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WSTĘP 
„Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 

prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na 

podstawie gminnego programu rewitalizacji.”1 

Ustawa o rewitalizacji wprowadza zupełnie nowe podejście w procedurze przygotowania programów 

rewitalizacji. Obszar, który uprzednio był w swojej zasadniczej części dobrowolny, a opierał się jedynie  

o określone założenia wskaźnikowe, został obecnie dookreślony. Między innymi z tego faktu wynika 

konieczność ograniczenia wielkości obszaru rewitalizacji – względem zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Jasła na lata 2007-2013.  

Przedmiotowe opracowanie stanowi część diagnostyczną Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 

2014-2020. Struktura części diagnostycznej odpowiada zapisom ustawy o rewitalizacji i obejmuje diagnozę 

zjawisk kryzysowych przeprowadzoną na podstawie analizy danych statystycznych, a także danych pozyskanych 

w mieście i wyznacza obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.  

Opracowanie uzupełniono wstępnymi propozycjami projektowymi, których realizacja może przyczynić się do 

zmniejszenia zidentyfikowanych zjawisk kryzysowych.  

Dane statystyczne dla Miasta Jasła w części dotyczącej demografii, a także obszarów gospodarczych 

uzupełniono porównaniem referencyjnym dwóch miast regionu podkarpackiego, odpowiadających w sposób 

bezpośredni charakterystyce Jasła zarówno poprzez lokalizację, jak i liczbę mieszkańców, zbliżoną wielkość 

miasta oraz podobną gęstość zaludnienia.  

Nazwa Powiat Ludność Powierzchnia km2 Gęstość 
zaludnienia 

Jarosław jarosławski 38.970 34,61 1126 

Sanok sanocki 38.953 38,08 1032 

Jasło jasielski 36.918 36,52 1023 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Przedmiotowa diagnoza stanowi część Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2020,  

a zawarte w niej dane mogą zostać uzupełnione i częściowo zmienione w wyniku dalszych prac i konsultacji. 

Wszystkie dane prezentowane w dokumentacji pochodzą z bazy Głównego Urzędu Statystycznego, ewentualnie 

zostały przekazane przez Urząd Miasta w Jaśle. Dla większości analiz – tam gdzie pozwalał na to zakres danych – 

przyjęto dziewięcioletni okres sprawozdawczy. 

      

                Dr Mateusz Górka 

                                                                 
1 Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_jaros%C5%82awski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_sanocki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jas%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_jasielski
http://www.stat.gov.pl/
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1. DIAGNOZA SPOŁECZNO -GOSPODARCZA 

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, 

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. 

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 – Wiśniowa– Frysztak - Warzyce,  

 droga wojewódzka nr 992, Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Ożenna – przejście graniczne ze 

Słowacją.   

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, 
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 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:  osiedla mieszkaniowe, urzędy i instytucje publiczne, placówki oświatowe, strefy przemysłowe i duże 

zakłady pracy, obiekty sportowe, rekreacyjne, kulturalne, placówki służby zdrowia, obiekty handlowo-

usługowe. 

Pomimo, iż sieć połączeń przebiegająca przez miasto jest dobra, a odległości od największych ośrodków 

miejskich oraz węzła autostradowego w linii prostej są niewielkie, to przepustowość węzłów komunikacyjnych 

jest niska. Czas dojazdu zarówno do węzłów autostradowych, jak i Rzeszowa, stanowiącego dla Jasła duże 

zagrożenie [jako miasto docelowe migracji wewnętrznych] jest długi.  

Rysunek: Czas dojazdu samochodem osobowym oraz pociągiem z Rzeszowa do Jasła.    

 

źródło: www.google.pl 
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Czas dojazdu samochodem do osobowym z Rzeszowa wynosi 1 godzinę 20 minut. Czas dojazdu pociągiem jest 

dłuższy o 7 minut. Dla osoby pracującej, bądź uczącej się w Rzeszowie oznacza to co najmniej 3 godziny podróży 

każdego dnia. Należy jednak zaznaczyć, iż liczne remonty i zdarzenia drogowe na przedmiotowym odcinku 

powodują niejednokrotnie znaczące wydłużenie czasu podróży.  

Z punktu widzenia rozwoju miasta ważnym czynnikiem będzie potrzeba rozwoju szybkiej podmiejskiej linii 

kolejowej, łączącej Jasło z Rzeszowem.  

Rysunek: Połączenia kolejowe Jasła z Rzeszowem 

 

źródło: Google maps, 21.12.2015 [9:00] 

Odcinek łączący Rzeszów z Jasłem w przypadku szybkich kolei podmiejskich jest możliwy do pokonania w 30 do 

45 minut. Taki czas podróży pozwoliłby na zdecydowanie ograniczenie zjawisk migracyjnych, co więcej 

atrakcyjne położenie Jasła i niższe ceny gruntu oraz nieruchomości spowodowałyby napływ nowych 

mieszkańców.  
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Rysunek: Połączenie kolejowe Jasła z Tarnowem 

 

źródło: www.google.pl  

Zdecydowanie bardziej problematyczne jest połączenie kolejowe z Tarnowem, stanowiącym również duży 

ośrodek miejski [województwo małopolskie]. W tym przypadku podróż koleją pomimo niewielkiej odległości 

zajmuje około 3 godzin.  

W przypadku połączeń samochodowych z Tarnowem sytuacja jest zdecydowanie korzystniejsza. Średni czas 

połączenia oscyluje w granicach 1 godziny i 20 minut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.pl/
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Rysunek: Połączenie samochodowe Jasła z Tarnowem.  

 

źródło: www.google.pl  

Połączenie drogowe z Tarnowem, choć zdecydowanie szybsze od kolejowego – podobnie jak w przypadku 

połączenia z Rzeszowem posiada niewielką przepustowość, a podróżni musza się liczyć z wieloma 

utrudnieniami.  

MIASTA REFERENCYJNE  

Zarówno Sanok jak i Jarosław są zlokalizowane w podobnej odległości od Rzeszowa. W przypadku Sanoka 

dojazd do Rzeszowa jako głównego ośrodka gospodarczego jest utrudniony i dłuższy niż w przypadku Jasła. 

Podróż samochodem zajmuje przybliżony czas, jednakże podróż koleją jest dwukrotnie dłuższa, co praktycznie 

eliminuje ten środek transportu jako efektywny.  

Wśród trzech wskazanych miast najlepszą lokalizację pod względem komunikacyjnym ma Jarosław. Zarówno 

podróż samochodem, jak i podróż koleją do Rzeszowa zajmuje najmniej czasu [około 1 godziny]. W przypadku 

połączeń kolejowych miasto jest skomunikowane na tyle dobrze, że może być rozważane jako alternatywne 

miejsce osiedlania się osób chcących pracować w Rzeszowie. Dodatkowym atutem jest planowany przebieg 

autostrady A4, która zdecydowanie skróci dojazd do Rzeszowa, a szczególnie do terenów strefy ekonomicznej, 

gdzie zlokalizowano największą część dużych przedsiębiorstw. Na chwilę obecną czasy połączeń 

komunikacyjnych nie wpływają na zmniejszenie w Jarosławiu niekorzystnego salda migracji wewnętrznych.  

 

 

 

http://www.google.pl/
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Rysunek: Lokalizacja Sanoka w odniesieniu do Rzeszowa  

 

źródło: www.google.pl   

Rysunek: Lokalizacja Jarosławia w odniesieniu do Rzeszowa  

 

źródło: www.google.pl   

http://www.google.maps.com/
http://www.google.pl/
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1.2.  DEMOGRAFIA 

Podstawowym problemem dotykającym małe miasta zlokalizowane w niewielkiej odległości od bardzo dużych 

ośrodków miejskich są uwarunkowania demograficzne. Oferta dużych miast jest bardzo atrakcyjna i generuje 

duże ruchy migracyjne. Jak przedstawiono w punkcie 1.1, połączenie komunikacyjne z dużymi ośrodkami 

miejskimi będącymi głównym miejscem docelowym migracji wewnętrznych posiada niewielką przepustowość. 

Faktyczny czas ewentualnych podróży osób, które chciałby pracować w Tarnowie czy Rzeszowie wynosiłby 

najmniej około 3 godzin dziennie, co przy standardowym czasie pracy, a także czasie potrzebnym na zajęcie 

miejsca pracy średnio wynosi około 12 godzin.  

Problem migracji wewnętrznych jest zatem bardzo realny i w przypadku osób dla których wewnętrzny rynek 

pracy, czy edukacyjny będzie niewystarczający, konieczność opuszczenia Jasła jest bardzo prawdopodobna.  

Rysunek Liczba mieszkańców Jasła w latach 2005-2014 

  Jednostka miary 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

STAN LUDNOŚCI 

Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci 

ogółem osoba 37811 37562 37343 37249 37102 37148 36918 36641 36363 36260 

mężczyźni osoba 18159 17992 17830 17759 17744 17771 17664 17591 17454 17397 

kobiety osoba 19652 19570 19513 19490 19358 19377 19254 19050 18909 18863 

Do celów statystycznych przyjęto 9-letni okres porównawczy. Analiza zmian wskazuje na tendencję 

charakterystyczną dla wszystkich mniejszych miast, zlokalizowanych w pobliżu dużych i dynamicznie 

rozwijających się ośrodków miejskich. Spadek liczby mieszkańców nie jest wysoki, jednakże ma tendencję stałą. 

Taka sytuacja wymaga działań naprawczych, mających na celu przede wszystkim przeciwdziałanie migracji,  

a docelowo ustabilizowanie liczby mieszkańców.  

Rysunek: Liczba mieszkańców Jasła w latach [wykres]  

 

źródło: www.stat.gov.pl  

http://www.stat.gov.pl/
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Przedstawiona tendencja spadkowa jest stała. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w roku 2010 liczba mieszkańców 

nieznacznie wzrosła, z kolei spadek liczby mieszkańców pomiędzy rokiem 2013, a 2014 jest nieznaczny.  

Istotna z punktu widzenia rozwoju miasta jest analiza struktury wiekowej mieszkańców. Dane wskazują na 

spadek liczby mieszkańców w grupach 0-4 do 20-24, natomiast rośnie liczba mieszkańców w wieku 

poprodukcyjnym.  

Zmniejszenie udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym występujące łącznie z obciążeniem demograficznym 

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 społeczeństwa. Dane wskazują 

jednocześnie na konieczność prowadzenia takich działań inwestycyjnych, które będą dedykowane osobom  

w wieku poprodukcyjnym, a tym samym podniosą ogólny komfort i bezpieczeństwo życia.  

 

Rysunek: Struktura wiekowa mieszkańców Jasła w latach 2005-2014 

  Jednostka miary 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ludność wg grup wieku i płci 

ogółem 

ogółem osoba 37811 37562 37343 37249 37102 37148 36918 36641 36363 36260 

mężczyźni osoba 18159 17992 17830 17759 17744 17771 17664 17591 17454 17397 

kobiety osoba 19652 19570 19513 19490 19358 19377 19254 19050 18909 18863 

0-4 

ogółem osoba 1671 1652 1685 1738 1734 1733 1702 1640 1565 1516 

mężczyźni osoba 844 829 857 912 921 915 911 915 846 815 

kobiety osoba 827 823 828 826 813 818 791 725 719 701 

5-9 

ogółem osoba 1950 1852 1771 1714 1675 1668 1651 1649 1694 1690 

mężczyźni osoba 973 926 883 828 835 836 825 816 887 885 

kobiety osoba 977 926 888 886 840 832 826 833 807 805 

10-14 

ogółem osoba 2330 2203 2080 2004 1942 1852 1750 1674 1591 1573 

mężczyźni osoba 1147 1081 1043 1031 991 936 875 844 783 798 

kobiety osoba 1183 1122 1037 973 951 916 875 830 808 775 

15-19 

ogółem osoba 3089 2894 2742 2558 2385 2241 2168 2029 1923 1868 

mężczyźni osoba 1558 1469 1338 1244 1151 1108 1055 1016 983 924 

kobiety osoba 1531 1425 1404 1314 1234 1133 1113 1013 940 944 

20-24 

ogółem osoba 3213 3187 3131 3006 2929 2602 2492 2444 2349 2214 

mężczyźni osoba 1655 1609 1574 1493 1485 1323 1279 1212 1153 1086 

kobiety osoba 1558 1578 1557 1513 1444 1279 1213 1232 1196 1128 

25-29 

ogółem osoba 3108 3095 3044 3105 3139 3213 3095 2951 2812 2707 

mężczyźni osoba 1613 1604 1594 1599 1616 1626 1565 1524 1459 1401 

kobiety osoba 1495 1491 1450 1506 1523 1587 1530 1427 1353 1306 

30-34 

ogółem osoba 2663 2708 2752 2827 2835 3042 3051 3045 3060 3074 

mężczyźni osoba 1391 1422 1391 1420 1444 1567 1586 1603 1596 1580 

kobiety osoba 1272 1286 1361 1407 1391 1475 1465 1442 1464 1494 

35-39 
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  Jednostka miary 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ogółem osoba 2385 2427 2465 2480 2528 2614 2643 2681 2702 2747 

mężczyźni osoba 1215 1235 1283 1309 1324 1350 1375 1359 1370 1412 

kobiety osoba 1170 1192 1182 1171 1204 1264 1268 1322 1332 1335 

40-44 

ogółem osoba 2671 2574 2547 2463 2386 2340 2373 2406 2400 2461 

mężczyźni osoba 1324 1247 1244 1200 1186 1188 1197 1224 1238 1263 

kobiety osoba 1347 1327 1303 1263 1200 1152 1176 1182 1162 1198 

45-49 

ogółem osoba 3110 2986 2862 2787 2678 2607 2542 2519 2446 2342 

mężczyźni osoba 1421 1411 1348 1342 1308 1281 1223 1226 1195 1163 

kobiety osoba 1689 1575 1514 1445 1370 1326 1319 1293 1251 1179 

50-54 

ogółem osoba 3028 3092 3080 3045 3039 3016 2913 2806 2716 2640 

mężczyźni osoba 1468 1470 1457 1422 1378 1356 1375 1314 1277 1272 

kobiety osoba 1560 1622 1623 1623 1661 1660 1538 1492 1439 1368 

55-59 

ogółem osoba 2323 2453 2559 2669 2744 2947 3019 3012 2969 2957 

mężczyźni osoba 1063 1122 1167 1221 1296 1416 1426 1429 1402 1347 

kobiety osoba 1260 1331 1392 1448 1448 1531 1593 1583 1567 1610 

60-64 

ogółem osoba 1479 1546 1703 1894 2008 2186 2310 2422 2556 2635 

mężczyźni osoba 643 674 763 849 880 956 1013 1079 1147 1234 

kobiety osoba 836 872 940 1045 1128 1230 1297 1343 1409 1401 

65-69 

ogółem osoba 1593 1563 1464 1402 1419 1357 1416 1542 1717 1862 

mężczyźni osoba 661 665 605 564 583 562 594 659 738 799 

kobiety osoba 932 898 859 838 836 795 822 883 979 1063 

70 i więcej 

ogółem osoba 3198 3330 3458 3557 3661 3730 3793 3821 3863 3974 

mężczyźni osoba 1183 1228 1283 1325 1346 1351 1365 1371 1380 1418 

kobiety osoba 2015 2102 2175 2232 2315 2379 2428 2450 2483 2556 

70-74 

ogółem osoba 1369 1383 1379 1374 1394 1414 1394 1310 1244 1273 

mężczyźni osoba 545 546 551 573 553 559 556 503 466 488 

kobiety osoba 824 837 828 801 841 855 838 807 778 785 

75-79 

ogółem osoba 986 1037 1096 1119 1113 1112 1125 1151 1167 1179 

mężczyźni osoba 384 402 430 420 423 414 408 424 450 434 

kobiety osoba 602 635 666 699 690 698 717 727 717 745 

80-84 

ogółem osoba 577 620 636 673 728 759 793 818 851 870 

mężczyźni osoba 184 202 205 224 258 261 275 304 298 310 

kobiety osoba 393 418 431 449 470 498 518 514 553 560 

85 i więcej 

ogółem osoba 266 290 347 391 426 445 481 542 601 652 

mężczyźni osoba 70 78 97 108 112 117 126 140 166 186 

kobiety osoba 196 212 250 283 314 328 355 402 435 466 

Źródło: www.stat.gov.pl  

http://www.stat.gov.pl/
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Na wykresie liniowym przedstawiono liczbę mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym  

i poprodukcyjnym w latach 2005 – 2014. Przyjęty długi okres porównawczy pozwala na wskazanie tendencji, 

które dla miasta są niekorzystne.  

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym maleje względem liczby mieszkańców w wieku 

poprodukcyjnym. Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym również ma stałą tendencję malejącą.  

Rysunek: Ludność w wieku przedprodukcyjnym(–), produkcyjnym(–) i poprodukcyjnym(–) w latach 2005-2014 

[wykres]  

 

źródło: www.stat.gov.pl  

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. 

Rysunek: Przyrost naturalny w latach 2005-2014 

  Jednostka miary 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Urodzenia żywe, zgony i przyrost naturalny na 1000 ludności 

urodzenia żywe na 1000 ludności - 9,8 8,8 8,5 9,6 9,1 9,4 9,3 8,4 8,2 7,5 

zgony na 1000 ludności - 7,86 6,58 7,92 7,87 7,88 8,46 8,02 9,01 8,36 7,77 

przyrost naturalny na 1000 
ludności 

- 
2,0 2,2 0,6 1,7 1,3 0,9 1,3 -0,6 -0,2 -0,2 

Źródło: www.stat.gov.pl  

Istotnym problemem miasta jest zjawisko migracji. Zjawisko to jest naturalne szczególnie dla miast mniejszych, 

nie będących ośrodkami uniwersyteckimi i przemysłowymi. Jak pokazują dane statystyczne, w przypadku Jasła 

przeważa saldo migracji wewnętrznych, głównie do większych, polskich ośrodków miejskich. Saldo migracji 

zagranicznych również jest zauważalne, jednakże obecnie stanowi około 25-30% salda migracji wewnętrznych. 

Istotnym czynnikiem jest zauważalny wzrost salda migracji wewnętrznych, względem salda migracji 
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zagranicznych. Jeszcze w 2006 roku saldo migracji zagranicznych było wyższe. Największy wzrost salda migracji 

wewnętrznych nastąpił w 2009 roku i wciąż jest wysoki.  

Rysunek: Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych  w latach 2005 - 2014 

  Jednostka miary 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

saldo migracji wewnętrznych 

ogółem osoba -62 -99 -110 -114 -237 -180 -270 -223 -207 -123 

mężczyźni osoba -29 -29 -72 -75 -102 -89 -132 -108 -104 -77 

kobiety osoba -33 -70 -38 -39 -135 -91 -138 -115 -103 -46 

saldo migracji zagranicznych 

ogółem osoba -34 -126 -99 -59 4 -25 -9 -26 -62 -41 

mężczyźni osoba -22 -84 -69 -41 12 -9 2 -9 -37 -16 

kobiety osoba -12 -42 -30 -18 -8 -16 -11 -17 -25 -25 

saldo migracji 

ogółem osoba -96 -225 -209 -173 -233 -205 -279 -249 -269 -164 

saldo migracji na 1000 osób 

ogółem osoba -2,5 -6,0 -5,6 -4,6 -6,3 -5,5 -7,5 -6,8 -7,4 -4,5 

saldo migracji zagranicznych na 1000 osób 

ogółem osoba -0,90 -3,34 -2,64 -1,58 0,11 -0,67 -0,24 -0,71 -1,70 -1,13 

Źródło: www.stat.gov.pl  

 

Rysunek: Saldo migracji wewnętrznych (–) i zagranicznych (–) w latach 2005-2014 [wykres].  

 

źródło: www.stat.gov.pl  

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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MIASTA REFERENCYJNE 

Na poniższym zestawieniu przedstawiono liczbę mieszkańców miast referencyjnych. Liczba mieszkańców 

pomiędzy 2005, a 2014 rokiem spadła w każdym z porównywanych miast. W przypadku Jasła i Jarosławia 

spadek mieszkańców jest najbardziej zauważalny. Zdecydowanie mniejszy spadek liczby mieszkańców nastąpił 

w przypadku Sanoka.  

Rysunek: Liczba mieszkańców w miastach referencyjnych w latach 2005-2014 

 

www.stat.gov.pl  

Rysunek: Saldo migracji wewnętrznej w miastach referencyjnych w latach 2005-2014 

 

www.stat.gov.pl  

Zjawiska występujące w miastach referencyjnych mają zbliżony charakter. Konkurencja dużych ośrodków 

miejskich jest wciąż na tyle atrakcyjna, że nie są one rozpatrywane jako alternatywna lokalizacja dla osób 

pracujących w Rzeszowie czy Przemyślu. Istnieje potrzeba poprawy zarówno połączeń komunikacyjnych, jak  

i uzupełnienia infrastruktury miejskiej w czynniki dające możliwość szerszego rozwoju, ale i wypoczynku.  

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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1.3.  GOSPODARKA 

1.3.1.  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Istotnym czynnikiem świadczącym o rozwoju miasta są uwarunkowania gospodarcze. Jasło jest miastem dobrze 

zlokalizowanym i perspektywicznym z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. O sile miasta świadczą nie tylko 

dotychczasowe tradycje przemysłowe, ale przede wszystkim rosnący w siłę rynek produktów lokalnych. 

Ważnym czynnikiem jest także rozwój obszaru województwa podkarpackiego, szczególnie miasta Rzeszowa  

i zlokalizowanych w promieniu kilkudziesięciu kilometrów miast ościennych.  

Rysunek: Podmioty gospodarcze ogółem w latach 2005-2014 

  
Jednostka 

miary 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON 

Podmioty wg sektorów własnościowych 

podmioty gospodarki narodowej 
ogółem 

- 
3498 3541 3510 3584 3634 3743 3636 3684 3718 3726 

sektor publiczny - ogółem - 157 152 154 147 141 139 139 138 130 131 

sektor publiczny - państwowe i 
samorządowe jednostki prawa 
budżetowego 

- 
96 98 103 97 90 88 90 90 83 84 

sektor publiczny - spółki handlowe - 23 17 14 12 13 13 11 10 9 9 

sektor publiczny - państwowe i 
samorządowe jednostki prawa 
budżetowego, gospodarstwa 
pomocnicze 

- 

2 2 2 2 2 0 

- - - - 

sektor prywatny - ogółem - 3341 3389 3356 3437 3493 3604 3497 3546 3588 3595 

sektor prywatny - osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą 

- 
2658 2684 2632 2712 2764 2855 2725 2723 2738 2716 

sektor prywatny - spółki handlowe - 177 187 192 196 202 212 223 232 257 268 

sektor prywatny - spółki handlowe z 
udziałem kapitału zagranicznego 

- 
19 18 19 19 22 28 27 27 29 28 

sektor prywatny - spółdzielnie - 17 17 17 16 15 15 15 16 15 15 

sektor prywatny - fundacje - 8 7 8 8 8 8 9 9 9 13 

sektor prywatny - stowarzyszenia i 
organizacje społeczne 

- 
71 83 89 93 97 99 106 112 117 127 

Źródło: www.stat.gov.pl  

Analiza ogólnej liczby podmiotów w zadanym okresie porównawczym wskazuje, iż miasto – pomimo ogólnego 

spadku ludności – rozwija się pod względem gospodarczym.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stat.gov.pl/
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Rysunek: Liczba podmiotów gospodarczych w latach 2005-2014 [wykres] 

 

źródło: www.stat.gov.pl  

Na przedstawionym wykresie widać stały trend rozwojowy w zakresie liczby podmiotów gospodarczych  

w mieście. Spadek liczby podmiotów widoczny pomiędzy rokiem 2010, a 2011 wynika przede wszystkim  

z kryzysu gospodarczego, który w tym czasie dotknął całego kraju, a także związaną z nim dużą liczbą migracji 

wewnętrznych [głównie w celu poszukiwania pracy]. W tym także czasie zmniejszyła się liczba migracji 

zagranicznych, co było spowodowane między innymi wysoką wyceną PLN.  

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 funkcjonowało o 8 podmiotów gospodarczych więcej [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. 

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. 

Rysunek: Podmioty wg sekcji i działów w roku 2014 

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 

http://www.stat.gov.pl/
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Podmioty wg sekcji i działów PKD oraz sektorów własnościowych 

ogółem 

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: www.stat.gov.pl  

Lokalny rynek gospodarczy wskazuje na pozytywne tendencje rozwojowe. Może to wynikać z faktu, iż mniej 

osób pozostaje bez pracy, a także rośnie zainteresowanie lokalnymi produktami i usługami w zakresie 

remontowym, budowlanym, czy też naprawy i serwisu pojazdów samochodowych. Zdecydowana poprawa 

nastąpiła także na lokalnym rynku usług gastronomicznych. 

MIASTA REFERENCYJNE 

Pod względem działalności gospodarczej miasta referencyjne odpowiadają poziomowi Jasła, z tą różnicą, iż 

relatywnie względem liczby mieszkańców w Jaśle ilość podmiotów gospodarczych jest większa niż w Sanoku. Co 

interesujące, liczba podmiotów gospodarczych w Sanoku i Jaśle utrzymuje się na względnie stałym poziomie,  

a w odniesieniu do spadającej liczby mieszkańców posiada tendencję wzrostową. W przypadku Jarosławia 

liczba podmiotów gospodarczych również utrzymuje się na stałym poziomie z tendencją malejącą.  

 Analiza wyników porównawczych pozwala wnioskować, iż Jasło jest miastem o dużych perspektywach 

rozwojowych pod względem gospodarczym. Dotychczasowa polityka wspierania działalności gospodarczej 

poprzez aktywną działalność aktywizującą przynosi skutki. Miasto ulega przekształceniom. Nastąpiła 

wyraźna poprawa estetyki  miasta, a także oferty miejskiej skierowanej do mieszkańców.  

Istnieje jednak konieczność kontynuacji działań aktywizujących strefę gospodarczą. Należy poprawić jakość 

połączeń komunikacyjnych ze strefą, a także intensyfikować działania w zakresie promocji miasta.  

 

 

 

http://www.stat.gov.pl/
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Rysunek: Liczba podmiotów gospodarczych w miastach referencyjnych w latach 2005-2014 

 

1.3.2.  RYNEK PRACY 

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. Przy odniesieniu do ogólnej sytuacji demograficznej 

[spadek ludności miasta] sytuacja na rynku pracy ulega stałej poprawie.  

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. 

Rysunek: Struktura bezrobocia w latach 2005 – 2014 

  Jednostka miary 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

BEZROBOCIE REJESTROWANE 

Bezrobotni zarejestrowani wg płci 

ogółem osoba 3429 3023 2599 2483 2887 2848 2918 3089 2964 2478 

mężczyźni osoba 1561 1273 1075 1055 1396 1332 1364 1436 1406 1146 

kobiety osoba 1868 1750 1524 1428 1491 1516 1554 1653 1558 1332 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci 

ogółem % 14,0 12,4 10,7 10,2 11,9 11,7 12,1 13,0 12,7 10,7 

mężczyźni % 12,5 10,3 8,7 8,5 11,2 10,6 10,9 11,6 11,5 9,4 

kobiety % 15,6 14,6 12,7 12,0 12,7 12,9 13,4 14,5 14,0 12,1 

Źródło: www.stat.gov.pl  

Analiza przedstawionych danych wskazuje, iż poziom bezrobocia w Jaśle zdecydowanie spada i jest niższy, niż  

w najlepszym okresie [2007-2008], czyli latach bezpośrednio poprzedzających kryzys gospodarczy i związane  

z nim zmiany restrukturyzacyjne.  

http://www.stat.gov.pl/
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Rysunek: Liczba osól bezrobotnych w latach 2005-2014 [wykres] 

 

źródło: www.stat.gov.pl  

Należy zwrócić uwagę iż restrukturyzacja jaka nastąpiła w największych zakładach pracy – zarówno w Jaśle, jak  

i Krośnie istotnie wpłynęła na sytuację w mieście Jaśle. Przede wszystkim bezpośrednim efektem działań 

restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych była wysoka migracja zagraniczna. Liczba mieszkańców miasta  

w sposób zauważalny zmniejszyła się, ale pozwoliło to na stabilizację rynku pracy i ograniczenie liczby 

bezrobotnych.  

W chwili obecnej sytuację w zakresie dostępności miejsc pracy można uznać za dobrą – problemem 

zidentyfikowanym między innymi na etapie analiz i konsultacji jest jakość oferty rynku pracy, która zdaniem 

mieszkańców jest niższa niż oczekiwana.  

MIASTA REFERENCYJNE 

Zjawisko bezrobocia występuje we wszystkich miastach referencyjnych. W przypadku Sanoka poziom 

bezrobocia obniżył się do 7,9 %. Jako, iż bezrobocie na poziomie 6% uważa się za naturalne, to poziom tego 

problemu w Sanoku można uznać za relatywnie niewielki względem miast referencyjnych.  

Rysunek: Poziom bezrobocia w % w miastach referencyjnych, w latach 2005-2014 

 

źródło: www.stat.gov.pl  

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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Jak wykazuje analiza danych, Jasło bardzo skutecznie radzi sobie z problemem bezrobocia. Przyjęte 

rozwiązania są skuteczne, jednakże konieczna jest ich kontynuacja. Tendencja w ostatnich 10 latach pozwala 

przypuszczać, iż działania rewitalizacyjne w dalszym stopniu ograniczą negatywne zjawisko bezrobocia.  

1.3.3.  POMOC SPOŁECZNA  

Pomimo dobrej sytuacji na rynku pracy średnie uzyskiwane wynagrodzenie dla części rodzin nie pozwala na 

samodzielne funkcjonowanie. Analiza danych statystycznych wskazuje, iż w 2013r. 12,5% mieszkańców miasta  

otrzymało pomoc od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle. Liczba rodzin i osób korzystających  

z pomocy Ośrodka systematycznie wzrasta. W roku 2013, względem roku 2011 liczba rodzin korzystających  

z pomocy wzrosła o 14,3%, natomiast liczba osób korzystających z pomocy Ośrodka wzrosła o blisko 12%.  

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 wzrosła o 21% względem roku 2012.  

W roku 2014 wskaźniki uległy poprawie, a liczba korzystających z pomocy społecznej rodzin i osób spadła do 

poziomu odnotowanego w roku 2012.  

Rysunek: Rodziny i osoby korzystające z pomocy społecznej w latach 2009-2014 

  Jednostka miary 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego 

ogółem gosp. 1205 2577 1338 1493 1555 1502 

poniżej kryterium dochodowego gosp. 685 1376 728 944 896 876 

powyżej kryterium dochodowego gosp. 520 1201 610 549 659 626 

Osoby w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego i ekonomicznych grup wieku 

ogółem 

ogółem osoba 3209 5455 3464 3856 4015 3791 

poniżej kryterium dochodowego 

ogółem osoba 1777 2810 1808 2474 2355 2209 

powyżej kryterium dochodowego 

ogółem osoba 1432 2645 1656 1382 1660 1582 

Źródło: www.stat.gov.pl  
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Rysunek: Gospodarstwa ogółem korzystające z pomocy społecznej wg. kryterium dochodowego [wykres] 

 

źródło: www.stat.gov.pl 

Analiza powyższych danych wskazuje przede wszystkim na fakt, iż poziom pomocy społecznej udzielany  

w latach 2011 – 2014 jest stały. Naprzemiennie wzrastająca i malejąca liczba rodzin i osób korzystających  

z pomocy zależy od czasowych zmian gospodarczych [głównie sytuacji poszczególnych zakładów pracy]. 

Największy problem wystąpił w roku 2010 i wiązał się z powodzią, jaka dotknęła miasto, a dodatkowo ze 

skutkami kryzysu gospodarczego, który również przypadł na ten właśnie rok.  

Stosunkowo duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej jest odzwierciedleniem sytuacji w większości 

małych miast, gdzie zdecydowanie trudniej rozwinąć prywatną działalność gospodarczą, ze względu na 

mniejszą chłonność rynku.  

Konieczne są zatem działania zaradcze, szczególnie skoncentrowane w obszarach kryzysowych, takich jak 

centrum i osiedle Gamrat. Istnieje konieczność realizacji projektów, które docelowo zwiększą konkurencyjność 

miasta, spowodują mniejszy odpływ mieszkańców, a dodatkowo podniosą popyt na usługi i produkty,  

w szczególności oferowane lokalnie.  

MIASTA REFERENCYJNE 

Problem pomocy społecznej co naturalne występuje we wszystkich miastach referencyjnych. Jednakże  

w przypadku Jasła liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej względem liczby 

mieszkańców ogółem jest zdecydowanie najwyższy.  
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Rysunek: Liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej w miastach referencyjnych  

w latach 2009-2014 

 

źródło: www.stat.gov.pl  

Liczba gospodarstw domowych i osób korzystających z pomocy społecznej w Jaśle jest wysoka względem 

miast referencyjnych. Daje to bardzo silne przesłanki do prowadzenia działań rewitalizacyjnych na 

wyznaczonych obszarach. Pomimo, że liczba korzystających z pomocy społecznej w ostatnim czasie 

nieznacznie spadła to jest ona wyraźnie wyższa niż w podobnych miastach. Konieczne są działania zaradcze 

zarówno w postaci realizacji projektów społecznych, jak i aktywizacyjnych. Starzejące się jasielskie 

społeczeństwo wymaga zdecydowanego wsparcia w obszarze społecznym ale i infrastrukturalnym.  

1.3.4.  TURYSTYKA I REKREACJA 

Jasło jest miastem o dużym potencjale turystycznym. Zarówno lokalizacja miasta, jak i sprawne działania 

promocyjne powodują, że miasto jest coraz częściej odwiedzane.  

Rozwój turystyki i rekreacji jest szansą dla rozwoju miasta. Na terenie miasta działa zorganizowana baza 

noclegowa, która posiada duży potencjał rozwojowy. Coraz lepiej – między innymi dzięki działaniom 

rewitalizacyjnym w okresie 2007-2013 – działa baza gastronomiczna. W okolicy Jasła zlokalizowanych jest 

szereg gospodarstw agroturystycznych. 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. 

http://www.stat.gov.pl/
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 Turystyka i rekreacja jest jedną z szans rozwoju miasta Jasła. Niemniej jednak baza turystyczna 

wymaga wielu inwestycji.  

Należy zwrócić uwagę, iż w roku 2014 zanotowano dość znaczy wzrost osób korzystających z noclegów. Liczba 

wykupionych noclegów wzrosła z 5868 w roku 2013 do 9346 w roku 2014. Można przyjąć, iż rozwój rynku usług 

turystycznych w mieście zyskuje na znaczeniu, a z czasem może stać się istotnym elementem gospodarki, 

szczególnie zważywszy na coraz lepszą ofertę produktów lokalnych, w tym przede wszystkim win.  

Rysunek: Baza noclegowa w Jaśle w latach 2005-2014 

  Jednostka miary 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE 

Turystyczne obiekty noclegowe wg rodzajów 

ogółem 

obiekty ogółem VII ob. 6 5 2 2 5 7 6 6 4 7 

obiekty całoroczne VII ob. 5 5 2 2 5 7 6 6 4 6 

miejsca noclegowe ogółem VII msc. 148 128 25 25 92 529 525 520 477 599 

miejsca noclegowe całoroczne 
VII 

msc. 
123 128 25 25 92 529 525 520 477 549 

korzystający z noclegów 
ogółem I-XII 

osoba 
14206 11857 1481 1536 3802 6970 6047 6388 5868 9346 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni I-XII 

osoba 
724 600 75 40 172 350 292 383 215 158 

wynajęte pokoje ogółem I-XII 
w obiektach hotelowych 

- 
5958 5041 1060 1333 2958 4524 3238 2877 2325 6009 

wynajęte pokoje turystom 
zagranicznym I-XII w obiektach 
hotelowych 

- 
162 121 47 35 163 145 202 197 122 71 

udzielone noclegi ogółem I-XII - 23489 20936 2498 2317 8992 38640 32025 33130 32328 35533 

udzielone noclegi turystom 
zagranicznym I-XII 

- 
790 799 75 40 308 469 820 821 424 322 

www.stat.gov.pl 

 

Rysunek: Liczba korzystających z noclegów w latach 2005-2014 [wykres]. 

 

źródło: www.stat.gov.pl 

http://www.stat.gov.pl/
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Z punktu widzenia rozwoju miasta zdecydowanym akceleratorem rozwoju rynku usług turystycznych może być 

lepsze połączenie drogowe i kolejowe z Rzeszowem, jako regionalnym ośrodkiem przemysłowym.  

MIASTA REFERENCYJNE 

Analiza danych miast referencyjnych jednoznacznie wskazuje na fakt, iż największa liczba turystów odwiedza 

Sanok. Liczba odwiedzających Jasło jest o połowę niższa, w przypadku Jarosławia niższa o 70%. Analiza 

dynamiki rozwoju miejsc noclegowych wskazuje wysoki potencjał Jasła w tym względzie. Należy jednak 

zauważyć, iż duże zachwianie zarówno w liczbie udzielonych noclegów, jak i tworzeniu nowych miejsc 

noclegowych w okresie 2006-2009 było spowodowane powodzią i jej następstwami.  

Rysunek: Dynamika rozwoju miejsc noclegowych w miastach referencyjnych, w latach 2005-2014 

 

źródło: www.stat.gov.pl  

1.4.  ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

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. Pozytywne oddziaływanie wskazanych terenów wskazuje na konieczność zachowania ich 

powierzchni. 

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 

http://www.stat.gov.pl/


DIAGNOZA – Miejski Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2020           
 

 

 26 

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. 

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%. 

Rysunek: Emisja zanieczyszczeń gazowych 

Źródło: www.stat.gov.pl  

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 

http://www.stat.gov.pl/
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Rysunek: 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 

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. 

1.5.  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

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 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 213,2 km, w tym rozdzielczej 153,2 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 222,2 km, w tym kanalizacji ogólnospławnej 34,9 km i sanitarnej 187,3 km. Odsetek ludności 

korzystającej z sieci kanalizacyjnej w roku 2013 wyniósł 88,2%, w roku 2004 odsetek ten stanowił 84,7%. 

Rysunek: Poziomy zużycia wody i odprowadzania ścieków w latach 2005-2014 

  
Jednostka 

miary 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku 

ogółem dam3 3327,7 3378,6 3133,5 2980,7 2663,6 2476,5 2388,0 2497,4 2375,7 2404,9 

ogółem w hm3 hm3 3,3 3,4 3,1 3,0 2,7 2,5 2,4 2,5 2,4 2,4 

przemysł dam3 1404 1442 1219 1096 942 820 783 845 756 761 

eksploatacja sieci wodociągowej dam3 1923,7 1936,6 1914,5 1884,7 1721,6 1656,5 1605,0 1652,4 1619,7 1643,9 

eksploatacja sieci wodociągowej 
- gospodarstwa domowe 

dam3 
1038,6 1029,8 1016,0 1035,1 1019,1 1014,6 1011,4 994,3 980,7 966,5 

udział przemysłu w zużyciu wody 
ogółem 

% 
42,2 42,7 38,9 36,8 35,4 33,1 32,8 33,8 31,8 31,6 
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Jednostka 

miary 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

zużycie wody na 1 mieszkańca m3 88,0 89,9 83,9 80,0 71,8 66,7 64,7 68,2 65,3 66,3 

ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich 

ogółem osoba 35900 36485 36638 36918 34943 36932 35410 35355 35168 35046 

Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi w ciągu roku 

ogółem dam3 3147,7 3141,7 2918,6 2925,8 2881,3 2935,0 2723,0 2386,0 2514,0 2712,0 

ogółem na 1 mieszkańca m3 83,2 83,6 78,2 78,5 77,7 79,0 73,8 65,1 69,1 74,8 

ogółem na 1 km2 powierzchni dam3 85,1 84,9 78,9 79,1 77,9 79,3 73,6 64,5 67,9 73,3 

oczyszczane razem dam3 2720 2815 2558 2548 2558 2556 2341 2224 2277 2401 

oczyszczane chemicznie (tylko 
ścieki przemysłowe) 

dam3 
1040 1134 468 48 38 35 31 22 30 34 

oczyszczane biologicznie dam3 0 0 305 707 773 800 642 545 600 652 

oczyszczane z podwyższonym 
usuwaniem biogenów 

dam3 
1680 1681 1785 1793 1747 1721 1668 1657 1647 1715 

nieoczyszczane razem dam3 427,7 326,7 360,6 0,0 323,3 379,0 382,0 162,0 237,0 311,0 

nieoczyszczane odprowadzone z 
zakładów przemysłowych 

dam3 
427 327 361 378 323 379 382 162 237 311 

nieoczyszczane odprowadzone 
siecią kanalizacyjną 

dam3 
0,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

oczyszczane biologicznie, 
chemicznie i z podwyższonym 
usuwaniem biogenów w % 
ścieków wymagających 
oczyszczania 

% 

86,4 89,6 87,6 87,1 88,8 87,1 86,0 93,2 90,6 88,5 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Rysunek: Gospodarka odpadami komunalnymi w latach 2005-2014 

  
Jednostka 

miary 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ODPADY KOMUNALNE 

Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 

ogółem t 11133 7299 7719 11775 11563 11021 11136 10461 9410 9099 

ogółem na 1 
mieszkańca 

kg 
294,4 193,3 206,1 315,9 310,7 296,1 300,7 284,0 257,9 250,8 

z gospodarstw 
domowych 

t 
7935,05 4989,05 5053,79 6080,71 8118,91 7668,12 7836,06 8032,62 8643,39 8437,87 

odpady z gospodarstw 
domowych 
przypadające na 1 
mieszkańca 

kg 

209,8 132,1 134,9 163,1 218,2 206,0 211,6 218,1 236,9 232,5 

Źródło: www.stat.gov.pl  

1.6.  INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA I 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 11 szkół podstawowych, 6 gimnazjów 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.  

Względem miast o podobnej wielkości  infrastruktura edukacyjna w Jaśle jest bardzo dobrze rozwinięta, co daje 

też podstawy względem ogólnych perspektyw rozwojowych miasta. 

 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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Rysunek: Szkolnictwo podstawowe w latach 2005-2014  

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE 

Szkoły podstawowe ogółem 

ogółem ob. 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 

oddziały w 
szkołach 

- 130 126 125 124 124 123 112 110 107 114 

uczniowie osoba 2835 2728 2626 2508 2401 2350 2345 2365 2281 2426 

absolwenci osoba 595 495 502 477 493 418 404 391 422 382 

www.stat.gov.pl  

Liczba uczniów w szkołach podstawowych przedstawiona w dziewięcioletnim horyzoncie czasowym wskazuje 

na tendencję stałą spadkową. Rok 2014 jest pierwszym, w którym liczba uczniów szkół podstawowych wzrosła, 

jednakże wynika to między innymi z reformy edukacji w zakresie wieku szkolnego.

http://www.stat.gov.pl/
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Rysunek: Liczba uczniów w szkołach podstawowych w latach 2005 – 2014 [wykres] 

 

źródło: www.stat.gov.pl  

Sytuacja szkolnictwa gimnazjalnego jest zbliżona do tej, która występuje w szkołach podstawowych. 

Podstawowym problemem jest stale zmniejszająca się liczba uczniów.  

Rysunek: Szkolnictwo gimnazjalne w latach 2005-2014  

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE 

Gimnazja ogółem 

ogółem ob. 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 

oddziały w 
szkołach 

- 
78 76 75,00 71,00 71,00 67,00 61,00 55,00 54,00 54,00 

uczniowie osoba 1981 1840 1724 1593 1615 1535 1449 1345 1361 1332 

absolwenci osoba 685 673 626 617 544 522 514 535 446 440 

Źródło: www.stat.gov.pl  

Na poniższym wykresie przedstawiono liczbę uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Jak widać  

w okresie 2005-2008 liczba ta utrzymywała się w sposób proporcjonalny. W roku 2009 liczba uczniów szkół 

gimnazjalnych nieznacznie wzrosła względem liczby uczniów szkół podstawowych. W okresie 2010 – 2014 

liczba uczniów szkół podstawowych utrzymuje się na zbliżonym poziomie, natomiast liczba uczniów szkół 

gimnazjalnych maleje.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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Rysunek Liczba uczniów szkół podstawowych i  gimnazjalnych w latach 2005-2014 [wykres] 

 

Na terenie miasta funkcjonują różnego typu Zasadnicze Szkoły Zawodowe. Na poniższym wykresie 

przedstawiono liczbę uczniów uczęszczających do ZSZ. Analiza danych wskazuje na wzrost zainteresowania 

uczniów tego typu formą edukacji w 2014 roku co jest tendencją ogólnokrajową. 

Rysunek: Uczniowie Zasadniczych Szkół Zawodowych w latach 2005-2014 

 

źródło: www.stat.gov.pl  

Odnosząc dane przedstawione na powyższym wykresie – zainteresowanie edukacją zawodową koresponduje  

z lokalną ofertą rynku pracy. Uczniowie, którzy będą mieli odpowiednie kwalifikacje zawodowe znajdą miejsce 

pracy w lokalnych lub zlokalizowanych na terenie powiatu krośnieńskiego zakładów pracy.  

Odwrotna tendencja występuje w przypadku szkół ogólnokształcących, gdzie liczba uczniów regularnie spada. 

Oferta miejsc pracy dla osób z wykształceniem ogólnym, administracyjnym i wyższym nietechnicznym 

regularnie maleje. Duża część uczniów liceów będzie uzupełniała swoje wykształcenie na uczelniach poza 

miejscem zamieszkania. Znacząca część wśród tych osób w poszukiwaniu pracy będzie korzystała z ofert 

większych ośrodków miejskich.  

 

http://www.stat.gov.pl/
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Rysunek: Liczba uczniów Liceów Ogólnokształcących w latach 2005-2014 

 

źródło: www.stat.gov.pl  

MIASTA REFERENCYJNE 

Analiza danych z miast referencyjnych wskazuje na analogiczne wskaźniki. Liczba uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i średnich jest uzależniona od liczby mieszkańców. Należy jednocześnie podkreślić, iż żaden  

z ośrodków miejskich nie rozwinął silnej działalności edukacyjnej na poziomie wyższym. Głównymi ośrodkami 

edukacyjnymi w tym względnie nadal pozostają największe ośrodki miejskie, w tym przede wszystkim Rzeszów 

oraz Kraków i Warszawa.  

 

1.7.  TKANKA MIESZKANIOWA 

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. Należy jednak 

zwrócić uwagę, iż w obszarze rewitalizacji obiekty zlokalizowane na terenie Centrum i Osiedla Gamrat w blisko 

100% zostały wybudowane przed 1989 rokiem i w dużej mierze wymagają znaczących nakładów 

inwestycyjnych.  

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 . 

Rysunek: Zasoby mieszkaniowe w mieście w latach 2005-2014 

  Jednostka miary 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zasoby mieszkaniowe 

ogółem 

mieszkania - 11992 12032 12071 12117 12135 12333 12356 12413 12469 12500 

izby - 46310 46551 46780 47057 47160 47910 48064 48337 48582 48759 

powierzchnia 
użytkowa mieszkań 

m2 
812008 816949 821446 826904 829128 844084 848175 853478 858521 862264 

Źródło: www.stat.gov.pl  

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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Liczba mieszkań w mieście nieznacznie wzrasta. Największy wzrost w ostatnich latach nastąpił w latach 2009-

2010. Wzrost był spowodowany chwilowym, aczkolwiek mocno rzutującym na gospodarkę mieszkaniową 

wzrostem wartości PLN względem CHF. Możliwość zaciągania względnie korzystnych kredytów mieszkaniowych 

w stopniu istotnym wpłynęła na zwiększenie podaży mieszkań.  

W przypadku Jasła należy jednak zwrócić uwagę, iż w znacznej części miasta obiekty mieszkalne wymagają 

remontów czy przebudowy. W wielu przypadkach inwestycje takie są zbyt kosztowne i zdecydowanie bardziej 

opłacalnym rozwiązaniem jest budowa nowych obiektów.  

W tym zakresie szczególnie istotne wydają się być działania rewitalizacyjne mające na celu podniesienie 

atrakcyjności obszarów, gdzie zabudowa sprzed 1989 roku stanowi niemalże 100%. Procesy migracyjne 

połączone z opuszczaniem starej tkanki na rzecz obszarów podmiejskich są zjawiskiem wyjątkowo 

niekorzystnym.  

Rysunek: Liczba mieszkań w Jaśle w latach 2005-2014 

 

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. 
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Rysunek: Budownictwo mieszkaniowe w latach 2005-2014 

  Jednostka miary 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 

ogółem oddane do użytku 

mieszkania - 44 47 44 56 21 127 25 58 57 34 

powierzchnia użytkowa 
mieszkań 

m2 
6336 5881 5060 6512 2601 9351 4533 5519 5144 4099 

Źródło: www.stat.gov.pl  

MIASTA REFERENCYJNE 

W przypadku miast referencyjnych poziom budownictwa mieszkaniowego nie ma stałej tendencji. 

Budownictwo jest uzależnione od wahań koniunktury, a podaż na mieszkania jest ograniczona.   

 

Rysunek: Liczba oddanych mieszkań w miastach referencyjnych w latach 2005-2014 

 

źródło: www.stat.gov.pl  

Budownictwo mieszkaniowe w Jaśle nie ma stałej tendencji rozwojowej. Corocznie przybywa kilkadziesiąt 

nowych mieszkań, jednakże jest to liczba niewielka. Analiza danych wskazuje na duże podobieństwo w tym 

względzie do Sanoka. Zdecydowanie inaczej sytuacja wygląda w przypadku Jarosławia, gdzie lepsze 

połączenia komunikacyjne zwiększyły zapotrzebowanie na nowe mieszkania.  

 

 

 

 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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1.8.  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

1.8.1.  BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 

Jasło, pomimo dużego ruchu drogowego spowodowanego brakiem obwodnicy, jest miastem bezpiecznym. Jak 

wynika ze statystyk policyjnych liczba zdarzeń drogowych utrzymuje się na posobnym poziomie. W latach 2011-

2013 nie doszło też do zdarzenia w wyniku którego nastąpiła śmierć poszkodowanych.  

Należy jednak zwrócić uwagę, iż zabudowa miejska i liczne skrzyżowania, w tym z komunikacją świetlną 

skutecznie zmniejszają średnią prędkość pojazdów przejeżdżających przez miasto.  

Rysunek: Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Jaśle, (powiecie jasielskim).  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Zdarzenia drogowe ogółem 30  (68) 24  (64) 33  (68) 29  (77) 27  (66) 

Liczba rannych 34  (88) 26  (73) 41  (82) 34  (102) 31  (82) 

Liczba zabitych 1  (5) 0  (5) 0  (10) 0  (3) 4  (8) 

Źródło: KPP w Jaśle 

Niezależnie od statystyk budowa obwodnicy miasta w dużej mierze podniosła by bezpieczeństwo i płynność 

ruchu drogowego. W chwili obecnej przez centrum miasta kierowany jest cały ruch drogowy. Z punktu widzenia 

mieszkańców szczególnie uciążliwy jest ruch transportu ciężkiego.  

1.8.2.  PRZESTĘPCZOŚĆ  

Jasło względem wielu miast regionu jest miastem bezpiecznym. Stosunkowo niewielka liczba przestępstw daje 

też podstawy do uzyskania zdecydowanie lepszych efektów rewitalizacyjnych między innymi poprzez większą 

skuteczność działań pozainwestycyjnych stanowiących uzupełnienie planowanych do realizacji inwestycji. 

Należy jednak zwrócić uwagę, iż liczba popełnianych w mieście przestępstw nie ma stałej tendencji. Liczba 

przestępstw popełnionych w roku 2010 jest podobna do tej w roku 2014, jednakże zważywszy na fakt, iż liczba 

mieszkańców miasta w roku 2014 zmalała względem roku 2010 o 888 tendencję można uznać za negatywną.  

Rysunek: Liczba przestępstw popełnionych w mieście ogółem w latach 2010 – 2014 
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Rysunek: Przestępczość w Jaśle oraz powiecie jasielskim.  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba przestępstw ogółem (Miasto) 888 1113 989 1107 876 

% wykrywalności (Powiat) 81,4 81,8 77,3 78,5 77,0 

Przestępstwa kryminalne ogółem (Miasto) 535 668 695 596 527 

% wykrywalności (Powiat) 68,3 68,7 64,6 62,9 63,7 

Przestępstwa popełnione przez nieletnich ogółem (Miasto) 25 16 10 25 30 

Wykroczenia ogółem  

(Miasto)  

23.272 16.866 17.392 12.931 9.199 

Główne rodzaje wykroczeń  Rodzaje wykroczeń w roku 2014 w Powiecie Jasielskim: 67,3% 
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi  
w komunikacji,  13,7% wykroczenia porządkowe. 

Źródło: KPP w Jaśle 

Zdecydowanie korzystniejszą tendencję ma ograniczenie liczby wykroczeń. W ostatnich latach nastąpiła 

radykalna zmiana, gdyż liczba wykroczeń jest niższa względem roku 2010 o niemal 60%.  

Problemem, dla którego rozwiązaniem jest między innymi realizacja projektów zintegrowanych jest 

konieczność ograniczenia przestępczości nieletnich. W tym przypadku również można wskazań na negatywną 

tendencję wzrostową. 

 

1.9.  KONKLUZJA –  CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA  

  

Obszar problemowy Obserwacje i propozycje działań  

Społeczeństwo Analizy statystyczne oraz konsultacje przeprowadzone w mieście 
potwierdzają, iż jednym z kluczowych problemów miasta jest nasilone 
zjawisko migracji wewnętrznej, która zastąpiła dużą falę migracji 
zagranicznej.  

Konieczne są działania, których celem będzie zatrzymanie szczególnie 
młodych i wykształconych mieszkańców w mieście. 

Ograniczenie zjawiska migracji zarówno zagranicznej, jak i wewnętrznej 
wymaga zapewnienia szeregu czynników, które mogą negatywne 
zjawiska powodować.  

Podstawową przyczyną migracji zagranicznych, których fala nasiliła się 
w latach 2004-2006 był brak pracy. Wzrastające bezrobocie związane  
z restrukturyzacją w zakładach Gamrat, ale także Hucie Szkła w Krośnie  
i wielu innych okolicznych przedsiębiorstwach wymagał poszukiwania 
pracy w coraz odleglejszych lokalizacjach, w tym w krajach UE.  

Obecne zjawisko migracji wewnętrznych dotyczy przede wszystkim 
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Obszar problemowy Obserwacje i propozycje działań  

osób młodych, kończących studia i szukających pracy dającej szersze 
perspektywy rozwojowe. Ta przyczyna wyludniania się miasta jest 
zdecydowanie trudniejsza do likwidacji, gdyż wymaga działań 
pośrednich mających na celu budowanie wizerunku Jasła, jako 
atrakcyjnej lokalizacji, alternatywnej między innymi dla Rzeszowa  
i ościennych miejscowości. Ograniczenie niekorzystnych zjawisk  
z pewnością będzie możliwe dzięki lepszemu skomunikowaniu miasta  
z głównymi ośrodkami gospodarczymi, a także uzupełnieniu oferty 
miejskiej w takich obszarach jak: kultura, sport, rozrywka, edukacja. 
Działania integrujące społeczność są jednymi z podstawowych, 
mających na celu budowanie miasta dobrego do życia  
i funkcjonowania, przyjaznego i bezpiecznego. 

Gospodarka Jasło posiada długoletnie tradycje przemysłowe, które coraz lepiej 
uzupełnia lokalna oferta usługowa i wytwórcza.  

Bezrobocie na obszarze miasta zdecydowanie maleje, jednakże 
mieszkańcy wciąż wskazują na problem, jakim jest brak pracy. 
Oczekiwania związane z jakością oferty pracy wynikają zarówno  
z doświadczeń własnych [uwarunkowania i pakiety socjalne zapewniane 
przez największe lokalne zakłady pracy], ale także lepszej pod 
względem wysokości wynagrodzeń oferty większych ośrodków 
miejskich.  

Na obszarze miasta [osiedle Gamrat] zlokalizowany jest teren 
przemysłowy, który cieszy się dużym zainteresowaniem 
przedsiębiorców. Konieczne jest zatem realizowanie działań mających 
na celu ułatwienie dostępu do obszaru przemysłowego, tak aby 
podnieść atrakcyjność miasta w oczach potencjalnych inwestorów.  
Aktywizacja gospodarcza w tym zakresie pozwoli nie tylko na 
stworzenie nowych miejsc pracy, ale przede wszystkim istotnie wpłynie 
na rozwój całego miasta.  

Niemniej istotnym czynnikiem jest konieczność wspierania działalności 
lokalnych przedsiębiorców i wytwórców. Miasto Jasło zarówno dzięki 
bardzo dobrym produktom, ale także sprawnej kampanii promocyjnej 
coraz częściej jest kojarzone z polskimi wytwórcami win. Tradycja 
winiarska przywracana w mieście po wielu latach jest coraz silniejsza. 
Przedmiotowy przykład świadczy o tym, iż działalność miasta może 
istotnie aktywizować i wspierać lokalną wytwórczość. Kontynuacja 
działań polegająca na tworzeniu miejsc umożliwiających prowadzenie 
działalności gospodarczej, prowadzeniu warsztatów aktywizujących, czy 
też promocji lokalnej wytwórczości przyczyni się do dalszych 
korzystnych efektów rozwojowych.  

Przestrzeń i środowisko  Działania prowadzone na obszarach rewitalizacji w okresie 2007-2013 
są doskonałym przykładem w jaki sposób poprzez nakłady inwestycyjne 
połączone z programami społecznymi można tworzyć i przywracać 
ciekawe przestrzenie miejskie.  

Dzięki skutecznie przeprowadzonym procesom rewitalizacyjnym 
mieszkańcy odzyskali rynek miejski, jako centrum spotkań, ale także 
prowadzenia działalności gospodarczej.  

Nowe przestrzenie publiczne [place zabaw, tor BMX] cieszą się dużym 
uznaniem mieszkańców, którzy doceniają aspekt funkcjonalny  
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Obszar problemowy Obserwacje i propozycje działań  

i rozwojowy takich miejsc. W wyniku prowadzonych konsultacji 
wielokrotnie podkreślano konieczność rozbudowy obecnych i tworzenia 
nowych przestrzeni publicznych przeznaczonych zarówno dla 
młodzieży, jak i rodzin oraz seniorów.   

Infrastruktura techniczna Na obszarze zdegradowanym znacząca część obiektów kubaturowych 
ma co najmniej 30 lat. Koszty remontów czy przebudowy szeregu 
obiektów są znacząco wyższe od budowy nowych.  

Taki stan rzeczy w sposób niekorzystny wpływa na postrzeganie miasta. 
Wielu mieszkańców zwraca uwagę na konieczność dostosowania 
infrastruktury dla osób starszych i niepełnosprawnych.  

Konieczne jest wspieranie prowadzenia i prowadzenie prac mających 
na celu odnowę infrastruktury. Należy jednak zwrócić uwagę, iż 
realizacja nowych inwestycji kubaturowych, szczególnie w obszarach 
mocno zdegradowanych także wizualnie może przyczynić się do 
istotnego rozwoju tych miejsc i realizacji kolejnych tego typu działań w 
najbliższym otoczeniu.   

Na podstawie przeprowadzonych analiz zaproponowano działania, które mają być kontynuacją już 

prowadzonych procesów rewitalizacyjnych.  

 

Rysunek: Cele rozwojowe związane z rewitalizacją miasta.  

 

Jasło posiada potencjał do rozwoju, jednakże jak wskazują dane statystyczne, a także badania porównawcze 

mające na celu odniesienie do miast o podobnej charakterystyce szereg obszarów wymaga działań 

rewitalizacyjnych. W mieście występuje problem bezrobocia, które chociaż maleje, to jednak dotyczy 

znaczącej części mieszkańców, którzy z różnych względów nie mogą szukać pracy na szerszym rynku. Miasto 

zlokalizowane w otoczeniu dużych ośrodków przemysłowych, gospodarczych, kulturalnych i edukacyjnych 

musi liczyć się z negatywnym zjawiskiem migracji wewnętrznej, szczególnie osób dobrze wykształconych  

i poszukujących zatrudnienia dającego duże perspektywy rozwojowe. W związku z powyższym konieczne jest 

realizowanie działań mających na celu podnoszenie jakości życia, rozszerzenie oferty miejskiej, poprawienie 

komunikacji. Działania te mogą przyczynić się do stworzenia z Jasła miejsca atrakcyjnego do życia, 

umożliwiającego sprawne skomunikowanie z większymi ośrodkami. Jednocześnie konieczne jest wspieranie 

Jasło, jako miasto atrakcyjnie zlokalizowane i dobrze skomunikowane z dużymi ośrodkami miejskimi, 

posiadające ciekawą ofertę w obszarze kultury, rozrywki, edukacji, sportu i wypoczynku.  

Społeczeństwo 
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lokalnej przedsiębiorczości i oferowanie potencjalnym inwestorom jak najlepszej jakości usług. Wszystko to 

pozwoli na stworzenie stałych i atrakcyjnych miejsc pracy w mieście.  

Problem rewitalizacji dotyczy niemalże każdej dzielnicy miasta. Szczególna potrzeba działań 

rewitalizacyjnych dotyczy części wyludniającej się części centralnej, a także osiedla Gamrat. W pozostałych 

dzielnicach konieczne jest kontynuowanie rozpoczętych procesów rewitalizacyjnych. Miasto dobrze 

wykorzystało okres programowania 2007-2013, co daje podstawy do właściwej realizacji działań w okresie 

2014-2020. Zwraca się uwagę na fakt, iż działania podejmowane przez miasto w poprzednim okresie 

programowania miały charakter zintegrowany, co w efekcie pozwoliło na uzyskanie dalece lepszych efektów 

rewitalizacyjnych. Doświadczenie pozyskane w poprzednim okresie programowania może się przełożyć na 

dalsze pozytywne działania.  

 

2. WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I REWITALIZACJI  

2.1.  OBSZARY OBJĘTE LOKALNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI NA LATA 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. 

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, 
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 Obszar Ulaszowice – obszar rewitalizacji zdegradowany popegeerowski, 

 Osiedle Sobniów – obszar rewitalizacji zdegradowany poprzemysłowy. 

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. 
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 Rysunek: Mapa obszarów rewitalizacji dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2007-2013 
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2.2.  SZCZEGÓŁOWY OPIS OBSZARÓW WYZNACZONYCH NA LATA 2007-2013 

2.2.1.  OBSZAR CENTRALNY 

Obszar Centralny tworzą trzy największe osiedla: Śródmieście, Kopernika i Mickiewicza oraz część osiedla Gądki 

a zamieszkuje je ponad połowa ogólnej liczby ludności miasta.  

Obszar centralny ze względu na szeregu uwarunkowań jest obszarem najbardziej zdegradowanym w mieście  

i wymagającym wielu interwencji inwestycyjnych i społeczno-edukacyjnych. Należy zwrócić uwagę, iż 98,16% 

budynków w centralnej części miasta zostało wybudowanych przed 1989 rokiem. Duża cześć z nich wciąż 

wymaga znaczących nakładów inwestycyjnych na przeprowadzenie podstawowych prac remontowych.  W roku 

2006, czyli na etapie rozpoczęcia prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2007-2013  

z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców korzystało: 88,8 osób z Osiedla Śródmieście, 33,3 osób  

z Osiedla Kopernika oraz 58,3 osób z Osiedla Mickiewicza. W centralnej części miasta policja odnotowywała 

największą liczbę przestępstw [w roku 2008 stwierdzono łącznie 445 przestępstw popełnionych w obszarze 

centrum miasta].  

Zgodnie z założeniami wytycznych do opracowywania Lokalnych  Programów Rewitalizacji na lata 2007-2013 

Obszar Centralny 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. 

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. 

2.2.2.  OSIEDLE GAMRAT 

Gamrat jest osiedlem przyzakładowym, typowo robotniczym, wybudowanym w celu zapewnienia lokali 

mieszkalnym dla pracowników. W 2008 roku liczba mieszkańców osiedla wynosiła łącznie 1 568 osób. Według 

statystyk policyjnych obszar osiedla jest stosunkowo bezpiecznym i spokojnym. W roku 2008 na obszarze 

osiedla doszło do 53 przestępstw. Główny obszar problemowy dotyczy niskich, bądź braku dochodów 

mieszkańców osiedla. Na dzień rozpoczęcia prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji zakłady przemysłowe 

Gamrat S.A. były w fazie prywatyzacji i restrukturyzacji. W roku 2006 z zasiłków pomocy społecznej skorzystało 

aż 17,5% mieszkańców.  

Zabudowę osiedla stanowią bloki mieszkalne. Wszystkie obiekty zostały wybudowane 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. 
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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. 

2.2.3.  OSIEDLE RAFINERYJNE  

Obszar osiedla to 123 ha. Na terenie osiedla w 2008 roku liczba mieszkańców wynosiła łącznie 1 349 osób. 

Obszar osiedla jest względnie bezpieczny. Liczba przestępstw w 2008 roku sięgnęła 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 %. 

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. 

2.2.4.  OSIEDE 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. 

2.2.5.  OSIEDLE SOBINÓW  

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. 

2.2.6.  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 terenie Osiedla Ulaszowice znajdują się tereny 

popegeerowskie po dawnym PGR Gorajowice.  

Obszar rewitalizacji obejmuje tereny popegeerowskie, wyodrębnione w oparciu o kryterium: Szczególnie 

wysoki poziom degradacji środowiska.  
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2.3.  OCENA ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ W LATACH 2007 -2013 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2007-2013 został – jako jeden z nielicznych w kraju – 

zrealizowany w całości. W programie ujęto zarówno działania inwestycyjne, jak i nieinwestycyjnie, co w efekcie 

dało efekt zintegrowanego charakteru podejmowanych projektów.  

Zadania ujęte w programie na lata 2007-2013 miały charakter w dużej mierze pilotażowy i ich celem było 

pobudzenie miasta do wdrażania rozwiązań rewitalizacyjnych oraz przede wszystkim radykalnej zmiany oblicza.  

W chwili obecnej część obszarów [nr. Obszar centralny miasta – rynek] zyskały całkowicie nowy charakter. Nie 

tylko zwiększyła się dostępność do szeregu nowych obszarów, ale przede wszystkim zaczynają one odżywać, 

powstają w nich nowe miejsca pracy zarówno w obszarze gastronomii, jak i usług.  

Niezwykle ważnym aspektem jest konieczność zwrócenia uwagi na podstawowe problemy miasta.  

Rysunek: Główne zjawiska problemowe w Jaśle 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych analiz i spotkań studyjnych 

Rysunek: Aktualne uwarunkowania w obszarach rewitalizacji wyznaczonych w okresie 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 1 462 Wielkość powierzchni Zakładu 
Gamrat wynosi 197 ha 

Osiedle Rafineryjne 112 1 261 Wielkość powierzchni Zakładu byłej 
Rafinerii wynosi 84 ha 
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Nazwa Obszaru Powierzchnia 
obszarów 

[ha] 

Liczba mieszkańców na 
dzień 15.09.2015 r. 

 

Inne uwagi 

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 26 032 - 

Źródło: UM w Jaśle 

Szczegółowa analiza danych wskazuje na problem, jakim jest wyludnianie się miasta powodowane przede 

wszystkim migracją wewnętrzną. Sam poziom migracji wewnętrznej jest już zdecydowanie wyższy od poziomu 

migracji zagranicznych notowanego w latach wcześniejszych. Migracja wewnętrzna odbywa się przede 

wszystkim w kierunku większych ośrodków miejskich, w tym dynamicznie rozwijającego się Rzeszowa, który 

jest miastem atrakcyjnym dla osób poszukujących pracy w Polsce.  

Przyjmując porównanie liczby mieszkańców poszczególnych obszarów rewitalizacji dla roku 2009 i 20152 

praktycznie w każdym z nich zanotowano niekorzystny spadek liczby mieszkańców. Największy i najbardziej 

zdegradowany obszar Centralny w 2009 łącznie zamieszkiwało 21179 osób. W chwili obecnej liczba 

mieszkańców wynosi 19644, a zatem jest o 1535 osób niższa. Osiedle Gamrat w 2009 roku zamieszkiwało 1568 

osób, a obecnie 1462 osoby. Zdecydowanie mniejszą migrację [poniżej 100 osób] zanotowano na pozostałych 

osiedlach [Rafineryjne, Ulaszowice, Sobniów].  

Wskazany problem jest niezwykle istotny. Poziom wyludniania osiedli, w tym przede wszystkim obszaru 

Centrum i osiedla Gamrat wymaga dalszych interwencji inwestycyjnych i realizacji projektów społecznych. 

Pierwszy etap rewitalizacji przyniósł przede wszystkim znaczące efekty inwestycyjne, które z pewnością 

ograniczyły szereg niekorzystnych zjawisk. Możliwości inwestycyjne miasta pozwalają na kontynuację 

rozpoczętych działań na zbliżonym poziomie budżetowania. Zdecydowanym celem jest przede wszystkim 

ograniczenie zjawiska migracji wewnętrznej, a z czasem zachęcenie mieszkańców innych obszarów do 

osiedlania się w Jaśle.  

 

 

 

 

                                                                 
2 Stan na 15 września 2015r.  
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2.4.  ANALIZA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH DLA OKRESU 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, techniczne, 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[…]” 

 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 jako obszar rewitalizacji. Przedmiotowy 

wybór jest strategiczną decyzją Miasta popartą wcześniejszymi ustaleniami, analizami i konsultacjami.  

Po analizie obszarów zdegradowanych określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 

2007-2013, wyznaczono 5 obszarów zdegradowanych: 

o Obszar Centralny: osiedla – Kopernika, Mickiewicza, Śródmieście i część osiedla Gądki 

powiększona o 19 ha. 

o 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 143 ha. 

o 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 62 ha, 

o Obszar Ulaszowice - obejmuje część Osiedla Ulaszowice: dawny obszar popegeerowski i teren 

Osiedla na południe od ul. Lwowskiej – zmniejszono obszar o 209 ha (połączono i zmniejszono 

pow. 2 obszarów określonych w LPR 2007-2013), 

o Obszar Sobniów - obejmuje część Osiedla Sobniów: teren byłego wysypiska odpadów 

komunalnych, teren dawnych wyrobisk oraz teren obiektów sportowych – powierzchnie 

powiększono o 25 ha.  
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Rysunek: Dane o obszarach zdegradowanych wyznaczonych do MPR dla Jasła na lata 2014-2020 

Nazwa Obszaru 
zdegradowanego 

Powierzchnia 
obszaru 
[ha] 

Liczba 
mieszkańców na 
obszarze na dzień 
15.09.2015 r. 

Średnia gęstość 
zaludnienia 
[os/km2] 

Opis granic obszaru 

Obszar Centralny 
 

380 19.644 5.169 Obejmuje Osiedla: Kopernika, 
Mickiewicza, Śródmieście, 
część Osiedla Gądki. 

 
Obszar Gamrat  
 

69 1.462 2.119 Obejmuje część 
mieszkaniową Osiedla 
Gamrat  i część zakładu. 

Obszar Rafineria 
 

50 1.261 2.522 Obejmuje część 
mieszkaniową Osiedla 
Rafineria i część zakładu. 

Obszar Ulaszowice 
 

146 503 345 Obejmuje część Osiedla 
Ulaszowice: dawny obszar 
popegeerowski i teren 
Osiedla na południe od ul. 
Lwowskiej. 

Obszar Sobniów  85 285 335 Obejmuje część Osiedla 
Sobniów i Górka Klasztorna: 
teren byłego wysypiska 
odpadów komunalnych  
i teren dawnych wyrobisk 
oraz obiektów sportowych na 
Osiedlu Sobniów. 

Źródło: UM w Jaśle, Zestawienie sporządzono na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Geodezji i Wydziału 

Spraw Obywatelskich UM w Jaśle, Korekta powierzchni obszarów - 10.12.2015 r. 

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 730 ha, co stanowi 19,99 % powierzchni Miasta. 

Na obszarach zdegradowanych zamieszkuje 23.155 osób, co stanowi 64,37% ogółu mieszkańców.
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2.5.  WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA 

JASŁA NA LATA 2014 -2020 

W wyniku przeprowadzonych analiz wyodrębniono obszar rewitalizacji miasta. Powierzchnia obszarów 

rewitalizacji wynosi 502 ha, co stanowi 13,75% powierzchni Miasta. Liczba ludności na obszarach rewitalizacji 

wynosi 8.507, co stanowi 23,71% ludności Miasta. 

Nazwa 
Obszaru 
rewitalizacji 

Powierzchnia 
obszaru 

[ha] 

Liczba 
mieszkańców 
na dzień 
10.12.2015 r. 

Opis granic obszaru 

Obszar 
Centralny-
Zachód 

80 1.496 Część Osiedla Gądki: Park Linowy i tor BMX wraz z otoczeniem oraz 
obszar na Osiedlu Mickiewicza ograniczony: ul. Szopena, ul. Sikorskiego, 
ul. Krasińskiego, ul. Szkolną, ul. Mickiewicza, prawym brzegiem rzeki 
Wisłoki, prawym brzegiem rzeki Ropy. 

UZASADNIENIE 

Obszar wymagający kontynuacji działań rewitalizacyjnych, które 
podniosą jego jakość estetyczną i funkcjonalną. Z punktu widzenia 
komunikacyjnego obszar bardzo istotny dla miasta. Niestety znaczna 
część obiektów kubaturowych w tej części miasta ulega postępującej 
degradacji wizualnej i znajduje się w złym stanie technicznym. Część 
obiektów wymaga pilnego dostosowania do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Znacząca część obiektów nie spełnia 
podstawowych kryteriów termoizolacyjnych. Część centralna miasta 
ulega znacznemu wyludnieniu, stąd potrzeba realizacji działań zarówno 
o charakterze inwestycyjnym, jak i społecznym.  

Na przedmiotowym obszarze miasta występuje zjawisko ubóstwa  
i bezrobocia, a także negatywne zjawiska techniczne związane przede 
wszystkim ze złym stanem infrastruktury technicznej obiektów 
mieszkalnych.   

Obszar 
Centralny-
Wschód 

122 4.714 Część Osiedla Kopernika oraz Osiedla Śródmieście ograniczona: od 
wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja, ul. 3 Maja, ul. Baczyńskiego, ul. 
Staszica, ul. 1 Maja, ul. Ducala, ul. 3 Maja, ul. Czackiego, ul. Bednarską, 
ul. Jagiełły, do rzeki Jasiołki, lewy brzeg rzeki Jasiołki, granica Osiedli 
Śródmieście-Sobniów, granica Osiedli Śródmieście- Górka Klasztorna, ul. 
Grunwaldzką, ul. Kolejową, do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja. 

UZASADNIENIE 

Podobnie jak w przypadku obszaru Centralnego – Zachód konieczność 
działań rewitalizacyjnych wynika z wielu czynników gospodarczych, 
społecznych i technicznych. Znacząca część obiektów znajduje się w 
złym stanie technicznym i wizualnym co zdecydowanie obniża 
atrakcyjność miasta zarówno w oczach mieszkańców, turystów jak  
i potencjalnych inwestorów. Dodatkowym problemem jest szereg 
występujących negatywnych zjawisk społecznych z ubóstwem włącznie. 
Cała część centralna miasta ulega szybkiemu wyludnieniu, zatem 
konieczna jest realizacja działań o charakterze aktywizacyjnym  
i społecznym.  

Na przedmiotowym obszarze miasta występuje zjawisko ubóstwa  
i bezrobocia, a także negatywne zjawiska techniczne związane przede 
wszystkim ze złym stanem infrastruktury technicznej obiektów 
mieszkalnych.   

Obszar 69 1.461 Osiedle Gamrat -  część mieszkaniowa Osiedla oraz teren zakładu: Park 
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Nazwa 
Obszaru 
rewitalizacji 

Powierzchnia 
obszaru 

[ha] 

Liczba 
mieszkańców 
na dzień 
10.12.2015 r. 

Opis granic obszaru 

Gamrat 

 

 

Przemysłowy - na zachód od ul. Mickiewicza. 

UZASADNIENIE 

Osiedle Gamrat zgodnie ze statystykami jest obszarem o wysokim 
stopniu wyludniania. Mieszkańcy osiedla najczęściej, wśród wszystkich 
mieszkańców miasta korzystają z pomocy społecznej. Wszystkie obiekty 
mieszkalne zlokalizowane na obszarze zostały wybudowane przez 1989 
rokiem i w dużej mierze wymagają interwencji technicznej, a także 
dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Na przedmiotowym obszarze miasta występuje zjawisko ubóstwa  
i bezrobocia, a także negatywne zjawiska techniczne związane przede 
wszystkim ze złym stanem infrastruktury technicznej obiektów 
mieszkalnych.   

Obszar 
Rafineria -
Południowy-
Wschód 

29 55 Część Osiedla Rafineria ograniczona: od mostu kolejowego na rzece 
Wisłoce wzdłuż torów kolejowych w kierunku zachodnim, przejście 
przez tory kolejowe w kierunku południowym na wysokości budynku 
Zarządu Lotos Infrastruktura S.A., równolegle do ul. 3 Maja do granicy 
miasta, ul. 3 Maja, ul. Sportowa, granica Osiedli Rafineria-Gądki, lewy 
brzeg rzeki Wisłoki na południe do mostu kolejowego. 

UZASADNIENIE 

Obszar rewitalizacji obejmują częściowo zamieszkałe tereny  
o charakterze poprzemysłowym, możliwe do wielofunkcyjnego 
zagospodarowania. Na obszarze występują problemy społeczne 
związane z bezrobociem, ale także przestrzenno – funkcjonalne 
uniemożliwiające rozwój tego terenu.   

Obszar 
Ulaszowice-
Południowy-
Wschód 

 

117 496 Część Osiedla Ulaszowice ograniczona: ul. na Kotlinę, granica miasta, 
granica Osiedli Ulaszowice-Brzyszczki oraz Ulaszowice-Hankówka, ul. 
Piłsudskiego, prawy brzeg rzeki Jasiołki do mostu w ciągu ul. K. 
Wielkiego, ul. K. Wielkiego, ul. Lwowska. 

UZASADNIENIE 

Obszar osiedla mieszkalnego o problemach występujących w większej 
części miasta tj.: technicznych, przestrzennych, społecznych  
i gospodarczych.  Na terenie osiedla występują negatywne zjawiska 
społeczne takie jak bezrobocie, czy ubóstwo, a także zjawiska 
techniczne związane przede wszystkim ze złym stanem infrastruktury 
technicznej obiektów mieszkalnych.   

Obszar 
Sobniów  

85 285 Część Osiedla Sobniów i Górka Klasztorna: teren byłego wysypiska 
odpadów komunalnych i dawnych wyrobisk oraz teren obiektów 
sportowych na Osiedlu Sobniów.  

UZASADNIENIE 

Obszar rewitalizacji obejmują częściowo zamieszkałe tereny  
o charakterze poprzemysłowym, możliwe do wielofunkcyjnego 
zagospodarowania. Na obszarze występują problemy społeczne 
związane z bezrobociem, ale także przestrzenno – funkcjonalne 
uniemożliwiające rozwój tego terenu.   
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2.6.  MAPA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I OBSZARU REWITALIZACJI  
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2.7.   PROJEKTY PROPONOWANE DO REALIZACJI W RAMACH MIEJSKIEGO PROGRAMU 

REWITALIZACJI MIASTA JASŁA NA LATA 2014 -2020  

Rozwój miasta wymaga dalszych zintegrowanych działań w następujących obszarach:  

o Społeczeństwo 

o Gospodarka  

o Przestrzeń i środowisko 

o Infrastruktura techniczna.  

Poniższe zestawienie zawiera wykaz wstępnych propozycji projektów planowanych do realizacji w okresie 

2014-2020. Przedmiotowe projekty zostały zgłoszone w procesie konsultacji przez mieszkańców oraz instytucje, 

a także samorząd. Wszystkie działania mają charakter rozwojowy. W wielu przypadkach realizacja projektów 

jest formułą kontynuacji podjętych w poprzednim okresie programowania zadań.  

Cechą charakterystyczną przestawionych propozycji projektowych jest  ich dostosowanie do rzeczywistych 

potrzeb poszczególnych obszarów. 
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Rysunek: Wykaz projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.  

Lp. Nazwa projektu Obszar miasta Opis projektu Oczekiwane efekty Uzasadnienie 

1. Centrum 
Komunikacyjne 
Jasło 

Teren:  
- od północnej 
strony:  
ul. Metzgera od 
skrzyżowania  
z ul. 3 Maja 
(wiadukt) do 
skrzyżowania  
z ul. Floriańską,  
- od południowej 
strony:  

ul. Kolejowa, ul. 
Grunwaldzka,  

- obszar dworca PKS. 

 

 

 

Utworzenie multimodalnego 
węzła osobowego transportu 
zbiorowego (kolej, autobusy 
miejskie, autobusy  
i busy podmiejskie oraz 
dalekobieżne) wraz z: 
• parkingami buforowymi  

w systemie Park and Ride,  
•  parkingiem dla 

przewoźników,  
•  placem obsługowym dla 

autobusów/busów, 
•  punktami usług 

komercyjnych,   
•  obiektami 

gastronomicznymi, 
•  punktami handlowymi, 
• salą wystawową, 
• mediateką, 
• filią muzeum, 
• punktami usług 

społecznych. 

 Poprawa mobilności mieszkańców 
obszaru powiatów jasielskiego 

 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
powietrza. 

 Stworzenie warunków do rozwoju 
gospodarczego 

 Poprawa warunków służących 
rozwojowi turystyki 

 Lepsze skomunikowanie części 
północnej  
i południowej miasta 

 

 

 

 

 

Projekt korespondujący z ideą 
rewitalizacji. Rozwiązuje szereg 
problemów zidentyfikowanych na 
etapie diagnozy. Możliwe powiązanie 
projektu z działaniami społecznymi. 
Realizacja projektu przyczyni się nie 
tylko po poprawienia komfortu 
mieszkańców w zakresie komunikacji z 
większymi ośrodkami miejskimi, ale 
także będzie sprzyjać rozwojowi 
gospodarczemu, uatrakcyjnieniu oferty 
miasta.  

Docelowo – w przypadku utworzenia 
sieci szybkich kolei podmiejskich – 
centrum może stanowić atrakcyjny 
węzeł komunikacji z Rzeszowem oraz 
innymi dużymi miastami.  
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Lp. Nazwa projektu Obszar miasta Opis projektu Oczekiwane efekty Uzasadnienie 

2. E_migracja Obszar ograniczony 
ulicami: 
Plac Żwirki  
i Wigury,  
ul. Czackiego, ul. H. 
Kołłątaja, ul. 
Kościuszki.  

 

 
 Utworzenie ośrodka 

wspierania 
przedsiębiorczości 

  Utworzenie miejsca 
spotkań młodych 

  Utworzenie centrum 
informacji turystycznej i 
biznesowej 

  Uruchomienie biura obsługi 
stowarzyszeń 

 Stworzenie funduszu 
stypendialnego ze środków 
przedsiębiorców 

 Wdrożenie programu Jasło 
miasto wiedzy (w tym 
kształcenie zawodowe) 

•  Stworzenie atrakcyjnych 
programów i ofert 
kulturalnych 

• Uruchomienie działań 
skierowanych na 
aktywizacje seniorów 

 
 Wywołanie aktywności (różnych 

środowisk) na rzecz skutecznego 
powstrzymania odpływu młodych ludzi 
z Jasła 

• Zmniejszenie bezrobocia 
• Wspieranie przedsiębiorczości 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważny projekt mający na celu 
ograniczenie negatywnego zjawiska 
migracji młodych, wykształconych 
mieszkańców miasta. Długofalowa 
strategia ma na celu promowanie 
lokalnej wytwórczości, podniesienie 
jakości i zakresu kształcenia 
zawodowego, wsparcie merytoryczne 
dla młodych przedsiębiorców. 
Wspieranie rozwoju start-upów, 
tworzenie powiązań klastrowych  
i aktywizacja osób mających chęć 
prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej w sposób istotny 
odpowiada idei rewitalizacji Jasła.  

 

 

 

3. 

 

Budowa rond  
na Osiedlu 
Kopernika 
i parkingów na 
terenie miasta 

Obszary obejmujące 
skrzyżowania ulic: 

Baczyńskiego  
i 3 Maja oraz  
3 Maja  
i Metzgera. 

 Budowa ronda na 
skrzyżowaniu  
ul. Baczyńskiego i 3 Maja 

 Budowa ronda na 
skrzyżowaniu  
ul. 3 Maja i Metzgera 

 Wykonanie parkingów na 
terenie miasta  

 Udrożnienie ruchu drogowego 
 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

powietrza 

 

 

 

Projekt winien być częścią 
kompleksowego projektu dotyczącego 
obszaru w okolicach przyszłego CK Jasło. 
Problem parkowania w mieście 
zdecydowanie narasta i konieczne są 
rozwiązania, które usprawnią ruch 
kołowy i podniosą jego bezpieczeństwo.  



DIAGNOZA – Miejski Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2020        
   

 
 

 54 

Lp. Nazwa projektu Obszar miasta Opis projektu Oczekiwane efekty Uzasadnienie 

Miejsca,  
w których będą 
wykonywane 
parkingi na terenie 
miasta. 

 

 

Budowa parkingów na terenie całego 
miasta ma istotny wpływ na poziom 
życia mieszkańców. 

 

4. Rozbudowa obiektu 
sportowo-
rekreacyjnego na 
Osiedlu Gądki 

[Obszar Centralny – 
Zachód] 

Osiedle Gądki - 
tereny przy Parku 
Linowym  
i torze BMX. 

 

 

 

 Budowa zaplecza 
sportowo-kulturalnego 

 Wykonanie bezpiecznego 
dojazdu od ul. Szopena i ul. 
Słonecznej do obiektu  

 Budowa parkingu dla 
autokarów  
i samochodów osobowych 

 Budowa siłowni 
zewnętrznej przed Parkiem 
Linowym 

 Budowa stadionu 
piłkarskiego  

 Budowa wielofunkcyjnych 
boisk sportowych 

 Budowa wielofunkcyjnego 
placu zabaw dla dzieci. 

 Integracja różnych grup wiekowych  
z różnych osiedli 
i miast 

 Podniesienie standardu organizowania 
imprez na obiekcie m.in. Mistrzostw 
Polski  na torze BMX 

 Zwiększenie atrakcyjności ośrodka dla 
mieszkańców  
i osób z zewnątrz 

 Uatrakcyjnienie oferty promocyjnej 
miasta - zwiększenie napływu turystów 

Projekt jest kontynuacją rozpoczętych 
prac rewitalizacyjnych na tym obszarze. 
Oczekiwania mieszkańców dotyczą 
przede wszystkim rozszerzenia 
funkcjonalności obiektu oraz poprawy 
komunikacji z obiektem, w tym 
zwiększenia ilości miejsc parkingowych. 
Realizacja projektu ma duże znaczenie 
społeczne. Utworzona infrastruktura nie 
tylko pozwala na realizacje wielu 
projektów o charakterze społecznym, 
sportowym i edukacyjnym, ale także 
jako obszar publiczny integruje 
mieszkańców.  

5. Zwiększenie 
atrakcyjności 
inwestycyjnej 
terenów na Osiedlu 
Gamrat 

 

Osiedle Gamrat - 
teren zakładu: Park 
Przemysłowy. 

Budowa drogi dojazdowej 
oraz dróg wewnętrznych. 

 

 

 

 
 Powstanie nowych podmiotów 

gospodarczych 
 Powstanie nowych miejsc pracy  
 Zwiększenie wpływów do budżetu 

miasta z podatków 
 

Projekt potrzebny choć ograniczony 
tylko do uzupełnienia infrastruktury 
technicznej. W celu podniesienia 
kwalifikowalności projektu należy go 
uzupełnić o dodatkowe funkcje np. 
inkubatora przedsiębiorczości, czy domu 
osiedlowego z funkcją przemysłowo-
handlową.  
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Lp. Nazwa projektu Obszar miasta Opis projektu Oczekiwane efekty Uzasadnienie 

 

6. Modernizacja  
i rozbudowa 
obiektów 
sportowych przy ul. 
Śniadeckich 

[Obszar Centralny – 
Wschód] 

Stadion sportowy 
przy ul. Śniadeckich. 

 

 

 

 

 

 Wykonanie asfaltowej drogi 
dojazdowej  

 Wykonanie zadaszonych 
trybun od strony Huty Szkła 

 Wykonanie wysokiego 
ogrodzenia obiektu 

 Wykonanie drenażu płyty 
boiska  

 Docieplenie budynku 

 

 

 

 
 Stworzenie dobrych warunków do 

uprawiania sportu dla dzieci, 
młodzieży  
i dorosłych 

 Poprawa warunków treningowych 
 Podniesienie oferty miejskiej w 

zakresie sportu i rekreacji. 

 

 

 

Projekt ważny, ale mający mniejsze 
oddziaływanie rewitalizacyjne. 
Realizacja projektu misi być działaniem 
szerszym o charakterze zintegrowanym 
(eliminacja zagrożeń społecznych 
poprzez aktywizację sportową). 

 

Projekt proponowany jako ujęty 
warunkowo w MPR 

7. Modernizacja  
i rozbudowa 
obiektów 
sportowych na 
Osiedlu Gamrat 

Osiedle Gamrat - 
teren kompleksu 
sportowego. 

 

 

 

 

 

 Docieplenie istniejącego 
budynku sportowego 

 Wykonanie ogrodzenia 
wokół boiska 

 Wykonanie nowej 
nawierzchni obiektu 

 

 

 

 

 

 Poprawa warunków do uprawiania 
sportu i rekreacji 

 Poprawa zdrowia mieszkańców 
 Zagospodarowanie wolnego czasu 

młodzieży 

 

 

 

 

 

Projekt ważny, ale mający mniejsze 
oddziaływanie rewitalizacyjne. 
Realizacja projektu misi być działaniem 
szerszym o charakterze zintegrowanym 
(eliminacja zagrożeń społecznych 
poprzez aktywizację sportową). 

 

Projekt proponowany jako ujęty 
warunkowo w MPR 
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8. Rewitalizacja 
otoczenia bloków 
przy ul. 
Baczyńskiego 11, 
11A, 13 

Osiedle Kopernika -  
ul. Baczyńskiego 11, 
11A, 13 

 

 

 

 Remont chodników  
i przystosowanie ich dla 
osób niepełnosprawnych 

 Utworzenie łagodnych 
zjazdów 

 Budowa podjazdów od 
wejść do klatek do wejścia 
do dźwigów osobowych  

 Wymiana dźwigów 
osobowych 

 Dostosowanie budynku do 
wymogów ppoż. (mokre 
piony, wymiana instalacji 
elektrycznej oraz instalacji 
gazowej – Baczyńskiego 13) 

 
 Poprawa życia mieszkańców,  

a szczególnie seniorów 
i niepełnosprawnych 

 Znaczna poprawa bezpieczeństwa  
w korzystaniu z dźwigów osobowych 

 Poprawa bezpieczeństwa ppoż. 
 

Projekt winien być częścią 
kompleksowego projektu dotyczącego 
obszaru w okolicach przyszłego CK Jasło.  
W ramach projektu nie mogą być ujęte 
remonty wewnętrzne budynków.  

Projekt proponowany jako ujęty 
warunkowo w MPR 

 

 

9. 

 

 

Zwiększenie 
dostępności do 
obiektu Przystanek 
Kwiatowa 

 

Drogi wraz  
z pasem drogowym: 
od obiektu 
Przystanek 
Kwiatowa wzdłuż ul. 
Kwiatowej, ul. 
Łąkowej do  
ul. Floriańskiej. 

Budowa ścieżki rowerowo-
pieszej pomiędzy ul. Kwiatową 
poprzez ul. Łąkową do ul. 
Floriańskiej. 

 

 

 Bezpieczny dostęp do obiektu 
Przestanek Kwiatowa 

 Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 
pieszego i rowerowego 

 Zwiększenie atrakcyjności obiektu 
 Nadanie nowej funkcji obiektowi – 

baza wypadowa dla osób 
uprawiających nordic walking  
i turystykę rowerową 

Projekt jest kontynuacją rozpoczętych 
prac rewitalizacyjnych na tym obszarze. 
Ścieżka częściowo wykracza poza obszar 
rewitalizacji. 

 


