania ptaków, zbiorowisko rzadkich  

i chronionych roślin, pełnią funkcję ochronną wokół istniejących zakładów 

przemysłowych oraz stanowią fragmenty regionalnych ciągów ekologicznych,  

w związku z tym należy dążyć do zachowania ich powierzchni, a nawet jej 

powiększenie. 

  Obszar Jasła jest bardzo zróżnicowany krajobrazowo. W północno – zachodniej 

i południowej jego części wchodzącej w skład Pogórza Strzyżowskiego  

i Jasielskiego dominuje krajobraz Pogórzy, charakteryzujący się wyrównanym 

poziomem zrównań wierzchowinowych, zróżnicowanym nachyleniem stoków, 

porozcinanych głęboko wciętymi dolinami nieckowatymi i wciosowymi, najczęściej 

zalesionymi, ograniczonych skarpami i niszczonych przez osuwiska. W rejonie Kotliny 

Jasielsko – Krośnieńskiej krajobraz jest mniej zróżnicowany, o łagodnych stokach i 

niewielkich nachyleniach. Centralną część Jasła rozcinają doliny rzeczne Wisłoki, 

Jasiołki i Ropy sterasowane w części obwałowane. Zabudowa centrum Jasła ma 

charakter miejski z zabudową wielorodzinną i jednorodzinną, mieszkaniową oraz z 

kompleksami zabudowy przemysłowej, z których największym i najbardziej 

charakterystycznym jest Huta Szkła. Poza Centrum działają zakłady na terenie byłej 

Rafinerii oraz ukryty w lesie Gamrat S.A. We wschodniej części Jasła widoczny jest 

niczym nie osłonięty kompleks zabudowy wielkoprzemysłowej związanej z zakładami 

działającymi w ramach grupy Nowy Styl. 
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  Znaczącym problemem dla mieszkańców miasta oraz osób do niego 

przybywających jest niezadowalający stan powietrza. Wynika on ze stosunkowo 

wysokiego stężenia pyłu PM10, związanego w przeważającej części z niską emisją. 

Natomiast z położeniem miasta w widłach trzech rzek związane jest duże zagrożenie 

powodziowe.  

  Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w Jaśle są:  

 spalanie paliw dla celów energetycznych,  

 procesy technologiczne w zakładach przemysłowych (wytwarzanie produktów 

rafinacji ropy naftowej, produkcja tworzyw sztucznych, szkła i wyrobów 

szklanych, procesy galwaniczne i malarskie),  

 transport drogowy.  

Bardzo uciążliwą emisję dla najbliższego otoczenia wywierają źródła o niewielkiej 

wysokości emitora, często o małej wielkości emisji, które powodują jednak znaczny 

wzrost stężeń zanieczyszczeń w najbliższym otoczeniu są nimi: komunikacja 

samochodowa, tereny zabudowy mieszkaniowej ogrzewane paliwem stałym, niskie 

emitory punktowe. 

Z procesów technologicznych stosowanych w zakładach następuje emisja: dwutlenku 

azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, zanieczyszczeń specyficznych (głównie 

węglowodory alifatyczne, ftalany, cykloheksanon, węglowodory aromatyczne, 

merkaptany, metale ciężkie), emisja zanieczyszczeń specyficznych stanowi około 4% 

łącznej emisji do atmosfery, jednak z uwagi na niekorzystne oddziaływanie na 

środowisko jest bardzo istotna. 

Największy udział w łącznej emisji zanieczyszczeń gazowych w Jaśle ma Orion 

Engineered Carbons Sp. z o.o. Z tego źródła pochodzi 32% ogólnej emisji dwutlenku 

siarki i 62% emisji dwutlenku azotu. Źródła komunalne, administrowane przez MPGK  

Sp. z o.o., emitują 29% łącznej emisji dwutlenku siarki, 15% emisji dwutlenku azotu 

i 56% tlenku węgla. 

Do zakładów emitujących do atmosfery znaczące ilości zanieczyszczeń pyłowych 

należą: Pektowin - Naturex – 41% ogólnej emisji pyłów, Gamrat S.A. – 33% emisji 

pyłów i MPGK Sp. z o.o. – 14%. 
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Tabela 9: Emisja zanieczyszczeń gazowych 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 
 

 

Tabela 10: Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do 

redukcji zanieczyszczeń 

Jednostka terytorialna 

pyłowe gazowe 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

t/r. t/r. t/r. t/r. t/r. t/r. 

Region wschodni 2 082 276 1 945 755 1908 388 280 134 247 219 244 763 

PODKARPACKIE  330 384 23 467 131 000 9 618 7 101 6 735 

Podregion 33 - krośnieński 3 879 3 598 3 335 1 944 702 772 

Powiat jasielski  1 458 1 575 1 374 2 2 0 

Powiat sanocki 1 581 1 468 1 363 1 657 381 420 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 

 

W granicach administracyjnych miasta usytuowane są 3 obszary Natura 2000, co 

może korzystnie wpłynąć poprawę stanu powietrza i możliwości prozdrowotnego 

wypoczynku mieszkańców, ale jednocześnie być czynnikiem ograniczającym 

możliwości inwestycyjne. 

 

2.3.Zasoby infrastruktury technicznej miasta 

 

 Wodociągi i kanalizacja - zadania w tym zakresie powierzono Wydział 

Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, który nadzoruje Miejskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jaśle – m.in. w zakresie miejskiej 

gospodarki wodno-ściekowej oraz miejskich inwestycji infrastrukturalnych. 

Podstawową jednostką świadczącą usługę (pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie 

wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków) jest Miejskie Przedsiębiorstwo 

Jednostka terytorialna 

ogółem 
ogółem (bez dwutlenku 

węgla) 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

t/r. t/r. t/r. t/r. t/r. t/r. 

Region wschodni 22 858 625 21 472 235 2 1582 172 136 534 125 810 123 522 

 PODKARPACKIE * 3 360 437 3 244 439 2 525 580 18 080 19 883 14 598 

Podregion 33 - krośnieński 368 332 369 060 366 956 2 516 2 489 2 182 

Powiat jasielski  128 052 124 469 140 838 954 959 874 

Powiat sanocki 70 011 68 077 59 864 523 546 452 
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Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., której założycielem i jedynym właścicielem jest 

miasto Jasło.  

 Na stan środowiska w Jaśle bardzo pozytywny wpływ posiada całkowite 

uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej. Powierzchnia miasta w prawie  

100 % pokryta jest siecią wodociągową i kanalizacyjną. Jasło posiada ponadto, 

wdrożone z dobrym skutkiem, systemy w zakresie odbioru i utylizacji odpadów 

komunalnych. Już w 1996 roku, w wyniku przeprowadzonego referendum, wdrożono 

system gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 210,4 km, w tym rozdzielczej 150,4 

km. Sieć pracuje w układzie jednostrefowym z hydroforniami osiedlowymi. 

Przeciętne zużycie wody w grupie gospodarstw domowych przyjmuje wartość  

w roku 2014 -2,4 [hm³].  

Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej w 2014 r. to 86,4 %, czyli  

ok. 13,6% mieszkańców Jasła nie jest podłączona do sieci wodociągowej. Z analizy 

danych na przestrzeni ostatnich 10 lat (roku 2004 – odsetek to: 84%) wzrosła liczba 

osób podłączonych do sieci wodociągowej o 2,4%. 

Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 212,6 km, w tym kanalizacji 

ogólnospławnej 34,9 km i sanitarnej 177,7 km. Odsetek ludności korzystającej  

z sieci kanalizacyjnej w roku 2013 wyniósł 88,2%, w roku 2004 odsetek ten stanowił 

84,7%.  
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Źródło: strateg.stat.gov.pl 
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Tabela 11: Infrastruktura techniczna - odsetek ludności korzystających 

Źródło: strateg.stat.gov.pl 

 

Tabela 12: Masa odpadów wytworzonych 

Wskaźnik Jednostka terytorialna 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Masa odpadów wytworzonych (z 
wyłączeniem odpadów komunalnych) [tys. 
ton] 

Jasło (gm. miejska) 29 41 38 57 55 54 31 30 28 41 39 40 

Źródło: strateg.stat.gov.pl 

 

 

Wskaźnik Jednostka terytorialna 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Odsetek ludności korzystającej z sieci 
kanalizacyjnej [%] 

Jasło (gm. miejska) 83,3 84,7 85,6 85,9 86 86,2 86,3 86,9 87,9 88,1 88,2 . 

Odsetek ludności korzystającej z sieci 
wodociągowej [%] 

Jasło (gm. miejska) 83,2 84 84,4 84,5 84,6 84,7 84,8 85,4 85,9 86,2 86,4 . 

Udział przemysłu w zużyciu wody ogółem 
[%] 

Jasło (gm. miejska) 42,4 44,1 42,2 42,7 38,9 36,8 35,4 33,1 32,8 33,8 31,8 31,6 

Zużycie wody na potrzeby gospodarki 
narodowej i ludności ogółem [hm³] 

Jasło (gm. miejska) 3,6 3,8 3,3 3,4 3,1 3 2,7 2,5 2,4 2,5 2,4 2,4 
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Tabela 13: Ludność korzystająca z oczyszczalni wg lokalizacji 

Jednostka terytorialna 

ogółem 

2012 2013 2014 

osoba osoba osoba 

Region wschodni 4120629 4 194 531 4 268 064 

PODKARPACKIE 1 463 702 1 489 243 1 521 872 

PODKARPACKIE - MIASTO 831 831 838 157 844 113 

Podregion 33 - krośnieński 314 141 317 748 324 446 

Podregion 33 - krośnieński - MIASTO 158 308 158 138 158 390 

Powiat jasielski 66 839 68 021 69 301 

Powiat jasielski - MIASTO 36 790 36 518 36 407 

Jasło 35 355 35 168 35 046 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 

 

2.3.1. Infrastruktura społeczna 

 

 W szkołach na terenie miasta uczy się około 7 400 uczniów na różnych 

poziomach edukacji zaś do przedszkoli uczęszcza ponad 972 dzieci. Do dyspozycji 

uczniów pozostaje 9 szkół podstawowych, 4 gimnazja oraz 7 szkół 

ponadgimnazjalnych o różnych profilach. Wśród nich znajduje się Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy, wraz ze Szkołą Podstawową Nr 5 i Gimnazjum nr 3. 

Na terenie Miasta funkcjonują 2 szkoły wyższe, do których uczęszcza około 560 

studentów. 
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Tabela 14: Infrastruktura - przedszkolna  

  
Jednostka 

miary 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

PRZEDSZKOLA 

Przedszkola ogółem 

ogółem ob. 10 10 10 11 12 13 : 

oddziały - 42,00 43,00 47,00 48,00 52,00 55,00 : 

miejsca msc. 920 965 1 050 1 125 1 190 1 290 : 

dzieci osoba 1 000 1 029 1 085 1 111 1 158 1 211 : 

Przedszkola wg typu i organu prowadzącego 

przedszkola bez specjalnych 

ogółem 

ogółem ob. 10 10 10 11 12 13 14 

prowadzone przez jednostki samorządu gminnego ob. 9 9 9 9 9 9 9 

oddziały 

ogółem - 42,00 43,00 47,00 48,00 52,00 55,00 56,00 

prowadzone przez jednostki samorządu gminnego - 39,00 39,00 41,00 41,00 42,00 42,00 41,00 

miejsca 

ogółem msc. 920 965 1 050 1 125 1 190 1 290 1 322 

prowadzone przez jednostki samorządu gminnego msc. 850 875 950 950 975 995 970 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 
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Tabela 15: Infrastruktura – szkoły podstawowe 

  
Jednostka 

miary 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Szkoły podstawowe ogółem 

ogółem ob. - 11 11 11 11 11 11 : 

pomieszczenia szkolne - - 164 160 162 151 151 - - 

oddziały w szkołach - - 124,00 124,00 123,00 112,00 110,00 107,00 : 

uczniowie osoba - 2 508 2 401 2 350 2 345 2 365 2 281 : 

absolwenci osoba - 477 493 418 404 391 422 : 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 
 

Wykres 6: Szkoły podstawowe 
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Tabela 16: Infrastruktura – gimnazja 

  
Jednostka 

miary 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gimnazja ogółem 

ogółem ob. - 6 6 6 6 6 6 : 

pomieszczenia szkolne - - 91 93 94 81 74 - - 

oddziały w szkołach - - 71,00 71,00 67,00 61,00 55,00 54,00 : 

uczniowie osoba - 1 593 1 615 1 535 1 449 1 345 1 361 : 

absolwenci osoba - 617 544 522 514 535 446 : 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 

 

Wykres 7: Gimnazja 
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Źródło: Bank Danych Regionalnych 

  Jednostka miary 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SZKOLNICTWO POLICEALNE 

Szkoły policealne wg typu i gestora 

szkoły policealne dla młodzieży bez specjalnych 

ogółem 

ogółem ob. - 1 2 2 1 2 1 : 

prowadzone przez jednostki samorządu wojewódzkiego ob. - 
1 1 1 1 1 1 

: 

SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE ZAWODOWE I ARTYSTYCZNE 

Szkoły artystyczne wg typu i gestora 

szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych 

ogółem 

ogółem ob. - 2 2 2 2 2 2 : 

prowadzone przez jednostki administracji rządowej 
(centralnej) 

ob. - 
1 1 1 1 1 1 

: 

pozostałe ob. - - 1 1 1 1 1 : 

uczniowie 

Szkoły zawodowe wg typu i gestora 

licea profilowane dla młodzieży bez specjalnych 

ogółem 

ogółem ob. - 3 2 1 1 0 0 - 

SZKOLNICTWO ZASADNICZE ZAWODOWE 

Zasadnicze szkoły zawodowe wg gestora i typu 

szkoły specjalne przysposabiające do pracy zawodowej 

ogółem 

ogółem ob. - 1 1 1 1 1 1 : 

prowadzone przez samorząd powiatowy (powiaty 
ziemskie) 

ob. - - - - 
1 1 1 

: 

prowadzone przez samorząd powiatowy (powiaty ziemskie 
łącznie z miastami na prawach powiatu) 

ob. - 
1 1 1 

- - - - 
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Jednostka 

miary 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE I POLICEALNE 

Maturzyści i absolwenci liceów ogólnokształcących, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości 

absolwenci, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości 

ogółem osoba - 578 568 587 563 522 552 : 

licea ogólnokształcące dla młodzieży bez 
specjalnych 

osoba - 
563 568 586 557 513 540 

: 

licea ogólnokształcące dla dorosłych osoba - 0 0 0 4 6 10 : 

absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego 

ogółem osoba - 586 568 605 598 554 598 : 

licea ogólnokształcące dla młodzieży bez 
specjalnych 

osoba - 
569 568 588 561 519 544 

: 

uzupełniające licea ogólnokształcące dla młodzieży 
(bez specjalnych) 

osoba - 
17 0 11 4 0 0 

- 

Maturzyści i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości 

absolwenci, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości 

ogółem osoba - 456 349 365 325 312 263 225 

szkoły dla młodzieży bez specjalnych ogółem osoba - 454 348 365 325 312 259 225 

technika dla młodzieży bez specjalnych osoba - 337 312 336 289 275 258 223 

technika uzupełniające dla młodzieży bez 
specjalnych 

osoba - - - - - 
0 1 2 

licea profilowane dla młodzieży bez specjalnych osoba - 117 36 29 36 37 0 0 

szkoły dla dorosłych ogółem osoba - 2 1 0 0 0 4 0 

technika dla dorosłych osoba - 2 1 0 0 0 0 0 

technika uzupełniające dla dorosłych osoba - - - - - 0 4 0 

absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego 

ogółem osoba - 560 440 467 411 414 326 314 

szkoły dla młodzieży bez specjalnych ogółem osoba - 556 436 467 411 407 314 311 

technika dla młodzieży bez specjalnych osoba - 425 392 426 375 369 313 305 

technika uzupełniające dla młodzieży bez 
specjalnych 

osoba - - - - - 
0 1 6 

licea profilowane dla młodzieży bez specjalnych osoba - 131 44 41 36 38 0 0 

szkoły dla dorosłych ogółem osoba - 4 4 0 0 7 12 3 

technika dla dorosłych osoba - 4 4 0 0 0 0 0 

technika uzupełniające dla dorosłych osoba - - - - - 7 12 3 



analizy 
studia wykonalności 

kompleksowe zarządzanie projektami unijnymi 
 

35 
 

Tabela 18: Infrastruktura – sportowa 

  
Jednostka 

miary 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA 

SPORT 

Kluby sportowe łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS 

kluby szt. - 20 - 20 - 22 - 17 

członkowie osoba - 1 816 - 1 449 - 1 934 - 1 740 

ćwiczący ogółem osoba - 1 292 - 1 380 - 1 697 - 1 562 

ćwiczący mężczyźni osoba - 899 - 1 014 - 1 169 - 1 147 

ćwiczący kobiety osoba - 393 - 366 - 528 - 415 

ćwiczący do lat 18 ogółem osoba - 1 076 - 1 117 - 1 269 - 1 260 

ćwiczący do lat 18 chłopcy osoba - 721 - 798 - 857 - 886 

ćwiczący do lat 18 dziewczęta osoba - 355 - 319 - 412 - 374 

sekcje sportowe szt. - 50 - 48 - 52 - 38 

trenerzy osoba - 12 - 15 - 27 - 23 

instruktorzy sportowi osoba - 50 - 52 - 40 - 36 

inne osoby prowadzące zajęcia sportowe osoba - 22 - 18 - 18 - 5 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 
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Tabela 19: Biblioteki w Mieście Jasło w latach 2007-2013 

  
Jednostka 

miary 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

KULTURA I SZTUKA 

BIBLIOTEKI 

Biblioteki naukowe, fachowe, pedagogiczne, fachowo - beletrystyczne, osrodki informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej (inte), biblioteki 
towarz 

biblioteki i filie ob. 2 - 1 - 2 2 1 : 

powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych m2 237 - 225 - 237 231 225 : 

pracownicy osoba 4 - 3 - 5 4 4 : 

księgozbiór wol. 58 510 - 53 868 - 55 412 53 792 53 750 : 

zbiory specjalne -- 207 - 215 - 282 293 303 : 

czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający) w 
ciągu roku 

-- 
1 997 

- 
929 

- 
781 835 779 

: 

czytelnicy indywidualni zarejestrowani w ciągu roku osoba 1 997 - 929 - - - - - 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 
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Tabela 20: Opieki społecznej w Mieście Jasło w latach 2007-2013 

  
Jednostka 

miary 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA 

OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ 

Placówki socjalizacyjne 

placówki socjalizacyjne 

placówki ogółem ob. - 1 1 1 1 1 1 1 

miejsca ogółem msc. - 18 18 18 18 18 18 18 

wychowankowie ogółem osoba - 18 18 19 18 16 19 17 

wychowankowie, dziewczęta osoba - 18 18 19 18 15 19 17 

wychowankowie, chłopcy osoba - 0 0 0 0 1 0 0 

wychowankowie w roku sprawozdawczym osoba - 33 23 25 23 24 23 22 

wolontariusze w roku sprawozdawczym osoba - 0 0 1 1 0 0 1 

Placówki wsparcia dziennego - pracujące min. 5 dni i 20 h na tydzień 

ogółem 

placówki wsparcia dziennego ob. - 2 4 4 3 - - - 

miejsca całodobowe msc. - 85 264 254 204 - - - 

korzystający w roku sprawozdawczym osoba - 251 617 648 534 - - - 

wolontariusze w roku sprawozdawczym osoba - 6 16 11 28 - - - 

Placówki wsparcia dziennego ogółem 

ogółem 

placówki wsparcia dziennego ob. - 3 4 4 3 4 4 4 

miejsca całodobowe msc. - 135 264 254 204 - - - 

korzystający (stan w dniu 31.XII) osoba - - - - - 211 340 338 

korzystający w roku sprawozdawczym osoba - 344 617 648 534 547 519 521 

wolontariusze w roku sprawozdawczym osoba - 24 16 11 28 10 7 2 

miejsca msc. - - - - - 219 234 234 

Źródło: Bank Danych Regionalnych
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2.4. Analiza tkanki mieszkaniowej miasta - techniczna 

 

 Zabudowa mieszkaniowa w mieście ma zróżnicowaną formę. Znajduje się tu 

zarówno zabudowa o charakterze śródmiejskim jak i podmiejskim. W centrum miasta 

dominują budynki wielorodzinne. Mają one zarówno formę wolno stojących bloków, 

jak i kamienic usytuowanych tuż przy ulicach, tworzących pierzeje.  

W 2014 roku w mieście  oddano do użytkowania 34 mieszkania (2013 r. 57 mieszkań), 

spadek o 23 mieszkania. Taki stan rzeczy spowodowany jest wysokimi cenami na 

rynku nieruchomości i rynku budowlanym. Przeciętna powierzchnia użytkowa 

jednego mieszkania stopniowo na przestrzeni od roku 2012 spada  

i w 2014 roku osiągnęła 40 m2 . 
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Tabela 21: Mieszkania oddane do użytkowania w Mieście Jasło w latach 2007-2014 

  
Jednostka 

miary 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO 

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 

Mieszkania oddane do użytkowania 

ogółem 

mieszkania - - 56 21 127 25 58 57 34 

izby - - 333 121 450 166 281 252 190 

powierzchnia użytkowa m2 - 6 512 2 601 9 351 4 533 5 519 5 144 4 099 

spółdzielcze 

mieszkania - - 0 0 0 0 0 12 0 

izby - - 0 0 0 0 0 48 0 

powierzchnia użytkowa m2 - 0 0 0 0 0 702 0 

komunalne 

mieszkania - - 0 0 16 0 0 0 0 

izby - - 0 0 64 0 0 0 0 

powierzchnia użytkowa m2 - 0 0 706 0 0 0 0 

przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 

mieszkania - - 0 0 91 0 31 21 0 

izby - - 0 0 273 0 124 63 0 

powierzchnia użytkowa m2 - 0 0 5 746 0 1 618 1 122 0 

indywidualne 

mieszkania - - 56 21 20 25 27 24 34 

izby - - 333 121 113 166 157 141 190 

powierzchnia użytkowa m2 - 6 512 2 601 2 899 4 533 3 901 3 320 4 099 

indywidualne - realizowane z przeznaczeniem na użytek własny inwestora 

mieszkania - - - - - - - 24 34 

izby - - - - - - - 141 190 

powierzchnia użytkowa m2 - - - - - - 3 320 4 099 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 
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  Kamienice oraz ich podwórka są w większości zaniedbane, budynki wymagają 

remontu, a podwórza uporządkowania oraz przebudowy. Kamienice tworzą 

niezwykły kontrast z odnowionymi blokami oraz znajdującymi się przy nich 

zadbanymi uliczkami i trawnikami. Jeszcze większy kontrast widoczny jest, gdy 

porównuje się je z nowymi zabudowaniami w postaci domów jednorodzinnych. 

Dodatkowo budynki charakteryzują się niską efektywnością energetyczną, występują 

w nich okna starego typu, które najczęściej są nieszczelne; stan murów także nie 

jest dobry. Wpływ na efektywność energetyczną mają również źródła ciepła używane 

przez mieszkańców. 

Większości budynków mieszkalnych liczy sobie od 30 do 60 lat i w niektórych 

obszarach miasta ich stan jest mocno zdegradowany. Proces degradacji społeczno-

ekonomicznej dostrzegalny jest na terenie całego miasta, choć należy zauważyć, że 

różni się on pomiędzy poszczególnymi osiedlami. 

 

Tabela 22: Budynki mieszkalne w gminie 

Jednostka terytorialna 

Ogółem ogółem 

2013 2014 

- - 

Podregion 33 - krośnieński 103 470 104 331 

Podregion 33 - krośnieński - MIASTO 22 285 22 466 

Jasło  4 960 4 991 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 

 

Tabela 23: Mieszkania niezamieszkane w zasobie gminy (pustostany) 

Jednostka terytorialna 

ogółem 

2009 2013 

- - 

Region wschodni 2 093 2 008 

Podregion 33 - krośnieński 87 99 

Podregion 33 - krośnieński - MIASTO 0 34 

Jasło 3 7 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 
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Tabela 24: Postępowania eksmisyjne i eksmisje z lokali mieszkalnych 

Jednostka terytorialna 

toczące się w sądzie postępowania 
eksmisyjne 

orzeczone przez sąd eksmisje wykonane eksmisje 

ogółem 

z powodu 
zaległości w 
opłatach za 
mieszkanie 

ogółem 

z powodu 
zaległości w 
opłatach za 
mieszkanie 

ogółem 

z powodu 
zaległości w 
opłatach za 
mieszkanie 

2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 

- - - - - - - - - - - - 

Region wschodni 525 601 385 487 490 638 435 545 386 312 345 265 

Podregion 33 - krośnieński 30 64 28 59 23 52 16 50 16 17 12 15 

Podregion 33 - krośnieński - MIASTO 0 61 0 57 0 44 0 42 0 17 0 15 

Powiat jasielski * 0 4 0 1 5 2 4 0 4 2 3 0 

Powiat jasielski - MIASTO 0 4 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 

Jasło  0 4 0 1 5 2 4 0 4 2 3 0 
Źródło: Bank Danych Regionalnych 
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Tabela 25: Zaległości w opłatach za mieszkanie w zasobach gminnych 

Jednostka terytorialna 

mieszkania wysokość zaległości 

ogółem ponad 3 miesiące ogółem ponad 3 miesiące 

2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 

- - - - tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 

Region wschodni 23 242 23 282 13696 12 468 46 218,8 38 051,1 41246,7 32 322,2 

Podregion 33 - krośnieński 1 147 1 204 635 590 871,9 1 161,3 680,7 967,0 

Podregion 33 - krośnieński - MIASTO 0 1093 0 532 0,0 1 098,1 0,0 918,4 

Powiat jasielski  113 149 31 37 113,7 87,2 85,1 56,5 

Powiat jasielski - MIASTO  0 147 0 36 0,0 86,7 0,0 56,1 

Jasło 111 147 31 36 113,5 86,7 85,1 56,1 
Źródło: Bank Danych Regionalnych 

 

2.5. Strefa społeczna – demograficzna  

2.5.1.Liczba ludność 

 

 Według stanu na 31 grudnia 2014 roku Miasto Jasło  zamieszkiwało 36 260 

mieszkańców. Natomiast w 2013 roku liczba ludności wynosiła 36 363, tj. spadek  

o 103 osoby.  

Porównując aktualne dane, dotyczące liczy ludności Miasta Jasła z danymi, które 

były podstawą do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla perspektywy 

finansowej Unii Europejskiej 2007-2013, liczba ludności 2008 roku  wynosiła 37 249 

osób, w 2014 roku, to już tylko 36 260, spadek liczby ludności o 989 osób w ciągu 

6 lat. W związku z spadkiem ludności zmniejszeniu uległa, także gęstość 

zaludnienia w 2014 roku to 993 os/km². 

Wśród ludności miasta w 2014 r. przeważały kobiety 18 869. Współczynnik 

feminizacji społeczności kształtował się na podobnym poziomie w analizowanym 

okresie tj. 108 kobiet przypadających na 100 mężczyzn.  
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Tabela 26: Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci w 2014 r. 

  
Jednostka 

miary 
2014 

STAN LUDNOŚCI 

Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci 

ogółem 

faktyczne miejsce zamieszkania 

stan na 30 VI 

ogółem osoba 36 286 

mężczyźni osoba 17 417 

kobiety osoba 18 869 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 

 

Różnica ilościowa miedzy kobietami i mężczyznami w okresie objętym badaniem 

utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie. 

 

Wykres 8: Stan ludności w 2014 r. 
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Tabela 27: Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci w 2013 r. 

  
Jednostka 

miary 
2013 

STAN LUDNOŚCI 

Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci 

ogółem 

faktyczne miejsce zamieszkania 

stan na 30 VI 

ogółem osoba 36 486 

mężczyźni osoba 17 523 

kobiety osoba 18 963 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 

 

Wykres 9: Stan ludności w 2013 r. 

 

 

2.5.2. Struktura ludności 

 

 Analiza struktury mieszkańców wskazuje na spadek w grupach 0-4 do 20-24, 

czyli dzieci / młodzież osoby, które wejdą na rynek pracy. Dla porównania natomiast 

mam wzrost od grup wiekowych 60-64 do 85 i więcej, czyli osoby  

w wieku poprodukcyjnym (emeryci). 

Zmniejszenie udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym występujące łącznie  

z obciążeniem demograficznym ogółem może przynieść negatywne skutki  

w postaci spadku siły roboczej, a co za tym idzie braku dostatecznej liczby osób 

mogących wpłynąć na podwyższenie poziomu życia starzejącego się społeczeństwo. 
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Tabela 28: Ludność wg wieku i płci 

  
Jednostka 

miary 
2014 2013 

 STAN LUDNOŚCI  

Ludność wg grup wieku i płci  

0-4  

ogółem osoba 1 516 1 565 

mężczyźni osoba 815 846 

kobiety osoba 701 719 

5-9  

ogółem osoba 1 690 1 694 

mężczyźni osoba 885 887 

kobiety osoba 805 807 

10-14  

ogółem osoba 1 573 1 591 

mężczyźni osoba 798 783 

kobiety osoba 775 808 

15-19  

ogółem osoba 1 868 1 923 

mężczyźni osoba 924 983 

kobiety osoba 944 940 

20-24  

ogółem osoba 2 214 2 349 

mężczyźni osoba 1 086 1 153 

kobiety osoba 1 128 1 196 

25-29  

ogółem osoba 2 707 2 812 

mężczyźni osoba 1 401 1 459 

kobiety osoba 1 306 1 353 

30-34  

ogółem osoba 3 074 3 060 

mężczyźni osoba 1 580 1 596 

kobiety osoba 1 494 1 464 

35-39  

ogółem osoba 2 747 2 702 

mężczyźni osoba 1 412 1370 

kobiety osoba 1 335 1 332 

40-44  

ogółem osoba 2 461 2 400 

mężczyźni osoba 1 263 1 238 

kobiety osoba 1 198 1 162 

45-49  

ogółem osoba 2 342 2 446 

mężczyźni osoba 1 163 1 195 

kobiety osoba 1 179 1 251 

50-54  

ogółem osoba 2 640 2 716 

mężczyźni osoba 1 272 1 277 

kobiety osoba 1 368 1 439 

55-59  
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Źródło: Bank Danych Regionalnych 

 

 

 

Analiza struktury ekonomicznej mieszkańców wskazuje na nieznaczny spadek liczby 

osób w wieku produkcyjnym (w latach 2013 – 2014 o około 194 osoby), które stanowią 

63,9% ogółu mieszkańców nie odbiegając w ten sposób od tendencji  

w całym województwie. 

 

 

 

ogółem osoba 2 957 2 969 

mężczyźni osoba 1 347 1 402 

kobiety osoba 1 610 1 567 

60-64  

ogółem osoba 2 635 2 556 

mężczyźni osoba 1 234 1147 

kobiety osoba 1 401 1 409 

65-69  

ogółem osoba 1 862 1 717 

mężczyźni osoba 799 738 

kobiety osoba 1063 979 

70 i więcej  

ogółem osoba 3 974 3 863 

mężczyźni osoba 1 418 1 380 

kobiety osoba 2 556 2 483 

70-74  

ogółem osoba 1 273 1 244 

mężczyźni osoba 488 466 

kobiety osoba 785 778 

75-79  

ogółem osoba 1 179 1 167 

mężczyźni osoba 434 450 

kobiety osoba 745 717 

80-84  

ogółem osoba 870 851 

mężczyźni osoba 310 298 

kobiety osoba 560 553 

85 i więcej  

ogółem osoba 652 601 

mężczyźni osoba 186 166 

kobiety osoba 466 435 
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W wieku przedprodukcyjnym według danych na koniec 2014 roku pozostaje 16,0%, a 

wieku poprodukcyjnym 19,9% mieszkańców. 

Tabela 29: Podział ludności według wieku produkcyjnego w 2013 r. - 2014 r. 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 
 

 

  W całym okresie prognostycznym, w wyniku małej liczby urodzeń i przy 

niewielkim wzroście liczby zgonów, przyrost naturalny jest ujemny, a w kolejnych 

latach zjawisko będzie się pogłębiać. 

Malejąca dzietność i wzrastająca długość życia powodują starzenie się 

społeczeństwa. Biorąc więc pod uwagę tendencje demograficzne warto podkreślić  

 Jednostka miary 2013 
2014 

STAN LUDNOŚCI 

w wieku przedprodukcyjnym 

ogółem osoba 5 982 
5 825 

mężczyźni osoba 3 091 
3 005 

kobiety osoba 2 891 
2 820 

w wieku produkcyjnym 

ogółem osoba 23 392 
23 198 

mężczyźni osoba 12 245 
12 175 

kobiety osoba 1 147 
11 023 

w wieku produkcyjnym mobilnym 

ogółem osoba 14 114 
14 025 

mężczyźni osoba 7 224 
7 159 

kobiety osoba 6 890 
6 866 

w wieku produkcyjnym niemobilnym 

ogółem osoba 9 278 
9 173 

mężczyźni osoba 5 021 
5 016 

kobiety osoba 4 257 
4 157 

w wieku poprodukcyjnym  

ogółem osoba 6 989 
7  237 

mężczyźni osoba 2 118 
2 217 

kobiety osoba 4 871 
5 020 
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szczególnie trudną sytuację materialną osób starszych utrzymujących się z rent  

i emerytur. Wysokość ww. świadczeń jest w dużym stopniu zbyt niska, aby  

w wystarczający sposób zaspokoić potrzeby seniorów z problemami zdrowotnymi. 

Tymczasem potrzeby osób w wieku poprodukcyjnym będą wzrastać równolegle ze 

zmieniającą się strukturą demograficzną społeczeństwa. 

 

2.5.3. Przyrost naturalny 

 

  W 2014 roku w mieście odnotowano kolejny rok z rzędu ujemny przyrost 

naturalny -9, (2013 r. wynik -6). Spadła liczba urodzeń żywych z 299 w roku 2013 do 

273 w roku 2014. W związku z tym spadła także liczba urodzeń żywych na 1000 

ludności w 2013 r. to 8,2, a 2014 r. 7,5. 

Tabela 30: Przyrost naturalny, zgony w mieście Jasło w 2014 r. 

  
Jednostka 

miary 
2014 

Gęstość zaludnienia oraz wskaźniki 

ludność na 1 km2 osoba 993 

zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców osoba -2,8 

URODZENIA I ZGONY 

Ruch naturalny wg płci 

Urodzenia żywe 

ogółem - 273 

mężczyźni - 140 

kobiety - 133 

Zgony ogółem 

ogółem - 282 

mężczyźni - 144 

kobiety - 138 

Zgony niemowląt 

ogółem - 2 

mężczyźni - 2 

Przyrost naturalny 

ogółem - -9 

mężczyźni - -4 

kobiety - -5 

Urodzenia żywe, zgony i przyrost naturalny na 1000 ludności 

urodzenia żywe na 1000 ludności - 7,5 

zgony na 1000 ludności - 7,77 

przyrost naturalny na 1000 ludności - -0,2 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 
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2.5.4. Statystyka policji w powiecie i Mieście Jasło 

 

2.5.4.1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w powiecie i Mieście 

Jasło 

 

W 2012 r. na drogach powiatu jasielskiego doszło do 68 wypadków drogowych. 

Ich skutkiem była śmierć 10 osób, a 82 osoby zostały ranne.  

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2011 zanotowano wzrost o 4 wypadki, 

wzrost o 9 osób rannych i wzrost o 5 osób, które poniosły śmierć. 

Z liczby 68 wypadków w 27 udział brali niechronieni uczestnicy ruchu drogowego 

(piesi, rowerzyści, motorowerzyści, motocykliści), co stanowi 39,7 % ogółu 

wypadków, śmierć poniosło 2 osoby niechronione, rannych zostało 27. Pozostałe 

ofiary wypadków to 6 kierowców i 2 pasażerów. 

Główną przyczyną wypadków drogowych na terenie powiatu jasielskiego było: 

przekroczenie prędkości – 21 wypadków, nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, 

wymijanie – 12 wypadków, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu lub pieszemu – 10 

wypadków, błędy osób pieszych – 9 wypadków, niezachowanie bezpiecznej odległości 

między pojazdami oraz zajechanie drogi – po 3 wypadki, wpadnięcie w poślizg i 

nieprawidłowe skręcanie – po 2 wypadki, inne przyczyny – 6 wypadków. 

 

Największe zagrożenie wypadkami drogowymi występowało w Jaśle, gdzie 

zaistniało 33 wypadki drogowe. W porównaniu do 2011 r. na terenie miasta wzrosła 

o 9 liczba takich zdarzeń. Na drugim miejscu pod względem zagrożenia wypadkami 

drogowymi znajduje się rejon posterunku w Kołaczycach – 7 wypadków. W dalszej 

kolejności wymienić należy rejon gminy Jasło oraz posterunku w Skołyszynie  

i Tarnowcu – po 6 wypadków. Do najmniejszej liczby zdarzeń tej kategorii doszło na 

terenie posterunku w Dębowcu – 5 wypadków, posterunku w Nowym Żmigrodzie – 3 

wypadki oraz posterunku w Krempnej – 2 wypadki. 

W ocenianym okresie na terenie powiatu jasielskiego zaistniało łącznie 546 kolizji 

drogowych. W porównaniu do 2011 roku pod tym względem nastąpił wzrost o 63 

kolizje. Głównymi przyczynami tych zdarzeń było nieustąpienie pierwszeństwa 
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przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości miedzy pojazdami, nieprawidłowe 

cofanie oraz nieprzepisowe omijanie, wyprzedzanie. 

Rozpatrując stan trzeźwości sprawców wypadków stwierdzić należy, że w 5 

przypadkach sprawcami byli piesi pod działaniem alkoholu, w tych zdarzeniach 

zginęła 2 osoby, a 3 zostały ranne. Natomiast nietrzeźwy kierujący był sprawcą 

jednego tragicznego wypadku, w którym dwie osoby poniosły śmierć i dwie zostały 

ranne. 

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2011, nastąpił spadek o 3 wypadki 

drogowe spowodowane przez nietrzeźwych sprawców. 

W 2012 r. policjanci na drogach powiatu jasielskiego zatrzymali 511 nietrzeźwych 

kierujących, tj. o 131 mniej niż w 2011 r. Wśród zatrzymanych było 384 kierujących 

w stanie nietrzeźwości, tj. sprawców przestępstw z art. 178a Kodeksu karnego oraz 

127 kierujących pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, tj. sprawców wykroczeń  

z art. 87 Kodeksu wykroczeń. 

 

2.5.4.2. Przestępczość w powiecie i Mieście Jasło 

 

  W 2012 r. na terenie powiatu jasielskiego stwierdzono 1 488 przestępstw  

i było ich mniej o 14,3 % niż w 2011 r., kiedy to odnotowano 1 737 przestępstw 

(różnica wyniosła 249 przestępstw). 

Liczba przestępstw w 2012 roku dała korzystny tzw. wskaźnik zagrożenia, który 

informuje o tym, ile zaistniało przestępstw w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców. 

Dla powiatu jasielskiego wskaźnik ten w analizowanym okresie wyniósł 128,5 

przestępstw. Był to 4 rezultat spośród 21 powiatów województwa. Średnia dla całego 

Podkarpacia wyniosła 179,2 przestępstw na 10 000 mieszkańców. Ten poziom 

świadczy o tym, że ludność powiatu jasielskiego jest w niższym stopniu zagrożona 

przestępczością, niż mieszkańcy większości powiatów Podkarpacia. 

W strukturze przestępczości na obszarze powiatu jasielskiego dominowały 

przestępstwa kryminalne stanowiące 59,9 % ogółu przestępczości, następnie 

przestępstwa drogowe 28,2 % ogółu przestępczości, przestępstwa gospodarcze  

8,9 % ogółu i inne 3 %. 
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Biorąc pod uwagę zagrożenie przestępczością w poszczególnych gminach powiatu 

należy stwierdzić, że najwięcej przestępstw popełnionych zostało na terenie 

działania Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, która obsługiwała w minionym roku 

teren Miasta Jasła oraz Gminy Jasło. W analizowanym okresie na tym obszarze 

stwierdzono 989, a więc 66,5 % wszystkich przestępstw. Należy jednak podkreślić, 

że w porównaniu do 2011 r. na terenie miasta i Gminy Jasło odnotowano znaczący 

spadek liczby stwierdzonych przestępstw o 11.2 % tj. 124 przestępstwa mniej. 

Wśród pozostałych gmin, najwięcej przestępstw stwierdzono w rejonie 

Posterunku Policji w Skołyszynie – 137, Posterunku Policji w Nowym Żmigrodzie – 130, 

Posterunku Policji w Kołaczycach obejmującego gminy Kołaczyce i Brzyska – 79, 

Posterunku Policji w Tarnowcu – 75. Najmniej w rejonie Posterunku Policji  

w Dębowcu obejmującego gminy Dębowiec i Osiek Jasielski – 73 przestępstwa oraz 

Posterunku Policji w Krempnej – 5 przestępstw. 

Poziom wykrywalności został utrzymany na dobrym poziomie. Policjanci 

wykryli 1 156 przestępstw. Wykrywalność ogółem wyniosła 77,3 %. Skuteczność 

wykrywacza jasielskiej jednostki była wyższa o 5,1 % w porównaniu do średniego 

wyniku wszystkich jednostek w województwie. 

W ramach prowadzonych śledztw i dochodzeń policjanci ustalili 983 podejrzanych, 

przeciwko 906 skierowano akty oskarżenia. W stosunku do 11 zastosowany został 

środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 

 

Przestępczość kryminalna 

W minionym roku w powiecie jasielskim odnotowano spadek przestępczości  

o charakterze kryminalnym. Przestępstw tej kategorii odnotowano o 87 mniej.  

W 2011 r. stwierdzono 979 takich czynów, zaś w 2012 r. 892, co dało wskaźnik 

dynamiki na poziomie 91,1 % w stosunku do roku poprzedniego. Najbardziej 

zagrożone przestępczością kryminalną było miasto i gmina Jasło, gdzie zaistniało 

ponad 71 % spośród wszystkich tego typu przestępstw odnotowanych na terenie 

powiatu. 

Skuteczność wykrywcza tego rodzaju przestępstw wyniosła 64,6 %. Ustaleni zostali 

sprawcy 580 przestępstw kryminalnych. W porównaniu do średniego wyniku 
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 wszystkich jednostek w województwie wykrywalność jasielskiej jednostki była 

wyższa o 5,8 %. 

W analizowanym okresie największy udział w przestępczości o charakterze 

kryminalnym miały kradzieże cudzej rzeczy 24,2 %, tj. 216 przestępstw, następnie 

uszkodzenia rzeczy 13 %, tj. 116 przestępstw, kradzieże z włamaniem 11,2 %, tj. 100 

przestępstw, czyny z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 9,3 %, tj. 83 

przestępstwa, przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu 5,9%, tj. 53 przestępstwa, 

bójki i pobicia 2,2 %, tj. 20 przestępstw oraz przestępstwa rozbójnicze 1,8 %, tj. 16 

przestępstw. 

 

Przestępczość nieletnich 

W analizowanym okresie w powiecie jasielskim stwierdzono 1.488 wszystkich 

przestępstw, z czego osoby nieletnie popełniły 45 czynów, co stanowi 3 %. W 2011 r. 

odnotowano większą ilość czynów – 48. Wśród 983 podejrzanych o popełnienie 

przestępstw, nieletnich sprawców było 51, podczas gdy w 2011 r. – 70 osób wśród 

1.243 podejrzanych. Zanotowano zatem spadek liczby nieletnich sprawców o 19 

osób. Najczęstsze czyny jakie dokonywali nieletni to przestępstwa z ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii, kradzieże mienia i kradzieże z włamaniem. 

 

Zagrożenie wykroczeniami 

W 2012 r. policjanci Komendy Powiatowej Policji w Jaśle ujawnili ogółem 

47.785 wykroczeń, w 2011 r. 36.213 wykroczeń, tj. o 11.572 więcej. Dominującymi 

wykroczeniami były wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.  

W minionym roku ujawniono 27.621 takich czynów, co stanowi 57,8 % wszystkich 

wykroczeń. W związku z ujawnionymi wykroczeniami policjanci nałożyli 11.706 

grzywien w drodze mandatów karnych (w 2011 r. – 10.885 mandatów). 

Do Sądu Grodzkiego policjanci skierowali 1.124 wnioski o ukaranie (w 2011 r. 1.130 

wniosków). W 541 przypadkach, w toku prowadzonych czynności stwierdzono inne 

czyny. 
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Za wykroczenia o małym ciężarze gatunkowym policjanci pouczyli 34.414 sprawców 

wykroczeń (w 2011 r. 23.645). Wśród zastosowanych pouczeń 51,5 % to pouczenia za 

wykroczenia w ruchu drogowym, natomiast 48,5 % za inne wykroczenia. 

 

Analizując stan zagrożenia wykroczeniami na terenie powiatu należy stwierdzić, że 

najwięcej wykroczeń popełnionych zostało w Jaśle. 

Najczęściej w kategorii wykroczeń porządkowych popełniano wykroczenia przeciwko 

przepisom Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 

2.790 wykroczenia, obyczajności publicznej – 2.043 wykroczenia oraz zakłócaniu 

spokoju i porządku publicznego – 1.693 wykroczenia Natomiast  

w kategorii wykroczeń przeciwko mieniu dokonano 557 kradzieży oraz 168 zniszczeń, 

uszkodzeń cudzej rzeczy. 

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

W 2012 r. w powiecie jasielskim policjanci przeprowadzili 1.193 interwencje 

domowe (w 2011 r.- 1.576 interwencji), z których 396 dotyczyło zjawiska przemocy 

w rodzinie (w 2011 r.- 618). Przemocy doświadczyło 727 ofiar (w 2011 r. – 1.187). 

Przy czym należy podkreślić, że powyższe dane przedstawione są na zasadzie 

wielokrotności. Część interwencji dotyczyła tych samych rodzin. Rodziny te znajdują 

się pod stałym nadzorem dzielnicowych, a niekiedy także sądu rodzinne oraz 

ośrodków pomocy społecznej i grup interdyscyplinarnych działających przy tych 

ośrodkach. 

Najwięcej interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie przeprowadzono 

na terenie miasta. W Jaśle policjanci 194 razy przywracali porządek i zapewniali 

bezpieczeństwo dotkniętym przemocą. 

W przypadku 203 interwencji sytuacja wymagała zatrzymania osób agresywnych 

wobec członków swojej rodziny i przewiezienia ich do policyjnych pomieszczeń dla 

osób zatrzymanych celem wytrzeźwienia. 
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3. Analiza obszarów zdegradowanych określonych  

w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 

2007-2013 

 

3.1. Obszary objęte Programem Rewitalizacji w okresie 

programowania 2007-2013 

 

Obszar rewitalizacji obejmował centrum miasta, z charakterystycznymi 

budynkami i terenami powstałymi w ramach odbudowy miasta ze zgliszczy po II 

wojnie światowej wraz z nielicznymi zabytkami, w tym Parkiem Miejskim. Obszar 

rewitalizacji objął również pozakładową dzielnicę mieszkaniową Osiedla 

Rafineryjnego wraz z terenem „blokowisk”, osiedle Gamrat o podobnej 

charakterystyce, zagrożone patologiami społecznymi, tereny osiedla Ulaszowice 

wraz z poprodukcyjnymi terenami po Państwowym Gospodarstwie Rolnym oraz 

osiedle Sobniów, na którego terenie zlokalizowane są obszary zdegradowane pod 

względem środowiska, wymagające rekultywacji (po eksploatacji łupka, po 

wysypisku odpadów komunalnych). 

 

O wyborze obszaru rewitalizacji zadecydowało występowanie zjawisk  

i konfliktów wymagających interwencji, przy czym brano pod uwagę w pierwszej 

kolejności te problemy, które dało się zdefiniować jako typowe przejawy degradacji 

obszarów miejskich i przemysłowych, były to: 

 Degradacja techniczna infrastruktury i budynków na terenie historycznej 

zabudowy miejskiej, objętej równocześnie ochroną konserwatorską, 

 Szczególnie duża degradacja obszarów zabudowy mieszkaniowej, 

 Nieekonomicznie wykorzystywana przestrzeń o dużym potencjale 

gospodarczym (w tym tereny poprzemysłowe), 

 Tereny blokowisk, 

 Tereny o szczególnym nagromadzeniu problemów społecznych. 
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Łącznie w Programie wyznaczono 6 obszarów przeznaczonych do objęcia 

procesem rewitalizacji. Program obejmował następujące obszary: 

 Obszar Centralny – obszar rewitalizacji miejski, 

 Osiedle Gamrat – obszar rewitalizacji miejski, 

 Osiedle Rafineryjne – obszar rewitalizacji miejski, 

 Osiedle Ulaszowice – obszar rewitalizacji miejski, 

 Obszar Ulaszowice – obszar rewitalizacji zdegradowany popegeerowski, 

 Osiedle Sobniów – obszar rewitalizacji zdegradowany poprzemysłowy. 

Obszary te przedstawia rysunek 1. 

 

 

Rysunek 1: Obszary rewitalizacji w okresie programowania 2007-2013 
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Lokalny Program Rewitalizacji obejmował bardzo szeroki zakres obszarów.  

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji ujęto zarówno działania zlokalizowane 

w centrum miasta (rynek), jak i działania zlokalizowane na osiedlach mieszkaniowych 

oraz terenach poprzemysłowych. Zadania ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

w okresie 2007-2013 miały znaczenie dla całego obszaru miasta, a także będą w 

sposób niewątpliwy rzutowały na rozwój całego regionu. 

 

3.2. Podsumowanie obszarów zdegradowanych na lata 2007-2013 

 

3.2.1. Obszar Centralny 

 

Obszar Centralny tworzą trzy największe osiedla: Śródmieście, Kopernika  

i Mickiewicza, a zamieszkuje je ponad połowa ogólnej liczby ludności miasta.  

W 2006 roku 88,8 osób na 1 tys. mieszkańców Osiedla Śródmieście, 33,3 osób na 1 

tys. mieszkańców Osiedla Kopernika oraz 58,3 osób na 1 tys. mieszkańców Osiedla 

Mickiewicza skorzystało z zasiłków pomocy społecznej. 

 

Wysoki poziom przestępczości w 2008 roku łącznie w obszarze Centralnym 

stwierdzono ich 445.W obszarze Centrum Miasta ok. 98,16% budynków zostało 

wybudowanych przed 1989 rokiem. 

Zgodnie z założeniami wytycznych do opracowywania Lokalnych  Programów 

Rewitalizacji na lata 2007-2013 obszar charakteryzował się następującymi 

wskaźnikami: 

a) Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób - 

wartość wskaźnika dla Miasta Jasła 5,8 (odchylenie poniżej wartości 

referencyjnej), dla województwa podkarpackiego 6,7. 

b) Liczba przestępstw na 1 tys. ludności - wartość wskaźnika dla Miasta Jasła 20,4 

(odchylenie poniżej wartości referencyjnej), dla województwa 

podkarpackiego 19,7. 
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c) Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989 Do ogólnej liczby 

budynków (w %) wartość wskaźnika dla Miasta Jasła 98,16 (odchylenie poniżej 

wartości referencyjnej), dla województwa podkarpackiego 83,8. 

 

3.2.2. Osiedle Gamrat 

  

Na terenie osiedla w 2008 roku liczba mieszkańców wynosiła łącznie 1 568 

osób. Natomiast liczba przestępstw w 2008 roku to 53. W 2006 roku 175 osób na 1 

tys. mieszkańców osiedla skorzystało z zasiłków pomocy społecznej. 

Według posiadanych danych 100% budynków mieszkalnych wielorodzinnych na 

terenie Osiedla zostało oddanych do użytku przed 1989 rokiem. 

Zgodnie z założeniami wytycznych do opracowywania Lokalnych  Programów 

Rewitalizacji na lata 2007-2013 obszar charakteryzował się następującymi 

wskaźnikami: 

a) Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności- 

wartość wskaźnika dla miasta Jasła 175 (odchylenie poniżej wartości 

referencyjnej), dla województwa podkarpackiego 83. 

b) Liczba przestępstw na 1 tys. ludności - wartość wskaźnika dla miasta Jasła 

30,28 (odchylenie poniżej wartości referencyjnej), dla województwa 

podkarpackiego 19,7. 

c) Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989 Do ogólnej liczby 

budynków (w %) wartość wskaźnika dla miasta Jasła 100 (odchylenie poniżej 

wartości referencyjnej), dla województwa podkarpackiego 83,8. 

 

3.2.3. Osiedle Rafineryjne 

 

Obszar osiedla to 123 ha. Na terenie osiedla w 2008 roku liczba mieszkańców 

wynosiła łącznie 1 349 osób. Natomiast liczba przestępstw w 2008 roku to 74.  

W 2006 roku 113 osób na 1 tys. mieszkańców Osiedla skorzystało z zasiłków pomocy 

społecznej. Na podstawie dostępnych, szacunków liczbę budynków wybudowanych 

przed 1989 rokiem określić można na poziomie 98 %. 
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Zgodnie z założeniami wytycznych do opracowywania Lokalnych  Programów 

Rewitalizacji na lata 2007-2013 obszar charakteryzował się następującymi 

wskaźnikami: 

a) Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności- 

wartość wskaźnika dla miasta Jasła 113 (odchylenie poniżej wartości 

referencyjnej), dla województwa podkarpackiego 83. 

b) Liczba przestępstw na 1 tys. ludności - wartość wskaźnika dla miasta Jasła 

50,3 (odchylenie poniżej wartości referencyjnej), dla województwa 

podkarpackiego 19,7. 

c) Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989 Do ogólnej liczby 

budynków (w %) wartość wskaźnika dla miasta Jasła 98 (odchylenie poniżej 

wartości referencyjnej), dla województwa podkarpackiego 83,8. 

 

3.2.4. Osiedle Ulaszowice 

 

Na terenie osiedla w 2008 roku liczba mieszkańców wynosiła łącznie 3 528 

osób. Natomiast liczba przestępstw w 2008 roku to 57. W 2006 roku 55,8 osób na  

1 tys. mieszkańców Osiedla skorzystało z zasiłków pomocy społecznej. 

 

3.2.5. Osiedle Sobniów 

 

Na terenie osiedla w 2008 roku liczba mieszkańców wynosiła łącznie 1 812 

osób. Natomiast liczba przestępstw w 2008 roku to 18. W 2006 roku 9,9 osób na 1 

tys. mieszkańców Osiedla skorzystało z zasiłków pomocy społecznej. 

 

3.2.6.  Obszar Ulaszowice 

 

Obszar popegeerowski został wyznaczony na terenie Osiedla Ulaszowice. 

Osiedle Ulaszowice jest obszarem o dużych możliwościach rozwojowych, 

posiadającym również znaczny potencjał turystyczny. Na jego rozwój ma wpływ 

m.in.: istnienie Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. Ks. Wł. Findysza, a także 

względy historyczne - dziedzictwo I. Łukasiewicza (destylarnia ropy naftowej). Na 
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terenie Osiedla Ulaszowice znajdują się tereny popegeerowskie po dawnym PGR 

Gorajowice.  

Obszar rewitalizacji zdegradowany popegeerowski, który w okresie programowania 

2007-2013 wyodrębniony został w oparciu o kryterium: Szczególnie wysoki poziom 

degradacji środowiska. 

Pierwszym etapem przygotowań prac nad „nowym programem” jest 

podsumowanie dotychczasowego okresu programowania, poprzez m.in. 

opracowanie Raportu z Realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jasła 

na lata 2007-2013 (badanie ex-post). Niniejszy Raport stanowi zatem załącznik 

do Programu. 

Tabela 31: Dane o obszarach rewitalizacji określonych w LPR Miasta Jasła na lata 

2007-2013 

Nazwa Obszaru 

Powierzchnia 

obszarów 

[ha] 

Liczba mieszkańców na 

dzień 15.09.2015 r. 

 

Inne uwagi 

Obszar Centralny 

(osiedla: Kopernika, Mickiewicza, 

Śródmieście, część Osiedla Gądki) 

361 19 644 

 

Na części Osiedla Gądki o pow. 13 

ha wybudowano  Park Rozrywki i 

Tor BMX 

Osiedle Gamrat 212 1 062 
Wielkość powierzchni Zakładu 

Gamrat wynosi 197 ha 

Osiedle Rafineryjne 112 1 261 
Wielkość powierzchni Zakładu byłej 

Rafinerii wynosi 84 ha 

Osiedle Ulaszowice 

(obszar rewitalizacji miejski) 

293 3 486 

Wybudowano wielorodzinny 

budynek socjalny przy ul. 

Sroczyńskiego 

Osiedle Ulaszowice (obszar 

rewitalizacji zdegradowany 

popegeerowski) 

62 80 

Wybudowano jednorodzinne 

budynki mieszkalne przy nowych 

ulicach: Widokowa, Górska, 

Pogodna, Urocza, Mendysa, 

Pietrusa, Krzyżowskiego 

Osiedle Sobniów (obszar 

rewitalizacji zdegradowany 

poprzemysłowy) 

60 99 

Wykonano rekultywację wysypiska 

odpadów przy ul. Żniwnej oraz 

terenów przy ul. Kwiatowej 

(Ośrodek Rekreacyjny Przystanek 

Kwiatowa) 

Razem 1 100 25 632 - 
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Analizując dane, dotyczące liczby mieszkańców obszarów rewitalizacji  

w odniesieniu do danych z Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2007 – 2013, to 

dla największego obszaru – Centralnego, w 2009 roku osiedle Kopernika 

zamieszkiwało 7 443, Mickiewicza 8 814, natomiast Śródmieście 4 922. Łączna liczba 

mieszkańców to: 21 179. W 2015 (stan na 15 września) liczba mieszkańców obszaru 

to: 19 644, tj. spadek na przestrzeni analizowanego okresu o 1 535 osób. 

 

Na terenie osiedla Gamrat  w 2009 r. liczba ludności wynosiła 1 568 osób, we 

wrześniu 2015 r. to już tylko  1 062, spadek o 506. 

 

Kolejne osiedla poddane analizie to Rafineryjne w 2009 r. liczba mieszkańców 

wynosiła 1 338 osób, w  2015 (stan na 15 września) liczba mieszkańców 1 261 osób, 

spadek o 77 osób. 

 

Natomiast osiedle Ulaszowice (obszar rewitalizacji miejskiej) w 2009 r. 

zamieszkiwało 3 565 osób, w 2015 r. (stan na 15.09) to 3 486 osób, spadek liczby 

mieszkańców o 79 osoby. 

 

Osiedle Ulaszowice (obszar rewitalizacji degradowany popegeerowski)  

w 2015 roku osiedle zamieszkiwało  80 osób. 
 

Obszar Osiedla Sobniów - obejmuje tylko część osiedla, pozostała część to 

rejon wysypiska odpadów przy ul. Żniwnej oraz terenów przy ul. Kwiatowej (Ośrodek 

Rekreacyjny Przystanek Kwiatowa).  
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4. Analiza obszarów zdegradowanych w okresie 

programowania 2014-2020 - Zasięg terytorialny obszarów 

zdegradowanych 

 

Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane 

wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub 

przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące 

interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz 

zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. 

Obszar zdegradowany definiowany jest jako teren koncentracji negatywnych 

zjawisk społecznych (w tym bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, problemów 

edukacyjnych, niskiego kapitału społecznego, braku uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturze), a także gospodarczych (wspomniane bezrobocie, niski 

stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw), 

środowiskowych (degradacja środowiska naturalnego, przekroczenie norm 

środowiskowych, składowanie odpadów w miejscach na ten cel nie przeznaczonych), 

przestrzenno-funkcjonalnych (brak wyposażenia obszaru w infrastrukturę 

techniczną i społeczną, brak dostępu do podstawowych usług, niedostosowanie 

rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom obsługi 

komunikacyjnej, brak terenów publicznych) lub technicznych (degradacja stanu 

technicznego tkanki budowlanej, przede wszystkim mieszkaniowej, brak 

wyposażenia w nowoczesne rozwiązania techniczne, degradacja jakości przestrzeni 

publicznych). 

Zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji  z art. 9, ust. 2 „Obszar 

zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym  

z podobszarów występowania koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz 

gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych,  

o których mowa w ust. 1”.  
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 W ramach obszaru zdegradowanego Miasto Jasło dokona delimitacji obszaru 

rewitalizacji – jako tej części obszaru zdegradowanego, która z uwagi na szczególną 

koncentrację zjawisk kryzysowych lub szczególnie negatywny trend w tym zakresie, 

objęta zostanie regulacjami ustawy. Tym samym, obszary rewitalizacji to te obszary 

zdegradowane, dla których wskaźniki tej degradacji są najwyższe. 

 

Nie wszystkie obszary zdegradowane muszą być zakwalifikowane do 

rewitalizacji. Ich wybór to strategiczna decyzja Miasta.  

Po analizie obszarów zdegradowanych określonych w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2007-2013, wyznaczono 5 obszarów 

zdegradowanych: 

1. Obszar Centralny: osiedla – Kopernika, Mickiewicza, Śródmieście i część 

osiedla Gądki powiększona o 6 ha. 

2. Obszar Gamrat: część mieszkaniowa osiedla Gamrat i tylko część zakładu 

(obszar tzw. Parku Przemysłowego – kilkanaście MŚP odkupiło od Gamratu 

tereny i ulokowało tam swoje firmy; miasto planuje tam wybudować drogę) – 

zmniejszono obszar o 147 ha. 

3. Obszar Rafineria: część mieszkaniowa osiedla Rafineria i tylko część zakładu 

(teren na którym stoi dawny Zakładowy Dom Kultury i budynki administracyjne 

zakładu) – zmniejszono obszar o 66 ha, 

4. Obszar Ulaszowice - obejmuje część Osiedla Ulaszowice: dawny obszar 

popegeerowski i teren Osiedla na południe od ul. Lwowskiej – zmniejszono 

obszar o 218 ha (połączono i zmniejszono pow. 2 obszarów określonych  

w LPR 2007-2013), 

5. Obszar Sobniów - obejmuje część Osiedla Sobniów: teren byłego wysypiska 

odpadów komunalnych oraz teren dawnych wyrobisk – powierzchnia bez 

zmian. 

 

Powierzchnia Miasta wynosi 3 652 ha. Liczba ludności Jasła na dzień 15.09.2015 

r. wynosi 35 970. Średnia gęstość zaludnienia dla całego Miasta wynosi 985 os/km2 .  

Powierzchnia obszarów zdegradowanych wynosi 676 ha, co stanowi 18,57% 
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powierzchni Miasta. Na obszarach zdegradowanych zamieszkuje 22 569 osób, co 

stanowi 62,74% ogółu mieszkańców.
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Tabela 32: Dane o obszarach zdegradowanych do MPR dla Jasła na lata 2014-2020 

Obszar zdegradowany 

Powierzchnia 

obszarów 

[ha] 

Liczba 

mieszkańców 

na dzień 

15.09.2015 r. 

Średnia gęstość 

zaludnienia 

[os/km2] 

Inne uwagi 

Obszar Centralny 368 19 644 5 338 

Obejmuje Osiedla: Kopernika, 

Mickiewicza, Śródmieście, część 

Osiedla Gądki. 

Obszar Gamrat  65 1 062 1 634 
Obejmuje część mieszkaniową Osiedla 

Gamrat  i część zakładu. 

Obszar Rafineria 46 1 261 2 741 
Obejmuje część mieszkaniową Osiedla 

Rafineria i część zakładu. 

Obszar Ulaszowice 137 503 368 

Obejmuje część Osiedla Ulaszowice: 

dawny obszar popegeerowski i teren 

Osiedla na południe od ul. Lwowskiej. 

Obszar Sobniów  60 99 165 

Obejmuje część Osiedla Sobniów: 

teren byłego wysypiska odpadów 

komunalnych oraz teren dawnych 

wyrobisk.  

Razem 676 22 569 10 246 - 
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5. Dokumenty planistyczne i strategiczne powiązane  

z problematyką rewitalizacji 

 

5.1. Unijne dokumenty programowe 

 

5.1.1. Strategia "Europa 2020"   

 

Przedmiotowy Program jest spójny z celem tematycznym 9, ukierunkowanym 

na rewitalizację społeczną oraz fizyczną miast  i obszarów wiejskich. Wpisuje się  

w wyzwania zdefiniowane  w Strategii "Europa 2020", w części dotyczącej rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu. 

Planowany dokument poprzez zawarte w nim zadania/projekty  sprzyjać będzie 

ograniczeniu zjawiska wykluczenia społecznego, dzięki podjęciu kompleksowych 

działań rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej  i środowiskowej, 

będącej odpowiedzią na zdiagnozowane problemy społeczne. Ponadto realizacja 

inwestycji przyczyni się bezpośrednio lub pośrednio do realizacji określonych  

w Strategii "Europa 2020" celów, dotyczących zmniejszenia liczby osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zwiększenia wskaźnika zatrudnienia 

osób w wieku 20-64 lata. 

 

5.1.2. Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 

europejskich  

 

Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich  przyjęta  

z okazji nieformalnego spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności 

terytorialnej w Lipsku, w dniach 24–25 maja 2007 r. Karta Lipska podkreśla potrzebę 

opracowania strategii zintegrowanego rozwoju miejskiego, przy uwzględnieniu 

aspektu ekonomicznego, społecznego i ekologicznego, a także wymiaru zdrowotnego 

i kulturowego oraz zdolności instytucjonalnych państwa. Ponadto prowadzenie 

polityki zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich winno  
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uwzględniać warunki i potrzeby lokalne oraz zasadę pomocniczości. Karta opisuje 

narzędzia wykorzystywane do wdrażania programów zintegrowanego rozwoju oraz 

podaje główne zalecenia dotyczące krajowych polityk miejskich.  Przedmiotowy 

Program realizuje podejście ujęte w Karcie Lipskiej. Inwestycje uwzględnią szeroki 

wymiar zintegrowanego rozwoju miasta zarówno w aspekcie ekonomicznym, 

społecznym, jak również zwraca uwagę na warunki i potrzeby lokalne.   

 

5.2. Dokumenty poziomu krajowego 

 

5.2.1. „Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012  

z perspektywą do roku 2016” 

 

Wśród priorytetów „Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012  

z perspektywą do roku 2016” wymienia się rekultywację terenów zdegradowanych 

i zdewastowanych przyrodniczo przez przywracanie im wartości przyrodniczej lub 

użytkowej. 

Działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju 

zostały wpisane w ślad za dokumentami wspólnotowymi jako jedno  

z najważniejszych wyzwań dla polityki ekologicznej. 

 

5.2.2. Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, 

konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo 

  

Strategia Rozwoju Kraju 2020 oparta jest na scenariuszu stabilnego rozwoju. 

Celem głównym strategii średniookresowej staje się wzmocnienie i wykorzystanie 

gospodarczych, społecznych  i instytucjonalnych potencjałów zapewniających 

szybszy  i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Strategia 

wyznacza trzy obszary strategiczne – Sprawne i efektywne państwo, Konkurencyjna 

gospodarka, Spójność społeczna i terytorialna, w których koncentrować się będą 

główne działania oraz określa, jakie interwencje są niezbędne w perspektywie 

średniookresowej w celu przyspieszenia procesów    
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rozwojowych. Strategia średniookresowa wskazuje działania polegające na usuwaniu 

barier rozwojowych, w tym słabości polskiej gospodarki, ujawnionych przez kryzys 

gospodarczy, jednocześnie jednak koncentrując się na potencjałach społeczno-

gospodarczych i przestrzennych, które odpowiednio wzmocnione  

i wykorzystane będą stymulowały rozwój. Przedmiotowy Program wpisuje się  

w miejski wymiar Strategii Rozwoju Kraju 2020 pod kątem osiągnięcia spójności 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

 

5.2.3. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia 

Fala 

 

Nowoczesności DSRK jest dokumentem o charakterze analitycznym, 

stanowiącym opis nowego projektu cywilizacyjnego, zorientowanego na przyszłość w 

perspektywie do 2030 roku. Główne wyzwanie dla długookresowej polityki rozwoju, 

wobec wzrastających nierówności zarówno między obszarami wiejskimi  

i miejskimi, między zachodem a wschodem kraju, a także coraz wyraźniejszych 

kontrastów jakości życia wewnątrz dużych miast, dotyczy wspierania najbardziej 

dynamicznych obszarów oraz wyrównywania szans rozwojowych obszarów słabszych. 

Program odpowiada na wyzwanie wspierania obszarów słabszych poprzez rozwijanie 

i kreowanie ich potencjałów. 

 

5.2.4. Założenia do Narodowego Planu Rewitalizacji 2022  

 

NPR ma być dokumentem rządowym, który stworzy przyjazne warunki dla 

prowadzenia rewitalizacji w Polsce, np. poprzez projekty zmian w prawie, 

stworzenie spójnego systemu  i określenie źródeł finansowania rewitalizacji, 

promowanie dobrych praktyk, dzielenie się wiedzą czy wypracowanie wzorcowych 

dokumentów. Skierowany on będzie przede wszystkim do samorządów, ale też do 

społeczności lokalnych, osób prywatnych, przedsiębiorców, organizacji 

samorządowych. NPR ma być odpowiedzią na niekorzystne procesy, które zachodzą 

na obszarach zdegradowanych, głównie w miastach. Te procesy i ich skutki to m.in. 
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problemy ekonomiczne, niszczejąca infrastruktura (np. budynki, ulice), osłabienie 

relacji społecznych. NPR to także reakcja na negatywne zjawiska i tendencje w 

miastach, np. chaotyczne rozpraszanie zabudowy miejskiej – tzw. rozlewanie się 

miast, wyludnianie się ich centrów, spadek liczby mieszkańców w ośrodkach 

miejskich, dominacja indywidualnego transportu samochodowego nad transportem 

publicznym, zanieczyszczenie powietrza. NPR ma promować ideę „powrotu do 

miast” – zwartych w zabudowie, ograniczających emisyjność, charakteryzujących się 

dbałością o zieloną infrastrukturę i jednocześnie przyjaznych mieszkańcom. 

Horyzont czasowy dokumentu to 2022 rok. Wyznaczenie związane jest z jednej 

strony z dużymi środkami dostępnymi dla Polski z budżetu UE na lata 2014–2020, a z 

drugiej umożliwi zbudowanie mocnych podstaw dla krajowych instrumentów, po jego 

zakończeniu.  Program  wpisuje się w NPR poprzez realizację kluczowych dla miasta 

przedsięwzięcia rewitalizacyjnego „E_Migracja” oraz „CK Jasło. 

 

 

5.2.5. Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

 

Zapisy Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju zawierają wśród 

celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju Cel 2: Poprawa spójności 

wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie 

integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników 

rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału 

wewnętrznego wszystkich terytoriów. 

W rozwinięciu tego celu wskazuje się, iż działania polityki przestrzennej  

w odniesieniu do zdegradowanych obszarów zurbanizowanych mają na celu 

przywrócenie ich funkcji administracyjnych, społecznych i gospodarczych oraz 

stworzenie warunków sprzyjających ich powtórnemu zagospodarowaniu dzięki 

skorelowanym interwencjom w sferze planowania przestrzennego, inwestycjom 

infrastrukturalnym oraz wsparciu zasobów ludzkich i przedsiębiorczości. Działania 

restrukturyzacyjne i rewitalizacyjne doprowadzą do odzyskania atrakcyjności danego 

obszaru lub miasta, do przywrócenia korzystnych warunków życia  

i podejmowania działalności gospodarczej oraz inwestycyjnej z wykorzystaniem 
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istniejącego potencjału kulturowego i zachowaniem funkcji symbolicznych oraz 

przyrodniczych obszaru w procesie jego adaptacji do nowych funkcji. 

Przygotowanie lokalnych programów rewitalizacyjnych będzie warunkiem 

niezbędnym do prowadzenia działań inwestycyjnych przewidzianych w regionalnych 

strategiach rozwoju. Poziom lokalny będzie ponadto odpowiedzialny za 

uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości w miastach (regulacje dotyczące 

restytucji majątku i roszczeń majątkowych). Kompleksowe lokalne programy 

rewitalizacji powinny obejmować priorytety techniczne, przestrzenne, społeczne, 

kulturowe, gospodarcze i ekologiczne. Ich zakres, oprócz poprawy stanu budynków 

mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej, powinien obejmować ochronę 

dziedzictwa kulturowego, zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni publicznych, 

poprawę transportu publicznego, integrację społeczną mieszkańców 

rewitalizowanych obszarów, przywrócenie terenom zdegradowanym ich funkcji 

przyrodniczej lub nadanie im takiej funkcji, a także promowanie zrównoważonego 

rozwoju. 

 

5.2.6. Umowa Partnerstwa 

 

Umowa Partnerstwa jest zasadniczym dokumentem strategicznym 

określającym cele oraz dążenia, jak również zasady interwencji funduszy 

europejskich w Polsce w okresie programowania 2014 – 2020 w ramach realizacji 

trzech polityk wspólnotowych, czyli polityki spójności, wspólnej polityki rolnej  

i wspólnej polityki rybołówstwa. Zgodnie z założeniami powyższego dokumentu 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają służyć osiąganiu szerszego celu rozwojowego, 

jakim jest promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją. Równocześnie podkreślono, iż działania o charakterze 

rewitalizacyjnym (realizowane zarówno w miastach, jak również na terenach 

wiejskich) powinny być ukierunkowane w szczególności na poprawę jakości życia 

ludności oraz ożywienie (w wymiarze gospodarczym i społecznym) wspieranego 

obszaru. W konsekwencji inicjatywy te powinny dążyć do ograniczenia ubóstwa oraz 

procesów wykluczenia społecznego. Warto jednocześnie zwrócić uwagę, iż wśród 

strategicznych obszarów interwencji państwa (w wymiarze terytorialnym)  
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w rozpatrywanym dokumencie wskazano m.in. na: Polskę Wschodnią, miasta 

województwie oraz ich obszary funkcjonalne, miasta i ich dzielnice wymagające 

rewitalizacji, a także tereny wiejskie (przede wszystkim zaś te o najniższym 

poziomie dostępności mieszkańców do dóbr i usług, które warunkują możliwości 

rozwojowe). 

 

5.3. Dokumenty poziomu regionalnego 

 

5.3.1. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 

2007-2020  

 

Strategia jest kluczowym dokumentem programowania rozwoju województwa 

do roku 2020. Okres obowiązywania Strategii obejmuje dwie perspektywy finansowe 

UE. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 wyznacza 

cele i działania, służące podnoszeniu konkurencyjności regionu oraz przełamywaniu 

istniejących jeszcze strukturalnych problemów gospodarczych  

i społecznych. Są to wyzwania, którym województwo podkarpackie musi sprostać w 

dobie postępującego procesu globalizacji, liberalizacji i rozwoju gospodarki opartej 

na wiedzy. Celem strategicznym jest „podniesienie krajowej i międzynarodowej 

konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym 

samym efektywności, która stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz 

wzrostu dochodów i poziomu życia ludności". Ramy Strategii wyznacza 8 głównych 

obszarów strategicznych, tj.:  

 Gospodarka regionu, 

  Infrastruktura techniczna, 

 Obszary wiejskie i rolnictwo, 

 Ochrona środowiska, 

 Kapitał społeczny. 

Obszary te, jako kluczowe dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu, określone 

zostały na podstawie wniosków wynikających z aktualnej diagnozy społeczno-

gospodarczej regionu oraz analizy zachodzących procesów zmian w różnych sferach 

aktywności województwa. 
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Układ każdego z obszarów strategicznych zawiera nadrzędny cel strategiczny, 

priorytety rozwoju oraz kierunki działań. 

W ramach priorytetu 3: Rozwój kultury, jako jeden z głównych celów rozwoju kultury 

województwa podkarpackiego przyjęto kształtowanie jego kulturowej tożsamości. 

Oznacza to budowanie - wokół istniejącego tutaj dziedzictwa kulturowego i tradycji 

– podkarpackiej świadomości regionalnej. Cel ten dotyka ogromnie złożonej materii 

psychospołecznej, w której zmiany następują w bardzo wolnym tempie. Z tej 

przyczyny w perspektywie kilkunastu lat może się okazać ważne chociażby pewne 

zbliżenie do tego celu, który traktowany jest w strategii rozwoju jako wyzwanie 

stojące przed mieszkańcami województwa. Dokonywać się ono powinno poprzez 

zachowanie i odbudowe dziedzictwa kulturowego, wspieranie twórczości 

artystycznej oraz ochronę krajobrazu kulturowo-przyrodniczego wsi  

i miast. 

 

5.3.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 

2020 to podstawowy instrument realizacji europejskiej polityki regionalnej na 

terenie województwa podkarpackiego. Równocześnie program ten jest jednym  

z najważniejszych źródeł finansowania programów oraz projektów rewitalizacji.  

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego wyznaczono 

w sumie 10 priorytetów. Program Rewitalizacji miasta Jasła wpisuję się w Priorytet 

Inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej 

ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich oraz koresponduje z celem 

szczegółowym: Ograniczone problemy społeczne na terenach zdegradowanych. 

Poziom rozwoju społeczno - gospodarczego województwa podkarpackiego cechuje 

znaczne zróżnicowanie przestrzenne. Dlatego niezwykle istotnym celem staje się 

dążenie do osiągnięcia spójności wewnątrzregionalnej. Degradacja techniczna, 

gospodarcza, społeczna i środowiskowa, która przekłada się na pogorszenie jakości 

życia ich mieszkańców, prowadzi w efekcie do zmniejszenia atrakcyjności 

poszczególnych obszarów dla jego mieszkańców. Kumulacja negatywnych zjawisk 



analizy 
studia wykonalności 

kompleksowe zarządzanie projektami unijnymi 
 

74 
 

społeczno - gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych powiązanych  

z degradacją fizyczną najbardziej zauważalna jest w miastach i ich obszarach 

funkcjonalnych. W obrębie miast gromadzą się nie tylko czynniki dynamizujące 

rozwój, ale również problemy takie jak: bezrobocie, wykluczenie społeczne  

i przestępczość, które często skupiają się na obszarach dotkniętych kryzysem.  

 

Działania rewitalizacyjne sprzyjać będą poprawie spójności społecznej  

i terytorialnej, na obszarach społecznie zdegradowanych i realizowane będą  

w oparciu o kompleksowe i zintegrowane lokalne programy rewitalizacji, 

uwzględniające wymiar społeczny, gospodarczy i infrastrukturalny. Działania 

rewitalizacyjne, w tym, związane z rewitalizacją przestrzenną, będą 

podporządkowane celom społecznym związanym z redukcją ubóstwa i wykluczenia 

społecznego. Celem działań infrastrukturalnych będzie poprawa jakości życia 

mieszkańców oraz ożywienie gospodarcze i społeczne danego obszaru. Program 

spełnia założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, poprzez ujęte w nim inwestycje zarówno te  

o charakterze społecznym „miękkie” oraz infrastrukturalne. 

 

5.3.3. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa jest podstawowym 

dokumentem określającym cele oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego  

w skali regionu. Aktualnie obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Podkarpackiego został przyjęty przez Sejmik Województwa 

Podkarpackiego w dniu 30 sierpnia 2002 roku. Niemniej jednak na chwilę obecną 

trwają prace nad aktualizacją tego dokumentu. Nowy dokument przygotowywany 

jest z perspektywą realizacji do 2030 roku. Zamierzenia Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Podkarpackiego z 2002 roku koncentrują się na trzech 

podstawowych wymiarach, którymi są: efektywne wykorzystanie stanu 

zainwestowania, poprawa jakości życia oraz równoważenie rozwoju, a także 

zwiększenie poziomu konkurencyjności obszaru województwa. 
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5.4. Powiatowe dokumenty programowe 

 

5.4.1. Strategia rozwoju powiatu jasielskiego na lata 2007-2015 

 

Strategia rozwoju powiatu jasielskiego na lata 2007-2015 – Miejski Program 

Rewitalizacji wpisuje się w pole strategiczne 3. Infrastruktura społeczna, ochrona 

zdrowia i bezpieczeństwo mieszkańców, edukacja. Celem głównym tego pola 

strategicznego jest poprawa jakości infrastruktury społecznej, w tym lokalnej 

infrastruktury edukacyjnej i ochrony zdrowia, szczególnie w kontekście zwalczania 

dysproporcji. Bardzo ważnymi działaniami w tym obszarze są również te, skupione 

na działaniach na rzecz osób zagrożonych marginalizacją, wykluczeniem społecznym 

oraz osób niepełnosprawnych. Rozpoznanie środowisk dotkniętych  

i zagrożonych marginalizacją czy wykluczeniem społecznym, sprawi, iż osoby te będą 

miały stworzoną szansę powrotu do społeczeństwa a tym samym szansę na integrację 

społeczną i zawodową. Konieczne jest wzmocnienie działań w zakresie wychowania 

i profilaktyki oraz doskonalenie systemu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. 

Wymagana w tym obszarze jest współpraca specjalnie powołanych jednostek, 

działających zarówno na poziomie powiatu, jak i poszczególnych gmin. 

 

5.5. Lokalne dokumenty programowe 

 

5.5.1. Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007-2020 

 

Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007-2020, przyjęta Uchwałą  

Nr XXXlll/263/2008 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 maja 2008 r. Strategia rozwoju 

miasta stanowi swoisty program przyszłego działania. Jej istotą jest hierarchizacja 

celów. Program Rewitalizacji miasta Jasła wpisuje się w obszar strategiczny nr 1  

w zakresie między innymi celu: 
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 Wykreowanie korzystnych warunków do inwestowania i rozwoju 

przedsiębiorczości, 

 Optymalne wykorzystanie położenia i walorów środowiska w rozwoju 

gospodarczym. 

Ponadto dokument realizuje także cele obszaru strategicznego numer 3, tj.: 

 Poprawa jakości życia mieszkańców,  

 Wzrost dochodów mieszkańców oraz minimalizacja bezrobocia,  

  Aktywizacja gospodarcza mieszkańców,  

 Zahamowanie emigracji zarobkowej mieszkańców,  

 Rozwój budownictwa mieszkaniowego,  

 Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

 

5.5.2. Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla miasta 

Jasła na lata 2013-2018 

 

Program wpisuje się w Cel strategiczny nr 1: przeciwdziałanie bezrobociu, Cel 

strategiczny nr 2: pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, Cel strategiczny 3: 

Pomoc na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnień oraz zagrożonych 

uzależnieniem, Cel strategiczny 4: Zapobieganie przestępczości oraz zapewnienia 

kompleksowego wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz Cel strategiczny 

nr 6: zapewnienie lepszej jakości usług świadczonych przez Miasto - mieszkańcom 

(edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo, kultura, sport, rekreacja) / cele operacyjne / 

działania. 

Założenia Programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020, to przede 

wszystkim działania społeczne, przyczyniające się do eliminacji niekorzystnych 

zjawisk: bezrobocia, wykluczenia społecznego, przestępczości. Miejski  Programu 

Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2020 spełnia powyższe założenia i wyznacza 

konkretne zadania. 

 

 

 


