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I. PODSTAWA, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA ZMIANY STUDIUM 
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA JASŁA 
 

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717) zastępująca ustawę z 7 lipca 1994 r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 1999 r. Nr 15, poz. 139 wraz ze zmianami), 
dokonane zmiany także i w innych przepisach regulujących politykę przestrzenną – 
powodują zasadność przystosowania zapisu Studium do aktualnych wymogów formalno-
prawnych. 
 
Wymieniona wyżej ustawa z 2003 roku jednoznacznie stwierdza w art. 9 ust. 4 
„Ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych” a w art. 20 ust. 1 „Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu 
jego zgodności z ustaleniami Studium ...” 
 
Cytowana ustawa podnosi, więc znacznie rangę Studium jako aktu kierownictwa 
wewnętrznego w stosunku do zapisu ustawy z 1994 roku, według której wymagano 
jedynie spójności pomiędzy Studium a planem miejscowym. 
 
Nowym elementem ustawy z 2003 roku jest stwierdzenie, że w ramach polityki 
przestrzennej gminy istnieje wymóg określenia „... lokalnych zasad zagospodarowania 
przestrzennego ...”. Uzupełnienie to jest bardzo istotne i ma swoje konsekwencje w cyt. 
Art. 9 o wiążącym znaczeniu ustaleń Studium przy sporządzaniu planów miejscowych. 
 

2. Rada Miejska Jasła podjęła Uchwałę Nr LXX/525/2006 w dniu 26 
października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jasła. 
 
Zgodnie z powyższą uchwałą Studium ma obejmować teren zawarty w granicach 
administracyjnych miasta Jasła. Zmiana dotyczy Studium przyjętego Uchwałą  
Nr XX/189/95 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 grudnia 1995 roku. 

  
 

Zmianie uległa forma przedstawienia poszczególnych ustaleń w zakresie 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenów miasta Jasła, 
wprowadzone zostały również zagadnienia wynikające z obowiązujących 
przepisów odrębnych. 

 
Rysunek zmiany Studium został uzupełniony o nowo wyznaczone tereny 
inwestycyjne wynikające z napływających wniosków osób prywatnych oraz 
zaobserwowanego zapotrzebowania w poszczególnych miejscowościach na 
tereny danej funkcji i przeznaczenia.  
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Tereny, które uległy zmianie w zakresie podstawowego przeznaczenia terenu 
w stosunku do Studium z 1995 roku, zostały wskazane na załączniku 
graficznym.  
 
Zasadność dokonania zmiany Studium została określona w poniższych 
punktach 

 
3. Zasadność dokonania zmiany Studium wynika z: 

a)  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. określającej 
szczegółowe wymagania dotyczące zarówno zapisu problematyki Studium jak  
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

b)  wprowadzenia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r.  
w sprawie zakresu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233); 

c)  wprowadzenia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r.  
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587); 

d)  oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła, sporządzonej 
w sierpniu 2006 r. 

e)  potrzeby posiadania przez Radę Miejską aktualnej wersji Studium, służącej jako podstawa 
do opracowywania kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru miasta lub jego fragmentów w zgodności z aktualną wersją Studium, o czym 
mówi cytowana ustawa w art. 20. 

 

Projekt zmian funkcjonującego dotąd Studium ma za zadanie uwzględnienie 
powyższych procesów w celu uzyskania zapisu określającego aktualną 
politykę przestrzenną miasta obejmującą jego obszar w granicach 
administracyjnych. 

 

1. Obie wymienione w pkt. 1 ustawy dotyczące problematyki gospodarki przestrzennej 
ustalają, że w celu „... określenia polityki przestrzennej gminy ... rada gminy podejmuje 
uchwałę o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ...”. 

Nowym elementem ustawy z 2003 roku jest stwierdzenie, że w ramach polityki 
przestrzennej gminy istnieje wymóg określenia „... lokalnych zasad zagospodarowania 
przestrzennego ...”. Uzupełnienie to jest bardzo istotne i ma swoje konsekwencje  
w cyt. Art. 9 o wiążącym znaczeniu ustaleń Studium przy sporządzaniu planów 
miejscowych. 

2. Ustawa z 2003 roku wprowadza obowiązek dokonywania oceny aktualności Studium. 
Wyniki analizy mają być przekazywane radzie gminy po uzyskaniu opinii „... właściwej 
komisji urbanistyczno-architektonicznej”. 

Jest to nowy wymóg proceduralny wprowadzony ustawą z 2003 roku. Rada Gminy 
zgodnie z art. 32 ust. 2 podejmuje uchwałę w sprawie aktualności Studium i planów 
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miejscowych a w przypadku uznania ich za nieaktualne w całości lub części podejmuje 
działania, o których mowa w art. 27. Art. 27 z kolei brzmieniu: „zmiana Studium lub 
planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane”. Jest to także 
nowy zapis dotyczących procedury formalnej związanej ze Studium. 

3. Ustawa z 2003 roku podtrzymuje zasadę, że Studium nie jest aktem prawa 
miejscowego, oraz że takim aktem jest miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Studium stanowi akt kierownictwa wewnętrznego, którego ustalenia 
obowiązują zarówno Radę Gminy, jak i organy i jednostki Radzie podlegające. Decyzje 
Rady podejmowane w trybie jej uchwał nie mogą być wzajemnie sprzeczne lub 
niespójne. 

4. Przepisy zawarte w obu ustawach podnoszą konieczność uwzględnienia w Studium  
polityki przestrzennej o ponadlokalnym charakterze z tym, że bardziej czytelna jest ta 
kwestia rozstrzygnięta w ustawie z 2003 roku, wymieniającej imiennie: koncepcję 
przestrzennego zagospodarowania kraju, strategię rozwoju i plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa a nie tylko ogólne sformułowanie o uwarunkowaniach, 
celach i kierunkach polityki przestrzennej państwa na obszarze województwa. 

Ustawie z 2003 roku mówi o konieczności uwzględnienia w Studium strategii rozwoju 
gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem. Formalnie usankcjonowano więc 
„Strategię rozwoju gminy”. Do chwili wejścia w życie tej ustawy strategia rozwoju była 
wymieniana w akcie ustawowym dopiero na szczeblu województwa. 

5. W sposób bardziej czytelny niż uprzednio nowa ustawa reguluje tryb i zakres 
opiniowania rozwiązań przyjętych w projekcie Studium, wprowadzając wymóg uzyskania 
opinii o projekcie Studium od właściwej komisji urbanistyczno-architektonicznej. 

6. Obie ustawy określają co należy „w szczególności” uwzględnić w części dotyczącej fazy 
uwarunkowań polityki przestrzennej i co Studium ma „w szczególności” określać 
(ustalać) w zakresie polityki przestrzennej. 

7. Dokonane porównanie wykazuje, że: 

- wspólnym, najistotniejszym elementem jest to, że w dalszym ciągu ustawowy akt 
prawny uznaje Studium jako formę zapisu polityki przestrzennej gminy uchwalanej 
przez Radę Gminy; 

- wspólnym obu ustawom jest stwierdzenie, że Studium nie jest aktem prawa 
miejscowego; 

- wspólnymi elementami są także ustalenia dotyczące konieczności uwzględniania  
w Studium ustaleń wynikających z polityki państwa odnoszonej do danego 
województwa z tym, że ustawa z 2003 roku precyzuje szereg dokumentów 
wyrażających te ustalenia; 

- nastąpiło jednak zdecydowane rozszerzenie pola analiz i zakresu „określeń” Studium 
a głównie odnoszących się do tak istotnych problemów, jak: 

 ład przestrzenny (a więc i estetyka), 
 dziedzictwo kulturowe, w tym dotyczących dóbr kultury współczesnej, 
 zagrożenia bezpieczeństwa ludności, 
 potrzeby i możliwości rozwoju gminy, 
 cały szereg kwestii związanych z geologią, kopalinami, 
 inwestycje celu publicznego o różnym znaczeniu (lokalnym, ponadlokalnym), 
 pomniki zagłady i związane z nimi ograniczenia zainwestowania, 
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 wskaźniki zagospodarowania oraz użytkowania terenów. 
 

8. W Studium, a w tym również w zmianie Studium określa się w szczególności: 

a) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów; 

b) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów,  
w tym tereny wyłączone spod zabudowy; 

c) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 
krajobrazu kulturowego; 

d) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej; 

e) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

f) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego  
o znaczeniu lokalnym; 

g) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego  
o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa; 

h) obszary, na których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym 
obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także 
obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m² oraz obszary przestrzeni publicznej; 

i) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 

j) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

k) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych; 

l) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich 
ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

m) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji; 

n) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych. 

 
4. Rada Miejska Jasła podjęła w dniu 25 listopada 2013 r. Uchwałę Nr LIII/490/2013  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła. 

 
Zmiana dotyczy możliwości kierunkowego przeznaczenia terenów położonych we 
wschodniej części miasta Jasła pod rozwój usług ochrony zdrowia, w szczególności dla 
lokalizacji lądowiska dla śmigłowców sanitarnych lotniczego pogotowia ratunkowego,  
w związku z funkcjonującym Oddziałem Ratunkowym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 
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Rysunek zmiany Studium został uzupełniony o granice obszaru objętego niniejszą 
zmianą z nowo wyznaczonymi terenami usług ochrony zdrowia. 
 
Zasadność dokonania niniejszej zmiany Studium wynika z modyfikacji polityki 
przestrzennej dla miasta Jasła - w związku z zaistniałą potrzebą budowy lądowiska dla 
śmigłowców sanitarnych lotniczego pogotowia ratunkowego. 

 
5. Rada Miejska Jasła podjęła w dniu 23 maja 2016 roku Uchwałę Nr XXVII/256/2016 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła. 
Kolejno, w dniu 21 listopada 2016 roku Rada Miejska Jasła podjęła Uchwałę 
Nr XXXV/355/2016 zmieniającą Uchwałę Nr XXVII/256/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 
23 maja 2016 roku w zakresie zmiany załącznika graficznego nr 1 do Uchwały 
Nr XXVII/256/2016 z dnia 23 maja 2016 roku.  
W/w uchwałami objęto tereny dworca autobusowego i jego sąsiedztwa, dworca 
kolejowego, tereny kolejowe oraz tereny położone pomiędzy ulicami Przemysłową 
i Piłsudskiego – przedstawione na załącznikach graficznych do niniejszych uchwał.  
 
Procedowana zmiana (ETAP I) dotyczy możliwości kierunkowego przeznaczenia części 
przedmiotowych terenów pod zabudowę usługową oraz usług handlu o powierzchni 
sprzedaży ponad 2 000 m² (ul. Dworcowa, ul. Przemysłowa). 
 
Rysunek zmiany Studium został uzupełniony o granice terenów objętych niniejszą 
zmianą (ETAP I) z nowo wyznaczonymi terenami zabudowy usługowej oraz usług handlu 
o powierzchni sprzedaży ponad 2 000 m². 
 
Zasadność dokonania niniejszej zmiany Studium wynika z modyfikacji polityki 
przestrzennej dla miasta Jasła - w związku z aktualnymi uwarunkowaniami i nowymi 
potrzebami wynikającymi z zaistniałych zmian społeczno-gospodarczych.  
 
6. Podstawę prawną zmiany Studium stanowi: 

– Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1073), 

– Uchwała Rady Miejskiej Jasła Nr XXXVII/366/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Jasła, zgodnie z którą przedmiotem zmiany jest obszar, którego 
granice oznaczone zostały na rysunku studium. 

Zmiana dotyczy wprowadzenia terenów usługowych, w tym obszaru lokalizacji obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 
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II. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z KONCEPCJI POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, STRATEGICZNYM 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako element polityki 
przestrzennej państwa na obszarze województwa podkarpackiego 
 

1. „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego” został przyjęty przez 
Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr XLVIII/522/2002 w dniu  
30 sierpnia 2002 r.  
 
2. „Plan...” nie ma rangi prawa miejscowego, jest jednak wiążący, ponieważ: 

 Jego ustalenia muszą być uwzględnione w uchwalanych przez organy samorządu 
terytorialnego studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin. 

 W planie zapisane zostają wszystkie zadania rządowe i samorządu województwa służące 
realizacji ponadlokalnych celów publicznych ze wskazaniem obszarów,  
na których przewiduje się realizację tych zadań. 

 
3. Jasło w strukturze funkcjonalno przestrzennej województwa. 

Rozwój funkcji podstawowych i uzupełniających województwa podkarpackiego  
w gospodarce krajowej znajduje odbicie w ukształtowanej strukturze przestrzennej. 

 Struktura ta ukształtowała się historycznie w wyniku procesów demograficznych, rozwoju 
gospodarczego oraz infrastruktury technicznej, ekonomicznej i społecznej. 

Obszary koncentracji obszarów urbanizacji układają się w pasmach. 
Jasło znajduje się w paśmie południowym, równoległym do pasma centralnego, biegnące 

w naturalnym obniżeniu pomiędzy pasem pogórzy i gór, łączące funkcjonalnie  
i komunikacyjnie główny korytarz komunikacyjny Polski o kierunku północ – południe, 
przebiegający od Gdańska przez Łódź i Kraków w kierunku Europy południowej z Ukrainą przez 
miasta województwa podkarpackiego. Wraz z Jasłem w zasięgu tego pasma znajdują się: 
Krosno, Ustrzyki Dolne, (w drugiej wersji Przemyśl).  

Jasło uznane zostało jako subregionalny ośrodek rozwoju, wyspecjalizowany ośrodek 
przemysłowy oraz ośrodek administracyjny i usługowy o znaczeniu regionalnym, ponadlokalnym 
i lokalnym. 

 
4. Zjawiska niekorzystne w strukturze funkcjonalno – przestrzennej. 

Za obszary i sytuacje konfliktowe uznano miedzy innymi odcinki dróg przebiegających 
przez obszary chronione, ośrodki posiadające historyczne układy urbanistyczne oraz zabytkową 
zabudowę, szczególnie dróg o dużym natężeniu ruchu, np.: droga Rzeszów – Domoradz – 
Brzozów – Sanok – Rzeszów – Jasło. 
 
5. Priorytety w dziedzinie gospodarki przestrzennej, wynikające ze strategii rozwoju 
województwa podkarpackiego. 

Priorytetem na polu „Przedsiębiorczość’ jest „Tworzenie warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości i wzrostu konkurencyjności, jako podstawa rozwoju gospodarczego  
i przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw”.  

W ramach tego priorytetu określono dwa cele strategiczne: 
 efektywne wykorzystanie zasobów własnych regionu, w tym potencjału gospodarczego, 

myśli naukowo – technicznej, kapitału ludzkiego i finansowego, 
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 stworzenie warunków dla zwiększenia napływu inwestycji. 
Priorytetem na polu „Kultura, turystyka i ochrona środowiska” jest „Rozwój 

kultury i ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu, jako warunek podniesienia 
konkurencyjności produktu turystycznego”. 

Przyjęto trzy cele strategiczne: 
 wzbogacenie istniejących i kreowanie nowych produktów turystycznych opartych na 

dziedzictwie kulturowym i unikatowych wartościach przyrodniczo – kulturowych, 
 wzmocnienie tożsamości i integracji społeczeństwa,  
 doskonalenie systemu ochrony przyrody i gospodarki leśnej. 

Priorytetem na polu „Kapitał ludzki” jest „Zbudowanie systemu gwarantującego 
wzrost kapitału ludzkiego województwa, zgodnie ze współczesnymi trendami rozwoju 
cywilizacji”. 

W ramach tego priorytetu przyjęto dwa cele strategiczne: 
 zwiększenie potencjału wysoko wykwalifikowanych kadr, 
 wzrost mobilności społecznej i zawodowej mieszkańców (kształcenie). 

 
6. Kierunki polityki przestrzennej. 

 
Ogólnym celem polityki przestrzennej województwa jest sterowanie rozwojem 

przestrzennym, podejmowanie działań oraz określenie i realizacja zadań publicznych  
o znaczeniu ponadlokalnym, które w efekcie przyniosą: 

a) korzystniejsze warunki dla rozwoju zrównoważonego rozwoju województwa oraz 
podnoszenie poziomu i jakości życia mieszkańców tak, aby zbliżyć ten poziom  
do średniego poziomu w kraju; 

b) przełożenie priorytetów określonych w strategii rozwoju województwa do układów 
przestrzennych; 

c) poprawę warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powstawania małych i średnich 
przedsiębiorstw, przyśpieszania procesów restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw 
publicznych i tą drogą tworzenia nowych miejsc pracy; 

d) włączenie regionu do programu integracji europejskiej, programów finansowania 
rozwoju oraz dostosowanie możliwości potencjału wytwórczego województwa  
do wymogów unijnych, szczególnie w zakresie norm jakościowych wytworzonego 
produktu; 

e) warunki do odzyskania tradycyjnych rynków zbytu oraz powiązań gospodarczych  
z krajami Europy wschodniej, szczególnie Ukrainy, oraz promocję dla rozwoju obszarów 
koncentracji podmiotów gospodarczych wytwarzających produkty na te rynki; 

f) uzyskanie statusu umożliwiającego akceptację przez Unię Europejską tradycyjnych 
technologii upraw, hodowli i wytwarzania produktów spożywczych oraz ich promocję na 
rynkach unijnych; 

g) likwidację zaniedbań w stosunku do średnich krajów w zakresie wyposażenia 
województwa w infrastrukturę techniczną, społeczną i ekonomiczną, jak również 
ochronę środowiska dostosowując ją do potrzeb społeczności wojewódzkiej  
i standardów międzynarodowych, osiągnięcie przez województwo w przedmiotowym 
zakresie średnich krajowych; 
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h) lepsze wykorzystanie istniejących potencjałów endogenicznych oraz wzmocnienie 
nowych szans i mocnych stron województwa, przy jednoczesnym osłabieniu zagrożeń  
i słabych stron; 

i) większą konkurencyjność województwa zachęcającą do inwestowania kapitału 
krajowego i zagranicznego; 

j) efektywniejsze wykorzystanie istniejącego stanu zainwestowania terenu. 

 

Cele polityki przestrzennej województwa w dziedzinie środowiska naturalnego 
i kulturowego obejmują: 
 

1) efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania, w tym: 

a) racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów środowiska poprzez dostosowanie 
organizacji struktury, funkcji i intensywności zagospodarowania przestrzennego do 
uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych, 

b) utrzymanie trwałości i odnawialności procesów ekologicznych, stabilności 
ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej i dziedzictwa geologicznego, 
zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin i zwierząt wraz z siedliskami, ochrona 
powierzchni ziemi i gleb, głównie poprzez wielkoobszarowy system ochrony przyrody, 

c) utrzymanie ciągłości kulturowej, zachowanie i ochrona unikatowych wartości 
kulturowych regionu w celu zaspokojenia potrzeb ludności regionu i jako elementu 
atrakcyjności turystycznej i gospodarczej. 
 

2) poprawę jakości życia i równoważenie rozwoju, w tym: 

a) tworzenie warunków do podnoszenia jakości życia mieszkańców i lokalizacji inwestycji 
poprzez poprawę standardów jakości środowiska do poziomu zgodnego z regulacjami 
prawa Unii Europejskiej i dostosowanie do struktur europejskich, w tym: 

b) podniesienie jakości wody do poziomu zgodnego z regulacjami prawa Unii Europejskiej, 
ochrona i zwiększenie dyspozycyjności zasobów wodnych o relatywnie wysokiej klasie 
czystości, stanowiących źródło zaopatrzenia w wodę na potrzeby komunalne i 
przemysłowe dla kraju i województwa, 

c) racjonalne, gospodarcze wykorzystanie zasobów naturalnych dla pozyskiwania wody, 
energii elektrycznej i cieplnej oraz środków terapeutycznych i leczniczych, 

d) przebudowę systemu gospodarowania odpadami o nowe technologie utylizacji  
i przerobu, instrumenty ekonomiczne i system monitoringu odpadów,  

e) poprawę i utrzymanie norm czystości powietrza, racjonalne wykorzystanie 
występujących na terenie Podkarpacia kopalin, 

f) ochronę przed hałasem, drganiami i promieniowanie elektroenergetycznym 
przenikającym do środowiska, 

g) likwidację skutków przemysłowego wydobycia kopalin, głównie siarki, 
h) rekultywację obszarów zdegradowanych o kierunku przeznaczenia rolno – leśnego oraz 

rekreacyjnego, 
i) minimalizacje zasięgu procesów denudacyjnych i ich negatywnych skutków 

gospodarczych. 
 

3) zwiększenie konkurencyjności województwa, w tym: 
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a) aktywna i kompleksowa ochronę  i wykorzystanie przestrzeni atrakcyjnej turystycznie 
(zintegrowanie ochrony walorów krajobrazowych oraz wykorzystania zasobów 
środowiska przyrodniczego i kultury materialnej i niematerialnej), 

b) promowanie atrakcyjności województwa z punktu widzenia walorów środowiska 
przyrodniczego i kulturowego. 

 

Cele polityki przestrzennej województwa w zakresie infrastruktury społeczno – 
gospodarczej obejmują: 

 
1) efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania w tym: 

a) lepsze wykorzystanie i rozwój potencjału intelektualnego województwa, 
b) adaptację gospodarki województwa do nowych warunków rozwoju, poprzez 

restrukturyzację i modernizację przemysłu, rolnictwa budownictwa i transportu. 
 

2) poprawę jakości życia i równoważenie rozwoju, w tym: 

a) tworzenie warunków podnoszenia poziomu życia oraz łagodzenia negatywnych różnic 
w tym zakresie w stosunku do innych regionów kraju, między innymi poprzez rozwój 
infrastruktury społecznej, rozwój gospodarczy oraz stosowanie aktywnych form 
zwalczania bezrobocia i patologii społecznych, 

b) zapewnienie trwałych tendencji rozwojowych gospodarki w dziedzinie przemysłu, 
rolnictwa, budownictwa i transportu, 

c) stworzenie warunków do wzrostu inwestowania w budownictwie mieszkaniowym, 
d) tworzenie warunków do racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 
e) rozwój ośrodków aktywacji społeczni – gospodarczej, restrukturyzacji, koncentracji 

infrastruktury ekonomicznej i innowacji technologicznej, 
f) rozwój stref turystyczno – wypoczynkowych jako obszarów aktywizacji gospodarczej, 
g) tworzenie warunków do dostępu do rządowych i europejskich funduszy strukturalnych, 
h) tworzenie warunków do współpracy transgranicznej ze Słowacją i Ukrainą, 
i) rozwój infrastruktury społecznej w dziedzinie kultury, oświaty, usług, 
j) rozwój infrastruktury społecznej i technicznej w zakresie usług ochrony zdrowia – 

lokalizacja lądowiska dla śmigłowców sanitarnych lotniczego pogotowia ratunkowego. 
 

3) zwiększenie konkurencyjności województwa w tym: 

a) promocję gospodarczą regionu, 
b) tworzenie warunków do rozwoju usług z zakresu lecznictwa klimatycznego, 

sanatoryjnego i uzdrowiskowego oraz opieki społecznej dla wysoko zurbanizowanych 
regionów kraju. 

  

Cele polityki przestrzennej w dziedzinie komunikacji i infrastruktury 
technicznej obejmują: 

 
1) efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania, w tym: 

a) zwiększenie sprawności funkcjonowania układów komunikacyjnych poprzez rozbudowę 
i modernizację, a także aktywizację działania: 

- układu drogowego, 
- układu kolejowego  
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- komunikacji lotniczej, 
- przejść granicznych. 

b) prawidłową i racjonalną gospodarkę zasobami wodnymi. 
 

2) poprawę jakości życia i równoważenia rozwoju, w tym: 

a) dostosowanie systemów zaopatrzenia w wodę do wymogów  Unii Europejskiej, 
b) osiągnięcie poziomu dystrybucji energii elektrycznej, zapewniające bezpieczeństwo 

energetyczne regionu i przewidywane perspektywiczne obciążenia, 
c) prawidłową gospodarkę ściekową, 
d) zapewnienie możliwości dostaw gazu do każdego miejsca na terenie województwa, 
e) modernizację istniejących i tworzenie nowych systemów ochrony przeciwpowodziowej, 
f) wprowadzenie ekologicznych źródeł zaopatrzenia w energię elektryczną  

i cieplną, 
g) prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami, 
h) zapewnienie powszechnej dostępności do usług teletechnicznych. 

 
3) zwiększenie konkurencyjności województwa, w tym: 

a) zapewnienie niezawodności funkcjonowania systemów infrastruktury technicznej  
i komunikacji, 

b) efektywne wykorzystanie paneuropejskiego korytarza transportowego poprzez budowę 
autostrad i dróg ekspresowych, 

c) promowanie energetyki odnawialnej opartej na zasobach lokalnych, 
d) zwiększenie dostępności komunikacyjnej całego obszaru województwa, szczególnie 

terenów dla turystycznego wykorzystania. 
 

Cele polityki przestrzennej województwa w dziedzinie struktur przestrzennych 
obejmują: 

 
1) efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania, w tym: 

a) wzmocnienie dotychczasowych oraz kształtowanie się nowych korytarzy osadnictwa ze 
szczególnym uwzględnienie Rzeszowa i aglomeracji rzeszowskiej, 

b) adaptację istniejącego zainwestowania do nowych warunków rozwoju. 
 

2) poprawa jakości życia i równoważenia rozwoju, w tym: 

a) rozwój ośrodków miejskich jako biegunów wzrostu, 
b) porządkowanie wielofunkcyjnych. 

 
3) zwiększenie konkurencyjności województwa, w tym zwiększenie możliwości wyboru 

obszaru zamieszkania i pracy, poprzez występujące bogactwo form zagospodarowania 
przestrzennego w województwie.1 

 

 

                                            

1 Uchwała Nr XLVIII/522/02 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30.08.2002 
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III. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z REKOMENDACJI O WNIOSKÓW 
ZAWARTYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM LUB OKREŚLENIA PRZEZ AUDYT 
KRAJOBRAZOWY GRANIC KRAJOBRAZÓW PRIORYTETOWYCH 

Na dzień sporządzania przedmiotowej zmiany Studium audyt krajobrazowy województwa 

podkarpackiego nie został przeprowadzony.  

 

IV. WYBRANE INFORMACJE O MIEŚCIE RZUTUJĄCE NA KSZTAŁTOWANIE 
JEGO POLITYKI PRZESTRZENNEJ 

 

1. Położenie i charakterystyka 
 

Jasło jest miastem powiatowym województwa podkarpackiego, położonym na obszarze 
Dołów Jasielsko – Sanockich, w zlewni rzek Wisłoki, Jasiołki i Ropy, na wysokości 280 – 350 m 
n. p. m. Obrzeża miasta od strony zachodniej i wschodniej położone są na wzniesieniach.  

Powierzchnia miasta wynosi 37 km2. 
 

Jasło jest gminą miejską i stanowi element układów: 

 administracyjnych: 
 województwa podkarpackiego, 
 powiatu Jasielskiego, 

 osadniczych: 
 strefy podmiejskiej Rzeszowa. 

 
Miasto graniczy z miejscowościami gminy wiejskiej Jasło oraz z gminami Kołaczyce, 

Tarnowiec: 

 od strony zachodniej Jareniówka, Trzcinica i Opacie  
 od strony zachodnio – południowej Brzyście 
 od strony południowej Niegłowice, Żółków, Sobniów, Wolica 
 od strony wschodniej z gminą Tarnowiec 
 od strony północno – wschodniej Warzyce  
 od strony północnej Brzyszczki, Gorajowie, Kowalowy oraz a gminą Kołaczyce. 

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

 Bryły, 
 Brzyszczki, 
 Gamrat, 
 Gądki, 
 Górka Klasztorna, 
 Hankówka, 
 Kaczorowy, 
 Kopernika, 

 Krajowice, 
 Mickiewicza, 
 Niegłowice, 
 Rafineria, 
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 Sobniów, 
 Śródmieście, 
 Ulaszowice, 
 Żółków. 

NIEPLA

BIERÓWKA

SZEBNIE

CHRZĄSTÓWKA

ZIMNA 
WODA

WARZYCE

BRZYSZCZKI

GORAJOWICE

KOWALOWY

WOLICA

MIASTO 
JASŁO

JARENIÓWKA

OPACIE

TRZCINICA

SOBNIÓW

ŁASKI
ŻÓŁKÓW

NIEGŁOWICE

BRZYŚCIE

OSOBNICA

GM.
SKOŁYSZYN

GM.
BRZYSKA

GM. KOŁACZYCE

GM. FRYSZTAK

GM. WOJASZÓWKA

GM. JEDLICZE
GM. TATRNOWIEC

GM. DĘBOWIEC

 
 

Centrum miasta tworzą trzy największe osiedla: Śródmieście, Kopernika i Mickiewicza. 
Śródmieście zajmuje 10,3% ogólnej powierzchni miasta, a zamieszkuje je ponad połowa ogólnej 
liczby ludności. 
 

Najważniejsze powiązania komunikacyjne tworzą: 

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

 droga krajowa nr 73, Wisniówka – Jasło, 

 droga wojewódzka nr 988, Babica – Strzyków – Wisniowa – Frysztak - Warzyce, 
 droga wojewódzka nr 992, Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród, 
 107,2 km dróg gminnych. 

 
Położenie miasta jest warunkowane silnymi powiązaniami funkcjonalno – przestrzennymi 

ze znajdującym się w pobliżu miastem Rzeszów.  
Miasto zajmuje obszar 37 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. 

 
 

2. Demografia 
 
Liczba ludności w mieście  w roku 2008 wynosiła 37 249 osób. 
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Liczba mieszkańców miasta w okresie od 2000 roku do 2006 roku ulegała zmniejszeniu. 
Proces ten potwierdza fakt, że w 2000 r. w mieście mieszkało 38 871 osób, a w 2006 r. 37 562. 
Spadek zaludnienia w okresie 6 lat wynosi 1309 mieszkańców. 

Mieszkańcy Jasła stanowią około 32,7% wszystkich mieszkańców powiatu jasielskiego i 
1,8% mieszkańców województwa. Jest to ośrodek miejski o średniej gęstości zaludnienia – 
1029 os/km². 

 
Tabela nr 1.  

JEDNOSTKI 
PODZIAŁU 

TERYTORIALNEGO 
LATA 

LUDNOŚĆ 

OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

WOJEWÓDZTWO 
PODKARPACKIE 

2000 2101375 1072759 1028616 

2003 2097248 1071142 1026106 

2006 2097564 1071966 1025598 

2008 2099495 1073378 1026117 

 

POWIAT 
JASIELSKI 

2000 124584 63457 61127 

2003 115518 58981 56537 

2006 114997 58727 56270 

2008 114657 58571 56086 

 

MIASTO JASŁO 2000 38871 20232 18639 

2003 37884 19749 18135 

2006 37562 19570 17992 

2008 37249 19490 17759 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

 

Wśród mieszkańców w niewielkim stopniu przeważają kobiety, które pod koniec  
2008 r. stanowiły 52,3% ogółu mieszkańców miasta. Współczynnik feminizacji społeczności 
kształtuje się na poziomie nieco wyższym niż w województwie i powiecie jasielskim, tj. 109 
kobiet przypadających na 100 mężczyzn. 

W mieście obserwujemy spadek liczby ludności na przestrzeni ostatnich lat. W 2008 r. 
odnotowano najniższy stan ludności od roku 2000. W ciągu ośmiu lat populacja Jasła 
zmniejszyła się o 1622 osób. 

Charakterystyczny dla całego kraju spadek populacji znajduje także odzwierciedlenie na 
poziomie lokalnym. Według prognoz GUS do roku 2030 liczba mieszkańców powiatu jasielskiego 
spadnie o około 3,0%, a co za tym idzie zmniejszy się także populacja miasta. 

 
 
 

Tabela nr 2. Struktura ekonomiczna ludności 

JEDNOSTKI LATA OGÓŁEM WIEK 
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PODZIAŁU 

TERYTORIAL-
NEGO 

PRZEDPRODUKCYJNY PRODUKCYJNY POPRODUKCYJNY 

WOJEWÓDZTWO 
PODKARPACKIE 

2000 
210137

5 
578 421 1 222 021 300 933 

2003 
209724

8 
518 010 1 273 011 306 227 

2006 
209756

4 
468 683 1 312 640 316 241 

2008 
209949

5 
441281 1333169 325045 

POWIAT 

JASIELSKI 

2000 124584 33 664 72 277 18 643 

2003 115518 28 592 69 346 17 580 

2006 114997 25 858 71 088 18 051 

2008 114657 24113 72235 18309 

MIASTO JASŁO 

2000 38871 9 690 24 167 5 014 

2003 37884 8 376 24 189 5 319 

2006 37562 7404 24 393 5 765 

2008 37249 6908 24337 6004 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

 
Analiza struktury ekonomicznej mieszkańców wskazuje na nieznaczny wzrost liczby osób 

w wieku produkcyjnym w latach 2000 – 2006 o około 0,9% a następnie spadek na przełomie lat 
2006 - 2008. 
 

Tabela nr 3. Ruch naturalny ludności 

JEDNOSTKI PODZIAŁU 
TERYTORIALNEGO 

LATA MAŁŻENSTWA URODZENIA 

ZGONY PRZYROST 

NATURALNY OGÓŁEM 
W TYM 

NIEMOWLĄT 

WOJEWÓDZTWO 

PODKARPACKIE 

2000 11 719 23 584 18 129 169 2,5 

2003 11 510 20 519 17 923 158 1,2 

2006 12 678 20 281 17 563 141 1,3 

2008 13 878 22 224 18 225 120 1,9 

 

POWIAT JASIELSKI 

2000 658 1417 1089 11 2,6 

2003 651 1121 1013 7 0,9 

2006 715 1091 1019 12 0,6 

2008 722 1 143 1 064 9 0,6 

 

MIASTO JASŁO 

2000 200 361 279 2 2,1 

2003 215 310 241 1 1,8 

2006 210 333 250 3 2,2 
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2008 255 361 296 2 1,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

W 2008 r. w Jaśle odnotowano przyrost naturalny na poziomie 2,2‰,  co daje wynik 

lepszy niż w powiecie i województwie. Poza rokiem 2002, w którym był on bliski zeru, utrzymuje 
się względnie stabilny wskaźnik. W porównaniu do roku 2003 liczba urodzeń wzrosła o 23, 
równocześnie odnotowano o 9 zgonów więcej. Liczba nowo zawartych małżeństw utrzymuje się 
na poziomie około 210 rocznie. 
 

3. Gospodarka 
 
 Jasło jest jednym z największych ośrodków przemysłowych na terenie Podkarpacia.  
Przemysł odgrywa ważną rolę w rozwoju gospodarczym. Na ternie miasta występuje 

przemysł: chemiczny, szklarski, drzewny i spożywczy.  
 
Największe zakłady to: 

 
LOTOS Jasło S.A.           - producent i sprzedawca paliw 
Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. Z.O.O.  - usługi wiertnicze 
GARMAT S.A.            - producent tworzyw sztucznych 
Huta Szkła Sp. Z.O.O.         - wyroby ze szkła witrażowego i kolorowego 
Fabryka Armatur JAFAR S.A.       - producent marmuru 
BALTIC Wood S.A.          - producent paneli podłogowych 
Top Styl – Grupa nowy Styl       - producent krzeseł i foteli 
ZPOW PEKTOWIN Sp. Z.O.O.       - zakład przemysłu owocowo-warzywnego 
JASAN Sp. Z.O.O.          - producent i eksporter mięsa 

 
W latach 2000 – 2008 liczb podmiotów gospodarczych systematycznie spadała, świadczy 

to o regresie ekonomicznym regionu. Spowodowane jest to zmianami przepisów prawnych 
dotyczących rejestracji przedsiębiorców oraz przenoszenie zarządów firm do dużych miast. 

 
 Najlepiej rozwijają się firmy z branży handlowej i naprawczej, budownictwa, przemysłu 

oraz z sektora nieruchomości. 
 Dalszy rozwój gospodarczy będzie możliwy przez tworzenie odpowiedniej infrastruktury  

i realizację przyjętej strategii rozwoju miasta Jasła na lata 2007 - 2020.  
 

4. Rynek pracy i bezrobocie 
 
Podstawę utrzymania mieszańców Jasła stanowi praca w zakładach przemysłowych oraz 

przedsiębiorstwach usługowych. 
Według stanu na 2008 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Jaśle  wynosiła  

2 483 osób.  
Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy powiatu jasielskiego wywołana jest czynnikami: 

ograniczenie procesu zwolnień grupowych w podmiotach gospodarczych, poprawa ich kondycji 
ekonomiczno-finansowej umożliwiająca tworzenie nowych miejsc pracy, powstawanie nowych 
podmiotów gospodarczych, a w końcu możliwość podejmowania legalnego zatrudnienia w 
krajach Unii Europejskiej. 
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Działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle mające na celu 
zmniejszenie bezrobocia to: 

 pośrednictwo pracy,  
 usługi EURES,  
 poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,  
 pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,  
 organizacja szkoleń,  

Podstawowymi instrumentami rynku pracy są: 
 staż,  
 przygotowanie zawodowe,  
 prace interwencyjne,  
 roboty publiczne,  
 prace społecznie użyteczne,  
 refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy,  
 jednorazowe środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej,  
 jednorazowe refundowanie pracodawcy poniesionych kosztów z tytułu opłacanych 

składek na ubezpieczenia społeczne. 
 

5. Szkolnictwo, usługi publiczne, kultura 
 

Jasło jest ważnym ośrodkiem oświatowym i kulturalnym w regionie. 
 
Tabela nr 6. Placówki oświatowe 

JEDNOSTKI 
PODZIAŁU 

TERYTORIALNEGO 

Wychowanie 

przedszkolne 

Szkoły 

podstawowe 
Gimnazja 

Szkoły 

zasadnicze 
zawodowe 

Licea 

ogólnokształ
cące 

Licea 

profilowane 
Technika 

Szkoły 

policealne 

Szkoły 

wyższe 

WOJEWÓDZTWO 

PODKARPACKIE 1311 1 180 568 99 143 82 150 154 17 

POWIAT JASIELSKI 80 78 38 6 9 8 9 6 4 

MIASTO JASŁO 12 10 6 6 5 5 8 5 4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS, dane dostępne dotyczą w niektórych 
przypadkach lat 2006 lub 2008. 

 
 

W mieście swoją siedzibę mają dwie szkoły muzyczne oraz szkoły językowe.  
Jasło jest też ośrodkiem szkolnictwa wyższego w powiecie, na jego terenie funkcjonują  

4 szkoły wyższe oraz oddziały zamiejscowe Wyższej Szkoły Humanistycznej w Łodzi  
i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Jasielski Dom Kultury prowadzi usługi w zakresie działalności kulturalnej i edukacyjnej, 
prowadzone są imprezy lokalne i imprezy zlecone, Dom Kultury organizuje również koncerty, 
występy artystyczne oraz imprezy sportowo – rekreacyjne. 

Młodzieżowy dom kultury, jako jednostka powiatowa jest jednym z elementów systemu 
kulturalno – edukacyjnego miasta. 

Muzeum Regionalne gromadzi eksponaty związane z tradycją i kulturą okolic Jasła. 
Posiada liczne między innymi zbiory sztuki ludowej z Regionu Pogórza. 
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Rozwojem kulturalnym miasta jak i regionu zajmuje się również Jasielska Federacja 
Regionalnych Towarzystw Kultury oraz Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. 
 
 

6. Turystyka 
 
Rozwój turystyki i rekreacji jest  szansą dla rozwoju miasta.  
Na ternie miasta działa zorganizowana baza noclegowa, która będzie dalej rozwijana. 

Znajduje się również baza gastronomiczna, na terenie miasta występują 52 lokale z branży 
gastronomicznej. W okolicy Jasła występują gospodarstwa agroturystyczne, najwięcej jest 
zlokalizowanych w Krempnej gdzie znajduje się zalew na rzece. Na terenie powiat znajduje się 
Transgraniczny Szlak Naftowy, stworzony dzięki współpracy Samorządów Polski  
i Ukrainy, dobrze rozbudowane są szlaki turystyczna 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. 

W 1995 r. roku utworzono Magurski Park Krajobrazowy, zajmuje on 20 tys. ha i jest on 
atrakcją turystyczna regionu, zaś Jasło jako najbliższy ośrodek miejski może stanowić bazę 
wypadową dla turystów.   

 
7. Stan prawny gruntów 

Grunty w obszarze zmiany Studium stanowią w całości własność gminy. Niecałe 29% 
gruntów jest w użytkowaniu wieczystym osób prawnych. 

 

V. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY 
 

1. Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 
 
Ze względu na rozwój miasta i brak możliwości wprowadzenia wielkopowierzchniowych 

usług w jego centrum, zachodzi potrzeba wyznaczania nowych terenów inwestycyjnych poza 
obszarem śródmieścia. 

Ze względów ekonomicznych zasadne jest wyznaczenie nowych terenów budowlanych z 
wykorzystaniem istniejącej sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej. 

Ze względów środowiskowych projektowaną zabudowę należy lokalizować poprzez 
uzupełnianie istniejącej zabudowy usługowej, jednocześnie nie pogarszając jakości środowiska i 
nie obniżając estetyki otoczenia. 

 
2. Prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w 

ramach  miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego. 
 
Ze względu na fakt, iż zmiana Studium zlokalizowana jest w terenie zabudowy usługowej, 

których ilość określa się na podstawie uwarunkowań lokalnych, potrzeb mieszkańców i polityki 
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gminy, a także dostępności komunikacyjnej, a nie liczby mieszkańców, w niniejszej zmianie nie 
przeprowadza się prognozy demograficznej dla tego obszaru. 

 
3. Możliwości finansowania  przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, a także infrastruktury społecznej, służącej realizacji zadań własnych gminy.  
 
Środki finansowe na te cele będą pochodzić w całości lub w części z budżetu gminy oraz 

ze źródeł zewnętrznych, takich jak m.in. środki strukturalne, fundusze unijne, kredyty i pożyczki 
oraz inne, w oparciu o obowiązujące przepisy i zawarte umowy. Omawiane nakłady 
inwestycyjne mogą być zrównoważone częściowo poprzez wzrost wpływów do budżetu w 
wyniku realizacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Finansowanie 
realizacji ww. inwestycji, które należą do zadań własnych gminy, jest uzależnione od jej 
zdolności finansowej i będzie określone w uchwałach budżetowych. Finansowanie ww. 
inwestycji odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, poprzez 
wydatki inwestycyjne z budżetu gminy. 

 
4. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

 
Zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 4 lit. b (…) gdy maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie 

na nową zabudowę, o którym mowa w pkt 1: przekracza sumę powierzchni użytkowej 
zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy - bilans terenów pod zabudowę uzupełnia się o 
różnicę tych wielkości wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje 
zabudowy, i przewiduje się lokalizację nowej zabudowy poza obszarami, o których 
mowa w pkt 2 i 3, maksymalnie w ilości wynikającej z uzupełnionego bilansu. W związku z tym, 
że obszar objęty zmianą Studium zlokalizowany jest w obszarze o w pełni wykształconej zwartej 
strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej i nie wyznacza się poza 
nią nowych terenów zabudowy nie jest konieczne sporządzanie bilansu. 
 

VI. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY STANU ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO 

 

1. Uwarunkowania w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu 
 

Zasoby przyrody dzielą się na zasoby przyrody żywej i nieożywionej. 
Zasobem przyrody żywej jest biosfera /fitosfera, zoosfera/, natomiast zasoby przyrody 

nieożywionej to litosfera, hydrosfera i atmosfera. 
Biosfera jest chroniona na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, ustawy  

o lasach, ustawy Prawo łowieckie. Podstawy ochrony litosfery, hydrosfery i atmosfery zawiera 
ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa Prawo wodne, ustawa Prawo geologiczne  
i górnicze, Ustawa o odpadach. 

Ochrona biosfery polega na poddaniu określonego obszaru lub obiektu przyrodniczego 
pod ochronę w formie parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru 
chronionego krajobrazu, pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku 
ekologicznego, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, wprowadzeniu ochrony gatunkowej roślin 
i zwierząt lub ochrony łowieckiej zwierząt. Ochronie podlegają wszystkie ekosystemy leśne. Lasy 
o szczególnej roli ekologicznej uznawane są za lasy ochronne (glebochronne, wodochronne, 
ostoje zwierząt itp.).  
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Ochrona litosfery, hydrosfery i atmosfery realizowana jest poprzez: 

 określenie standardów jakości środowiska oraz kontrolę ich osiągania, w tym dla 
obszarów szczególnie chronionych, a także podejmowanie działań służących ich 
nie przekraczaniu lub przywracaniu, 

 limitowaniu korzystania z poszczególnych zasobów (pozwolenia na emisję 
zanieczyszczeń do atmosfery, na pobór wód i odprowadzanie ścieków, 
wytwarzanie i składowanie odpadów, przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych  
na cele nierolnicze i nieleśne), 

 stosowaniu systemu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 
 

Obszary i obiekty przyrodnicze 
 

Na terenie objętym opracowaniem występuje niewiele spośród form ochrony przyrody, 
które przewiduje Ustawa o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. Brak obszarów wchodzących  
w istniejący i projektowany krajowy system obszarów chronionych tj. parków narodowych, 
parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu. 

W rejonie Podzamcza granicę miasta Jasła stanowi granica rezerwatu przyrody „Golesz’’ 
utworzonego rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego z 22.12.2000 r. – w sprawie uznania 
za rezerwat przyrody (Dz. U. woj. podkarpackiego 00.87.934 z 30.12.2000 r.). 

Celem tego rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych  
i krajobrazowych wychodni piaskowca ciężkowickiego, wraz z otaczającym go lasem grądowym i 
ze stanowiskami rzadkich i chronionych roślin w runie, a także śladami grodziska 
wczesnośredniowiecznego i ruinami średniowiecznego zamku obronnego. Na jego powierzchni 
w jego bezpośrednim sąsiedztwie obowiązuje zakaz: 

- zakopywania, wysypywania i wylewania odpadów i innego zanieczyszczania wód, 
gleby i powietrza, 

- zakaz niszczenia gleby, 
- zakaz zmiany stosunków wodnych. 

 
Pomniki przyrody 

 
Na terenie miasta Jasła jest kilka pomników przyrody - pojedyncze drzewa lub ich grupy. 

Są to: 
-  topola czarna w Żółkowie w pasie drogowym od Jasła, o obwodzie 530 cm, 
-  trzy topole białe przy ul. Kościuszki w Jaśle o obwodach 420, 465 i 450 cm, 
-  2 dęby szypułkowe przy ul. Gajowej w Jaśle o odwodzie 420 i 500 cm, 
-  robinia akacjowa przy ul. Kraśickiego w Jaśle o obwodzie 390 cm, 

uznane w rozporządzeniu woj. krośnieńskiego nr 15 z 24.03.1992r opublikowanym  
w Dz.U. woj. krośnieńskiego Nr 7 poz 49 z 1992r z 10.04.1992 r. oraz 

-  wiąz górski przy ul. Koralewskiego 9 o obwodzie 235 cm, 
-  lipa drobnolistna przy ul. Kaczorowy obok zabytkowej kapliczki, o obwodzie 495 cm, 

uznane rozporządzeniem woj. krośnieńskiego Nr 2 poz. 18 i 19.1998 r. 
  Na terenie Jasła jest kilka drzew spełniających wymagania drzew pomnikowych,  

które należałoby objąć tego typu ochroną. 
Ochrona drzew pomnikowych polega na zakazie: 

 pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, 

 zanieczyszczania terenu i wzniecania ognia, 
 umieszczania tablic, napisów i innych znaków nie związanych z ochroną. 
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 Na terenie Jasła brak zatwierdzonych użytków ekologicznych. Jasło posiada znaczną liczbę 
obiektów kwalifikujących się do objęcia ich ochroną w formie użytku ekologicznego lub 
stanowiska dokumentacyjnego, co zaznaczono wyżej w tekście. Część z nich posiada już 
kompletną dokumentację przyrodniczą (Starorzecze Jasiołki (Mróz, Wróbel 2002a), Łęg  
w Kaczorowach (Wróbel, Mróz 2002a), Stawy w Sobniowie (Wróbel, Mróz 2002b), Podzamcze 
(Mróz, Wróbel 2002b)) inne podlegały wyrywkowym badaniom, a ich efekty zostały częściowo 
opublikowane (Mróz, Wróbel 2003a, b, Wróbel, Mróz 2006). 

 W przypadku ustanowienia ochrony dla pozostałości ekosystemów mających znaczenie  
dla zachowania różnorodności biologicznej w postaci użytku ekologicznego należy stosować się 
do zakazów określonych w Ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

 
Wyjątkowa wartość przyrodnicza uwidaczniająca się wysoką różnorodnością biologiczną 

starorzeczy w Krajowicach i Kaczorowach, a także niektórych części Lasu Niegłowickiego 
pozwalałaby nawet wnioskować o objęcie tych obiektów ochroną rezerwatową. 

 Terenu Jasła nie włączono do istniejących, zatwierdzonych i projektowanych obszarów 
ochronnych sieci NATURA 2000. 

 W wyniku prac organizacji pozarządowych powstała aktualizacja „Shadow List” ogłoszonej 
w 2004 r. dotycząca obszarów siedliskowych sieci Natura 2000. Wśród obszarów tych w obrębie 
Jasła znalazła się Jasiołka „siedlisko dla kilku gatunków ryb oraz dla Unio casus”. 

 Jak wynika z przeprowadzonych badań dotyczących jakości wód, rzeka Jasiołka nie 
spełnia wymagań określonych względem ryb łososiowatych i karpiowatych w warunkach 
naturalnych z uwagi na przekroczenia azotynów i amoniaku.  

Z uwagi na te fakty powstaje pytanie czy umieszczenie Jasiołki na w/w liście jest zasadne. 
Problem ten wymaga dalszych analiz.  
 

Gleby chronione  
 

 Występujące na terenie Jasła gleby należą w większości do gleb dobrych, korzystnych dla 
rolnictwa. Ochronie winny podlegać gleby IIIa – IIIb klasy gruntów ornych położone w obrębie 
Pogórza Ciężkowickiego i Jasielskiego oraz gleb II i III klasy gruntów ornych w Kotlinie Jasielsko 
– Krośnieńskiej. 

  
Lokalny układ powiązań ekologicznych  

 
Układ powiązań ekologicznych tworzą naturalne i antropogeniczne korytarze ekologiczne. 

Układy przyrodnicze wymykają się podziałom administracyjnym, jednak rozwój osiedli miejskich 
powoduje znaczne przekształcenia i fragmentację ekosystemów w stopniu większym niż poza 
terenami gęsto zabudowanymi. Wzrasta wobec tego wartość korytarzy ekologicznych w takich 
miejscach, gdzie lokalizacja inwestycji i rozbudowa osiedli miejskich uniemożliwiła bądź 
utrudniła przemieszczanie się organizmów lub ich diaspor po istniejących wcześniej szlakach 
migracyjnych. Najważniejszymi korytarzami ekologicznymi są duże formy topograficzne, jak 
doliny rzeczne, ale wraz z coraz większym natężeniem presji antropogenicznej wzrasta 
znaczenie układów ekologicznych wykształcających się wzdłuż sieci infrastrukturalnych. 

Jasło jest położone w zachodniej części Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej, mającej przebieg 
równoleżnikowy, ograniczony od północy Pogórzem Strzyżowskim i Ciężkowickim,  
a od południa Jasielskim, co skutkuje otwarciem z zachodu na wschód. Jednocześnie przebieg 
dolin rzecznych, głównie Wisłoki umożliwia łatwe przemieszczanie się mas powietrza od strony 
przełęczy karpackich, co dodatkowo zwiększa prawdopodobieństwo napływu z południa 
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gatunków ciepłolubnych i górskich roślin naczyniowych oraz bezkręgowców, głównie motyli 
dziennych. 
 

Do najważniejszych powiązań ekologicznych w Jaśle zalicza się: 

 Tarasy zalewowe Wisłoki. Umożliwiają przemieszczanie się na kierunku północ 
– południe gatunków bezkręgowców, ryb, ptaków i ssaków oraz gatunków górskich 
roślin naczyniowych. Stopień przekształcenia doliny Wisłoki jest nierównomierny. 
W różnych odcinkach zlokalizowane są obiekty przyrodnicze, umożliwiające stopniowe 
przemieszczanie się wędrujących gatunków. 

 Tarasy zalewowe Ropy i Jasiołki.  Układ dolin Ropy i Jasiołki umożliwia przemieszczanie 
się różnych gatunków ssaków, ptaków i być może także bezkręgowców na kierunku 
wschód – zachód oraz gatunków górskich roślin naczyniowych z południa na północ 
(wraz z biegiem rzek). 

 Obszary leśne Podzamcze – Warzyce – Niepla. Jest to część korytarza umożliwiającego 
przemieszczanie się gatunków na osi wschód-zachód, po drugiej stronie doliny Wisłoki, 
kontynuacją korytarza są drzewostany masywu Brzanki i Liwocza. 

 Las ochronny Gamrat z dolinami wciosowymi Wisłoka. Układ ten ma znaczenie 
drugorzędne i pozwala na zachowanie łączności ekosystemów wilgociolubnych  
oraz przemieszczanie się głównie gatunków ptaków i ssaków. 

 Linia kolejowa (nieczynna) Przysieki – Gamrat. Nasyp dawnej bocznicy kolejowej 
z Przysiek do Gamratu prowadzi przez tereny łęgowe, poprzecinane łąkami i polami 
uprawnymi. W wielu miejscach dzięki niemu łączone są zbocza sąsiadujących wzgórz, 
co ułatwia przemieszczanie się płazów, gadów i ssaków, jak również licznych 
bezkręgowców. Korytarz ten ułatwia migrację wzdłuż doliny Ropy i Wisłoki oraz między 
dnem doliny i jej zboczami. 

 Linie kolejowa Krosno – Jasło – Rzeszów oraz Stróże – Jasło. Torowiska i nasypy 
kolejowe są specyficznymi siedliskami. Linie kolejowe mogą stanowić trasę 
rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych, zawlekanych w trakcie transportu 
kolejowego. 

 
Krajobraz 

 
Obszar Jasła jest bardzo zróżnicowany krajobrazowo. W północno – zachodniej  

i południowej jego części wchodzącej w skład Pogórza Strzyżowskiego i Jasielskiego dominuje 
krajobraz Pogórzy, charakteryzujący się wyrównanym poziomem zrównań wierzchowinowych, 
zróżnicowanym nachyleniem stoków, porozcinanych głęboko wciętymi dolinami nieckowatymi i 
wciosowymi, najczęściej zalesionymi, ograniczonych skarpami i niszczonych przez osuwiska. 

 W rejonie Kotliny Jasielsko – Krośnieńskiej krajobraz jest mniej zróżnicowany,  
o łagodnych stokach i niewielkich nachyleniach. 

 Centralną część Jasła rozcinają doliny rzeczne Wisłoki, Jasiołki i Ropy zterasowane  
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 Rafineria Lotos S.A.  
z wydzielonymi z niej spółkami oraz ukryte w lesie ZTS Gamrat S.A. 

 We wschodniej części Jasła widoczny jest niczym nie osłonięty kompleks zabudowy 
wielkoprzemysłowej związanej z CHROM-STYLEM S.A. i BALTIC WOOD S.A. 

 Niewielki fragment Jasła stanowią lasy, z których najciekawsze są: Las Niegłowicki, Las 
Gamradzki i las na Podzamczu otaczający rezerwat przyrody „Golesz”. 
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 Ochroną konserwatorską objęte są obiekty ujęte w rejestrze zabytków,  
z których najważniejszymi obiektami są Park Szpitalny z zabytkowym obiektem pałacu, Kościół 
farny z dzwonnicą, stary cmentarz i inne. 

 Poza tym w rejonie miasta występują stanowiska archeologiczne, które również są pod 
ochroną prawną służb archeologicznych.  
 

 
Uwarunkowania historyczne wpływające na obecne warunki przyrodnicze 

 
Miasto Jasło powstało u ujścia Jasiołki i Ropy do Wisłoki. Po wykarczowaniu Puszczy 

Karpackiej, wykorzystując małe zróżnicowanie morfologicznie i dobrej jakości gleby 
przeznaczono te tereny do uprawy roli. 

 Położenie miasta na skrzyżowaniu dróg z południa na północ z drogą zachód – wschód 
sprzyja to rozwojowi miasta. 
 

Najważniejsze zmiany, które zaszły tu w ostatnich wiekach to: 
 trwałe wylesienie obszaru administracyjnego należącego do miasta poza niewielkimi 

kompleksami leśnymi w rejonie Niegłowic i Gamratu oraz zieleni łęgowej związanej  
z brzegami największych cieków oraz porastającej skarpy i doliny wciosowe, 

 rozwój zabudowy mieszkaniowej, 
 przeprowadzenie linii kolejowych, tranzytowych i lokalnych, 
 rozwój przemysłu – Rafinerii w Jaśle, z której ostatnio powstało kilka spółek 

branżowych. ZTS Gamrat, zakłady przemysłu spożywczego, Huta Szkła, Zakłady 
Przemysłu Drzewnego oraz bazy i niewielkie zakłady obsługujące transport i usługi. 

 
Powyższe zmiany spowodowały kolejne: 

 wykształcenie się zbiorowisk półnaturalnych (łąk) oraz synantropijnych (segetalnych, 
ruderalnych i innych), 

 zmiany w roślinności leśnej, w tym strukturze drzewostanów, wskutek prowadzonego 
gospodarczego wykorzystania lasu, 

 postępującą synantropizację szaty roślinnej, 
 zmianę w strukturze ilościowej i jakościowej występujących tu zwierząt (zanik gatunków 

puszczańskich, silne ograniczenie gatunków preferujących ekosystemy leśne, 
funkcjonowanie licznej grupy gatunków powiązanych z siedzibami ludzkimi, terenami 
otwartymi). 

 
 Proces synantropizacji szaty roślinnej obejmuje przemiany zachodzące w szacie roślinnej 

wskutek działania człowieka. We florze pojawiają się elementy obce – często kosmopolityczne i 
zanikają elementy miejscowe. 

 Na to przekształcenie mają również duży wpływ zanieczyszczenia atmosfery, głównie 
przemysłowe, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych i inne dotyczące znacznie 
większych obszarów niż Jasło i powodowane przez źródła zlokalizowane poza jego granicami. 
 
 

2. Uwarunkowania w zakresie wód otwartych 
 

Na terenie miasta Jasła łączą się 3 rzeki Wisłoka, Jasiołka oraz Ropa. Na terenie zlewni 
Wisłoki dominuje odpływ powierzchniowy wód. Zlewnia ta ma małą retencyjność, co wynika z 
malej podatności na odnawianie wód podziemnych.  
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Przygotowane w 2006r. przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach – Zakład Ochrony 

Wód na zlecenie RZGW Kraków opracowanie pt. „Określenie deficytu wody pitnej rejonu 
Krempna – Jasło” wskazuje skalę i charakter deficytów wody na tym terenie.  

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na występowanie dwóch rodzajów niedoborów 
ilości wody: 

- niedobory częściowe: woda jest ale jest jej za mało – należy ograniczyć jej zużycie i/lub 
dowozić brakującą wodę z innych źródeł, 

- niedobory całkowite: wody nie ma wcale lub jest jej tak mało, że w praktyce niemożliwe 
staje się jej pobieranie, 

z przewagą niedoborów częściowych. Ze względu na skalę przestrzenną tego opracowania 
(rejon Krempna – Jasło), prezentowanych tutaj wyników nie można odnosić bezpośrednio  
do samego miasta Jasła.  

 
3. Uwarunkowania w zakresie terenów leśnych 

 
Niewielkie powierzchnie leśne występujące w granicach Jasła to: 

- Las Niegłowicki, 
- Las w rejonie „Podzamcza” otaczający rezerwat „Golesz”, 
- Las ochronny „Gamratu”. 

Stanowią one bardzo cenne ostoje lęgu i żerowania ptaków, zbiorowisko rzadkich 
i chronionych roślin, pełnią funkcję ochronną wokół istniejących zakładów przemysłowych  
oraz stanowią fragmenty regionalnych ciągów ekologicznych, w związku z tym należy dążyć  
do zachowania ich powierzchni, a nawet jej powiększenie. 
 

W strukturze roślinności potencjalnej miasta Jasła uwidaczniają się dwie zasadnicze grupy 
zbiorowisk, uwarunkowane czynnikami siedliskowymi i topograficznymi – zbiorowiska łęgowe 
oraz zbiorowiska zboczy dolin, stoków i zrównań wierzchowinowych Pogórzy, głównie grądy a 
na niewielkich powierzchniach także buczyny. Występują tu zarówno zbiorowiska leśne 
naturalne i zbliżone do naturalnych, zbiorowiska półnaturalne powstałe wskutek działalności 
człowieka lub przy jej okazji na podłożu względnie niezmienionym, jak również zbiorowiska 
antropogeniczne wykształcające się na podłożu całkowicie zmienionym. 
 

4. Uwarunkowania w zakresie wód podziemnych 
 

Na podstawie obserwacji stanów wód podziemnych w wykonanych otworach, otworach 
archiwalnych, studniach głębinowych stwierdzono, że w obrębie Jasła wykazują one zależność 
od budowy geologicznej, rzeźby terenu.  

Stwierdzono występowanie dwu obszarów charakteryzujących się różnymi warunkami 
hydrogeologicznymi. 

 
 Obszar I. Doliny Wisłoki, Jasiołki i Ropy, w obrębie których I poziom wód podziemnych 

związany jest z czwartorzędowymi osadami rzecznymi, a szczególnie leżącą  
w ich spągu serią osadów piaszczysto – żwirowych.  

Wody te tworzą ciągły poziom o swobodnym lub lekko napiętym zwierciadle. Zasilany jest 
on głównie przez wody rzek oraz wody opadowe infiltrujące na tym obszarze  
i spływające powierzchniowo z terenów wyżej położonych. Powoduje to duże wahania tego 
poziomu uzależnione od stanu wody w rzekach i intensywności długotrwałych opadów. 
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Zwierciadło tych wód występuje na różnych głębokościach, co jest uzależnione  
od wyniesienia terenu i odległości od koryta rzeki. 

Najpłycej występują one w bezpośrednim sąsiedztwie rzek, w obrębie teras zalewowych I 
i w starorzeczach. Znacznie głębiej występują one na terasie zalewowej II  
i terasach nadzalewowej i wysokiej. 

Wydajność tych wód z racji niewielkiej miąższości warstwy wodonośnej i jej dużego 
zanieczyszczenia przez domieszki gruntów gliniastych i ilastych jest niewielka.  

Obszar ten zaliczony jest do podregionu występowania wód podziemnych w osadach 
czwartorzędowych akumulacji rzecznej, których warstwa wodonośna charakteryzuje się 
następującymi, przeciętnymi parametrami hydrogeologicznymi dla lokalizowanych tu studni 
wierconych: 

 wydajność Q ≈ 6,5 m3/h 
 wydatek jednostkowy q ≈ 4,0 m3/h/ 
 współczynnik filtracji  k ≈ 4,0 x 10-4 m/s 

 Wynika z tego, że obszar ten można uznać za mało zasobny w wody podziemne,  
a zlokalizowane tu lub lokalizowane w przyszłości otwory studzienne nie mogą stanowić źródła 
zaopatrzenia w wodę miasta. Mogą zaspokajać potrzeby indywidualnych odbiorców  
lub stanowić źródła dla awaryjnych ujęć wody.  

Zaleganie tych wód na głębokości ponad 1,5m tj. poniżej teoretycznego poziomu 
posadowienia projektowanych budynków, powoduje, że warunki wodne na przeważającej części 
tego obszaru nie stanowią ograniczeń w zabudowie tych terenów. 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jaśle wykonując statutowe zadania w 
2006 r. wykonała badania wody w 27 studniach publicznych. Z wykonanych badań wynika, że w 
pięciu z nich (nie dających się zrejonizować) jakość wody podziemnej jest dobra,  
w czterech zła jakość wody wynika z przekroczenia wskaźników chemicznych  
i bakteriologicznych i w osiemnastu zła jakość wody wynika z przekroczenia wskaźników 
chemicznych, głównie żelaza, manganu, NO3 i NH4 oraz barwy. 

Po powodzi w czerwcu 2006 r. na osiedlu Gądki Inspekcja Sanitarna przeprowadziła 
badania wody ze 136 przydomowych studni, w czasie powodzi zalanych, a potem dwukrotnie 
czyszczonych i dezynfekowanych. Badania wykazały złą jakość wody w 129 studniach. 
Trudności w uzyskaniu dobrej jakości wody w tych studniach nasunęły przypuszczenie  
o zanieczyszczeniu poziomu wodonośnego. Wizja terenowa potwierdziła przypuszczenie  
o złej gospodarce ściekowej w tym rejonie, polegającej na istnieniu czynnych i nieczynnych 
szamb bez dna. 
 

 Obszar II. Pogórza Strzyżowskie, Ciężkowickie, Jasielskie i Kotlina Krośnieńsko – 
Jasielska to obszary, gdzie I poziom wód podziemnych występuje w szczelinach, spękaniach 
i porach skał piaskowcowych, trzeciorzędowych lub kredowych. Nie tworzą one ciągłego 
poziomu i występują na różnych głębokościach. 

W warstwie deluwiów, którą stanowią przeważnie grunty spoiste o zróżnicowanej 
przepuszczalności występują w okresach wzmożonego zasilania wody śródglinowe  
na różnych głębokościach i bardzo niewielkiej wydajności. W przypadku decyzji o lokalizacji 
zabudowy w rejonach występowania wód śródglinowych, konieczne będzie zastosowanie 
drenaży opaskowych.  
 

Na terenie miasta Jasła występuje udokumentowany GZWP Nr 433 „Dolina rzeki 
Wisłoka”. Zbiornik ten zaliczony został do głównych zbiorników wód podziemnych i wymaga 
szczególnej ochrony jako ten, który w przyszłości będzie potencjalnym źródłem zaopatrzenia 
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w wodę pitną wysokiej jakości w przypadku awarii ujęć powierzchniowych, a także do 
zaspokajania potrzeb pojedynczych gospodarstw w zabudowie rozproszonej. Jest to zbiornik 
wód czwartorzędowych, o niewielkiej wydajności; głębokość ujęć nie przekracza 10,0 m. 
Znajduje się w obrębie utworów czwartorzędowych słabo lub zupełnie nie izolowany od 
powierzchni utworami słabo przepuszczalnymi lub nieprzepuszczalnymi. 

 
5. Uwarunkowania w zakresie gleb 

 

Decydujący wpływ na zróżnicowanie gleb pod względem typów, rodzajów i gatunków 
mają następujące czynniki: budowa geologiczna (geneza i charakter skały macierzystej), rzeźba 
terenu, warunki klimatyczne, stosunki wodne, roślinność i działalność gospodarcza człowieka. 

Bardzo urozmaicona rzeźba, znaczne wyniesienie nad poziom morza oraz skały 
macierzyste kwalifikują występujące tu na znacznej powierzchni gleby do gleb terenów 
górskich. 
 

Kompleks gleb bielicowych i pseudobielicowych - obejmuje znaczną część terenu. 
W zależności od położenia, składu mechanicznego i właściwości fizykochemicznych wydzielono 
zasięgi gleb różnych klas o różnej przydatności rolniczej. Największą wartość rolniczą 
przedstawiają gleby pyłowe całkowite o poziomie próchnicznym ok.25 cm. Występują one 
płatami w obrębie Pogórza Strzyżowskiego, Ciężkowickiego i Jasielskiego. Gleby te bardzo 
dobrze reagują na zabiegi agrotechniczne i nadają się do intensyfikacji poprzez wprowadzenie 
roślin o dużych wymaganiach, a jednocześnie najbardziej opłacalnych. Do takich roślin, obok 
najbardziej wartościowych, typowych upraw ornych należą warzywa, drzewa i krzewy owocowe, 
a także owoce jagodowe (np. truskawki) i pojawiające się winnice. Gleby te zaliczone zostały do 
IIIa - IIIb klasy gruntów ornych. 

Średniej wartości grunty orne stanowią gleby pyłowe całkowite IVa klasy gruntów 
ornych, położone również korzystnie na łagodnych zboczach o spadkach do 10%. Występują 
one płatami w sąsiedztwie gleb IIIa - IIIb klasy. Gleby te są mniej odpowiednie dla 
wartościowych roślin polowych i warzywnictwa. Istnieje jednak możliwość intensyfikacji upraw 
poprzez sadownictwo (szczególnie krzewy owocowe). 

Niewielkimi zasięgami wydzielono gleby IIIb - IVa klasy, położone na zboczach  
o spadkach do 15%, gdzie zaznaczają się procesy erozyjne. Gleby te charakteryzują się 
okresowo niekorzystnymi stosunkami wodnymi. Jako użytki orne są dość wartościowe, ale 
wymagają stosowania zabiegów przeciwerozyjnych. Zasięg gatunków nieco ograniczony. 
Wskazane są najbardziej dla sadownictwa (drzewa i krzewy owocowe) i winnice, szczególnie na 
zboczach o ekspozycji południowej.    

Znaczny procent powierzchni w obrębie Pogórza Strzyżowskiego, Ciężkowickiego  
i Jasielskiego zajmują gleby podlegające silnej erozji. Położone są one niekorzystne z uwagi na 
silne urzeźbienie terenu i spadki wielkości 15 - 20% lub powyżej 20%. Jako użytki orne są dość 
wartościowe (III -IV kl. gruntów ornych), ale ich podatność na procesy erozji powoduje, że w 
tym użytkowaniu podlegają stopniowej degradacji (o ile nie będą stosowane zabiegi 
przeciwerozyjne). Są natomiast odpowiednie do trwałego użytkowania jako łąki i pastwiska. 

Jako najsłabsze użytki orne zakwalifikowano gleby V klasy z nieznacznym udziałem IVb 
klasy gruntów ornych. Występują one na terenach silnie urzeźbionych, o dużych spadkach. 
Charakteryzują się cechami niekorzystnymi dla uprawy roślin jednorocznych, to też właśnie one 
stanowić powinny bazę paszową poprzez użytkowanie łąkowo - pastwiskowe bądź lokalnie 
winny być zalesione. 
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Mady -  występując w dolinach Wisłoki, Jasiołki i Ropy charakterem swym zbliżone  
są do mad terenów równinnych. Zajmują one przeważającą część omawianego terenu. 
Stanowią cenne użytki z uwagi na swą wartość dla produkcji roślin. 

Są to mady pyłowe lekkie lub średnie, całkowite lub podścielone piaskiem luźnym albo 
żwirem, pokrywają płaskie powierzchnie tarasów. Są one łatwe do uprawy i zasobne  
w składniki pokarmowe. Gleby te reagują bardzo dobrze na zabiegi agrotechniczne dając 
wysokie plony prawie wszystkich roślin uprawnych. Szczególnie nadają się do intensyfikacji 
poprzez warzywnictwo. Sadownictwo z uwagi na mniej korzystne warunki klimatu lokalnego  
może nie mieć pełnych możliwości rozwoju (częste zaleganie mas chłodnego powietrza  
i możliwość występowania mrozowisk). 

Wyżej opisane mady zaliczone są do II - III klasy gruntów ornych, a więc gleb 
podlegających ochronie przed użytkowaniem nierolniczym. 

Nieznacznie gorsze - jako siedlisko roślin uprawnych są mady pyłowe średnie, lokalnie 
ciężkie, o mniej korzystnych od wyżej opisanych stosunkach wodnych. Wartości tych gleb 
predysponują je przede wszystkim dla warzyw liściowych oraz dla roślin jednorocznych 
paszowych, a także dla użytków zielonych (łąki). Są to gleby IIIb - IVa klasy gruntów ornych. 
Mniejszą wartość rolniczą przedstawiają mady pyłowe lekkie I średnie lVa klasy gruntów ornych. 
Są to gleby przydatne dla upraw ornych, lecz o mniejszych wymaganiach, dla sadownictwa 
mniej odpowiednie z uwagi na warunki klimatyczne. 

Najmniejszą wartość rolniczą przedstawiają mady pyłowe lekkie, niecałkowite, 
podścielone piaskiem luźnym lub żwirem. Są to gleby słabe, o płytkim poziomie próchnicznym, 
przeważnie za suche. Są one w przewadze V klasy gruntów ornych. Uprawa roślin na nich jest 
ograniczona o niskiej wartości produkcyjnej. Obszar ich występowania jest najbardziej 
odpowiedni pod zalesienia. 
 

Gleby aluwialne i aluwialno – deluwialne - występują w obrębie tarasów 
zalewowych rzek Wisłoki, Jasiołki i Ropy oraz bocznych dolinek i wcięć erozyjnych. Niszcząca 
działalność wód powoduje, że gleby te nie mają warunków do prawidłowego wykształcenia 
profilu glebowego. Jako siedlisko dla roślin są bardzo mało przydatne i nadają się jedynie  
do zakrzewień (szczególnie dolinki boczne głęboko wcięte). 

Utrwalenie powierzchni poprzez korzenie roślin ma tę zaletę, ze chroni ją przed erozją i 
zapobiega powstawaniu osuwisk bądź dalszemu niszczeniu i rozczłonkowaniu terenu. 

 
W obszarze zmiany Studium nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych. 

 
 

6. Uwarunkowania w zakresie eksploatacji surowców naturalnych 
 

Największym bogactwem naturalnym tych terenów jest ropa naftowa i gaz ziemny. 
Surowce te występują w roponośnych antyklinach drugiego, trzeciego i czwartego pokładu 
piaskowca ciężkowickiego. Największe kopalnie ropy naftowej znajdują się dziś  
w południowo-zachodniej części gminy, w okolicach Osobnicy. Obok wymienionych surowców w 
rejonie tym występują surowce skalne oraz glinki bitumiczne. Nie brak wód mineralnych - 
niestety nie są one eksploatowane. Bogactwem naturalnym dolin rzecznych są żwirowiska.  

Dno Kotliny Jasielskiej pokryte jest dużą ilością piasków i żwirków, pod którymi znajdują 
się utwory fliszowe gdzie występują też roponośne piaskowce. W granicach miasta Jasła znaleźć  
też można łupki wykorzystywane do produkcji ceramicznej. 
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W obrębie miasta Jasła występuje część złoża ropy naftowej i gazu ziemnego „Roztoki”, 
obejmującego również w część wsi Sadkowa, Roztoki, Gliniczek w gminie Tarnowiec, dla 
którego MOŚZNiL decyzją znak BKk/MN/400/97 z 13.03.1997r. utworzyło Teren i Obszar 
Górniczy „Roztoki I”. Jego granice naniesiono na załącznikach graficznych. 

  
Poniższa tabela przedstawia wykaz aktualnych obszarów górniczych występujących na 

terenie miasta Jasła: 
 

Nazwa Nr rejestru Koncesja Data decyzji 

Kłodawa - 2 10-9/4/232 OŚ.VI.7510/40/05 2005-11-09 

Niegłowice - Łucja 10-9/5/344 OŚ.VI.7510-71/07 2008-01-24 

Osobnica 2 2/1/76 63/92 1993-11-10 

Osobnica II 10-9/5/351 OŚ.VI.7510-70/07 2008-02-15 

Roztoki I 2/1/88a nr 56/92 1997-03-13 

 
Wokół czynnych otworów eksploatacyjnych należy zachować strefy bezpieczeństwa  

o r = 50,0m. Strefa ochronna od odwiertów zlikwidowanych powinna wynosić 5 m. Istnieje 
możliwość budowy nowych urządzeń, przebudowy, rozbudowy, remontu i rozbiórki istniejących 
w ramach zasięgu odległości bezpiecznych od sieci gazowych i odwiertów, obiektów 
budowlanych oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej związanych z eksploatacja gazu 
ziemnego i ropy naftowej. Prace poszukiwawcze, tj. badania geofizyczne, wiercenia za gazem 
ziemnym i ropą naftową można prowadzić na terenach wolnych od zabudowy. 

Ograniczone użytkowanie terenu występują również wokół otworów nie 
eksploatowanych oraz wzdłuż gazociągów przesyłowych, od których obowiązują strefy 
kontrolowane o szerokości zależnej od ich średnicy i ciśnienia. 

W dolinie Wisłoki w rejonie Krajowic udokumentowano złoże kruszywa naturalnego 
„Jasło” o bilansowych zasobach 2 715 tys. t. Priorytet w eksploatacji kruszywa na tym terenie 
mają rejony, na których są budowane lub będą budowane zbiorniki retencyjne. Występują 
również udokumentowane złoża żwirów z piaskiem Jasło – Faustyna, Jasło – Dominika oraz 
Jasło Florentyna. Wyrobiska po eksploatacji tych złóż wymagają rekultywacji. 

Udokumentowane złoże łupków stanowiące surowiec dla cegielni Żółków i Sobniów,  
po likwidacji tych zakładów przestały być eksploatowane, a koncesje na ich eksploatacje 
wygaszone. Wyrobiska po eksploatacji tych złóż wymagają rekultywacji. 

 
 
7.  Uwarunkowania w zakresie środowiska atmosferycznego 

   
Wg. R. Gumińskiego, Jasło położone jest na granicy dwóch dzielnic klimatycznych, 

dzielnicy „podkarpackiej” oraz dzielnicy „karpackiej”. Badany teren znajduje się w pasie 
przejściowym pomiędzy kotlinami podgórskimi i górami. Notuje się tu ok. 40 – 50 dni mroźnych 
oraz 100 – 150 dni z przymrozkami. Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 60 do 80 dni w roku. 
Okres wegetacyjny trwa ok 200 dni, a wysokość rocznej sumy opadów waha się w granicach 
600 – 800 mm. 

 E. Romer zalicza opracowywany teren do krainy Klina Samborsko – Sądeckiego (typ 
klimatu „zaciszy śródgórskich”). Ta bardzo ogólna charakterystyka wymaga uzupełnienia  
w zakresie poszczególnych elementów klimatu. 
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Klimat lokalny 
Analizowany obszar charakteryzuje się stosunkowo małą powierzchnią terenów o 

szczególnie niekorzystnych warunkach klimatycznych. Zaliczyć do nich należy doliny i obniżenia 
terenowe, charakteryzujące się płytkim zaleganiem wód gruntowych. 

Oprócz niekorzystnych warunków wilgotnościowych, także warunki termiczne 
w wyniku częstego tworzenia się inwersji jak i spływów chłodnego powietrza z okolicznych 
wzniesień są niekorzystne. Dość częste zaleganie mgieł, a także nienajlepsze przewietrzanie 
dolin - zwłaszcza w przygruntowej warstwie powietrza, ze względu na złe warunki 
bioklimatyczne, czynią te tereny nieprzydatnymi dla lokalizacji budownictwa mieszkaniowego. 
Niewskazana jest również lokalizacja na tych terenach obiektów o charakterze przemysłowym - 
działalność produkcyjna pogorszyłaby i tak już niekorzystne tu warunki higieny atmosfery. 

Wszelkie nowe zabudowania zlokalizowane w obrębie dolin, pogarszać będą  
ich wentylację. Te niekorzystne pod względem warunków klimatu lokalnego tereny mogą być 
wykorzystane jako łąki, względnie pastwiska, jak również pod uprawę roślin odpornych  
na przygruntowe przymrozki, a wymagające dostatecznej ilości wilgoci. 

Zbocza północne o spadkach przekraczających 8% również zaliczyć należy  
do terenów nieodpowiednich dla zabudowy mieszkaniowej. 

Panują tutaj niekorzystne warunki wilgotnościowe termiczne jak również solarne, 
zwłaszcza w miesiącach jesiennych i zimowych, gdy wysokość słońca nad horyzontem jest nie-
wielka. Tereny te zajmujące stosunkowo niewielkie obszary, można wykorzystać pod uprawy 
roślin, nie wymagających zbyt dużych ilości słońca, a w obrębie północno – wschodniej części 
miasta do uprawiania sportów zimowych. 

Na terenach znajdujących się w sąsiedztwie doliny Wisłoki, jak również w otoczeniu 
rafinerii, charakteryzujących się płytkim zaleganiem wód gruntowych, a tym samym mało 
korzystnymi warunkami klimatu lokalnego, proponuje się pozostawienie przy dotychczasowej 
formie zagospodarowania. 

Jasło z uwagi na kotlinne położenie posiada na przeważającym obszarze mało korzystne 
warunki przewietrzania, co sprzyja dłuższemu utrzymywaniu się mgieł, podwyższonej 
koncentracji zanieczyszczeń powietrza, jak również utrzymywaniu się zastoisk chłodnego 
powietrza, nawet w skali przeważającej części miasta. 

Korzystne warunki klimatyczne posiadają tereny Stoków, wyłączając obszary  
o nadmiernym zanieczyszczeniu powietrza. Posiadają one dobre warunki solarne, termiczne oraz 
wilgotnościowe. Są dostatecznie przewietrzane, a tym samym nie narażone na zbyt długotrwałe 
utrzymywanie się mgieł. 

Najlepsze warunki klimatu lokalnego na terenie Jasła posiadają fragmenty południowych 
stoków wzniesień znajdujących się w północnej, wschodniej oraz południowo - zachodniej i 
południowej części miasta. Oprócz bardzo dobrych warunków solarnych, tereny  
te odznaczają się równie korzystnymi stosunkami termicznymi oraz wietrznymi. 

Tereny wysoczyznowe Jasła są najbardziej odpowiednie dla lokalizacji obiektów 
wymagających najlepszych warunków klimatycznych takich jak żłobki, przedszkola, szkoły,  
czy szpitale. 

Na terenie Jasła brak jest obszarów, których warunki klimatyczne, a zwłaszcza 
aerosanitarne predysponowałyby je pod lokalizację budownictwa wypoczynkowego. 

Nowoprojektowane w Jaśle obiekty o charakterze produkcyjnym zaleca się lokalizować w 
północno – wschodniej części miasta. Takie usytuowanie przemysłu nie spowoduje 
spotęgowania zanieczyszczenia powietrza w obrębie najbardziej zabudowanej części miasta. 
 

Zanieczyszczenia powietrza 
Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w Jaśle są:  
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 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 Carbon Black 
Polska 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: 
ZPOW „Pektowin” Sp. z o.o. – 41% ogólnej emisji pyłów, ZTS Gamrat S.A. – 33% emisji pyłów i 
MPGK Sp. z o.o. – 14%.  
 

Wyróżnia się trzy strefy klasyfikacji przy ocenie jakości powietrza:  
 poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony 

o margines tolerancji lub poziom docelowy (klasa C), 

 poziom choćby jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym 
a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji (klasa B), 

 poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego 
(klasa A).  

 
Poniższa tabela przedstawia wynikowe klasy stref za rok 2008 dla poszczególnych 

zanieczyszczeń z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia. 
Wynikowe klasy stref za rok 2008 dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna 

dla każdej strefy z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia. 
 
Nazwa 
strefy/ 

powiatu 
Kod strefy/ powiatu 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru 
całej strefy 

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO Cd Ni As B(a)P 

Powiat 
jasielski 

PL.18.03.p.01 A A C A A A A A A C 

Źródło: WIOŚ Rzeszów, Ocena Jakości Powietrza w Województwie Podkarpackim za 2008r. 

 
Działania wynikające z klasyfikacji: Notowane od 2004 roku ponadnormatywne stężenia 

PM10 w Jaśle potwierdzone zostały badaniami prowadzonymi przez WIOŚ w latach 2005-2008. 
Z uwagi na obowiązujący podział na strefy, które stanowią powiaty ziemskie i grodzkie cały 
powiat zaliczony został do klasy C. Przekroczenia obowiązujących norm występuje jedynie na 
terenie miasta Jasła, dla którego dalsze działania polegać będą na opracowaniu dla strefy nPOP. 
W 2007 roku uruchomiona została przez WIOŚ dodatkowa stacja pomiarowa PM10 w mieście. 
Na pozostałym terenie strefy jasielskiej normy określone dla PM10 zostały dotrzymane. Badania 
monitoringowe prowadzone w 2008 roku wykazały również stężenie benzo(a)pirenu powyżej 



Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła 

 

str. 38 

 

wartości docelowej. Niezbędne będzie podjęcie działań mających na celu dotrzymanie wartości 
docelowej od 1 stycznia 2013 roku.  

W 2008 roku stężenie średnioroczne pyłu PM10 nie przekroczyło wartości dopuszczalnej, 
określonej dla roku na poziomie 40 μg/m3. Zanotowano natomiast nadal większą, niż 
dopuszczona w ciągu roku, ilość przypadków przekroczeń stężeń średniodobowych – 50 
(na stacji przy ul. Floriańskiej).  

 
Od 2006 roku strefa jasielska zaliczana jest do klasy C. Z uwagi na obowiązującą 

definicję strefy, według której strefy stanowi powiat lub kilka powiatów oraz aglomeracje 
powyżej 250 tys. mieszkańców, jak również na obowiązujący sposób wykonywania ocen i 
klasyfikacji stref, cały powiat jasielski zaliczony został do kasy C. Z pomiarów prowadzonych 
przez WIOŚ w Rzeszowie w latach 2005-2008 oraz analiz emisji zanieczyszczeń do powietrza 
wynika, że przekroczenie standardów imisyjnych w zakresie PM10 na terenie strefy występuje 
na obszarze miasta Jasła. Dlatego też w naprawczym Programie Ochrony Powietrza, który 
opracowywany jest obowiązkowo dla stref zaliczonych do klasy C, działania na rzecz poprawy 
jakości powietrza w strefie obejmować powinny jedynie teren miasta.  

 
Benzen jest najprostszym węglowodorem aromatycznym, zaliczanym do grupy lotnych 

związków organicznych. W Jaśle substancja ta mierzona jest od roku 2003 na stanowisku 
pasywnym WIOŚ przy ul. Floriańskiej. Wyniki uzyskane w 2005 roku wskazują dotrzymanie 
dopuszczalnego poziomu średniorocznego benzenu w powietrzu. Średnie roczne stężenie 
wynosiło od 1,4 do 1,7 μg/m3 i nie przekroczyło 50% poziomu dopuszczalnego. W odniesieniu 
do lat poprzednich stwierdza się wzrost stężenia benzenu w powietrzu.  

  
Klimat akustyczny  
Podstawowym wskaźnikiem klimatu akustycznego jest sumaryczny poziom hałasu 

danego obszaru. W decydującym stopniu zależy on od jego urbanizacji oraz rodzaju 
emitowanego hałasu, tj.: 

• hałasu komunikacyjnego od dróg i szyn, który rozprzestrzenia się na odległe 
obszary ze względu na rozległość źródeł, 
• hałasu przemysłowego obejmującego swym zasięgiem najbliższe otoczenia. 

Z badań uciążliwości różnych poziomów hałasu wynika, że najbardziej negatywnie 
odbierany jest hałas uliczny, osiedlowy i lotniczy. 
 
 

Hałas komunikacyjny 
Głównymi czynnikami mającymi wpływ na poziom hałasu komunikacyjnego są natężenie 

ruchu i udział transportu ciężkiego w strumieniu wszystkich pojazdów, stan techniczny 
pojazdów, rodzaj nawierzchni dróg oraz organizacja ruchu drogowego.  

Jasło narażone jest w sposób szczególny na uciążliwości hałasu. Główna arteria 
komunikacyjna, tj. droga krajowa nr 98, przebiega przez centrum miasta. W związku z dużą 
ilością pojazdów miejscowych i poruszających się tranzytem oraz z ograniczoną przepustowością 
układu komunikacyjnego, w tej części miasta częstym zjawiskiem jest mała płynność ruchu oraz 
„korki” komunikacyjne. Klimat akustyczny Jasła kształtowany przez ruch drogowy jest bardzo 
niekorzystny. 

Badania akustyczne w Jaśle przeprowadzone były przez WIOŚ w 1997 i 2000r. w celu 
określenia warunków panujących w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacji drogowej 
miasta.  
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Globalny wskaźnik hałasu dla całego obszaru objętego pomiarami tj. średnia z wartości 
poziomu hałasu w porze dziennej dla wszystkich punktów pomiarowych jest wysoki i wynosi 
70,0 dB. Dla centralnej części miasta ograniczonej ulicami: Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, 
Dworcową, 3 Maja, Kraszewskiego, Jagiełły wskaźnik ten jest nieco niższy  i kształtuje się na 
poziomie 68 dB. Jeśli przyjmie się średni dopuszczalny poziom hałasu  w ciągu dnia dla miasta 
równy 60 dB (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego), to 
wynika, że globalny wskaźnik hałasu dla Jasła przekracza dopuszczalne normy. Ponadto analiza 
wyników pomiarów hałasu w Jaśle w porze dnia wykazała, że na żadnej z badanych ulic nie 
stwierdzono wartości równoważnego poziomu hałasu poniżej 55 dB. 

Zmierzone w Jaśle wartości równoważnego poziomu hałasu kształtują się w przedziale  
od 59,7 dB do 75,6 dB w porze dziennej i od 63,7 dB do 69,4 dB w porze nocnej.  

Hałas o poziomie z zakresu 55 – 60 dB stwarzający średnią uciążliwość dla mieszkańców 
i przeciętne warunki akustyczne, występujące jedynie na ulicy Koralewskiego, położonej w 
centrum miasta i jednokierunkowej. Natężenie ruchu na tej ulicy jest niewielkie, 101 pojazdów 
na godzinę, ze znikomym ruchem pojazdów ciężkich. 

 
Klimat akustyczny Jasła kształtowany przez komunikację drogową przedstawia się 

zdecydowanie niekorzystnie. Największą niedogodnością układu komunikacyjnego miasta jest 
brak obwodnicy umożliwiającej wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum, co powoduje 
rosnące zatłoczenie głównych szlaków komunikacji drogowej. Największe obciążenie ruchem 
samochodowym lokalnym i tranzytowym stwierdzono na drogach krajowych. 

Wyniki pomiarów wskazują, że dla pory dziennej poziom hałasu wzdłuż ponad 80% 
długości badanych dróg w Jaśle kształtują się w przedziale od 65 dB do 75 dB. W nocy wartości 
równoważnego poziomu hałasu zmierzonego w pobliżu głównych szlaków tranzytowych są 
także wysokie, mieszczą się w zakresie od 60 dB do 70 dB. Oznacza  
to przekroczenia dopuszczalnych norm, wynoszących w zależności od zabudowy, 55 dB i 60 dB 
w porze dziennej oraz 45 dB i 50 dB w nocy. 

 
Porównanie wyników badań prowadzonych wzdłuż głównych ulic Jasła z lat 1997 – 2000 

i 2005 dotyczących hałasu komunikacyjnego wykazują powolną tendencję malejącą.  
Na taką sytuację wpłynęło kilka czynników m.in. poprawa stanu technicznego pojazdów 
samochodowych, a także uruchomienie mostu drogowego na rzece Jasiołce i skierowanie ruchu 
pojazdów w kierunku Krosna i Rzeszowa trasą drogi południowej. 

 Dzięki tej inwestycji z centrum miasta zostanie wyeliminowany uciążliwy ruch 
tranzytowy. Zdecydowaną poprawę uzyskać też można poprzez polepszenie stanu technicznego 
nawierzchni niektórych ulic. 

 
Promieniowanie elektromagnetyczne 
W przypadku promieniowania elektromagnetycznego szkodliwego dla środowiska, 

a powodowanego działalnością człowieka wyróżnić należy: 
- promieniowanie jonizujące – powstaje w wyniku użytkowania wzbogaconych i 

naturalnych substancji promieniotwórczych w energetyce jądrowej, ochronie zdrowia, 
przemyśle, badaniach naukowych, 

- promieniowanie niejonizujące – powstaje w wyniku działania zespołów sieci i urządzeń 
elektrycznych,  urządzeń elektromedycznych do badań diagnostycznych i zabiegów 
fizykochemicznych, stacji nadawczych, urządzeń energetycznych, 
telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych.  
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Na omawianym obszarze głównymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego są 
stacje i linie energetyczne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej.  
 
 
 

VII. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY STANU DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO 

 

1. Rys historyczny miasta 
 

Kotlina Jasielska to teren, na którym osadnictwo zaczęło się rozwijać wcześnie. 
Znaleziska archeologiczne, datowane na około 28 tysięcy lat przed naszą erą (górny paleolit), 
potwierdzają pobyt człowieka na tym terenie w okresie zlodowaceń. Początki rolnictwa i 
wyspecjalizowanych rzemiosł w Kotlinie Jasielskiej związane były z okresem wędrówek ludów i 
wczesnym średniowieczem.  

Na przełom wieków X i XI przypadło formułowanie się polskiej państwowości, jak 
również ustalenie przebiegu granicy między Polską, Rusią i państwem czeskim. Z tego też 
okresu pochodzi nazwa „Jasiel”, której użyto w odniesieniu do osady położonej nad środkową 
Wisłoką w pobliżu miejsca, gdzie wpada do niej rzeka Jasiołka i Ropa. Osada ta stała się 
fundamentem miasta Jasła. W piśmiennictwie nazwa „Jasiel” pojawiła się po raz pierwszy w 
1185 roku. 

W XIII wieku osada „Jasiel” nabrała handlowego charakteru. Sprzyjało temu 
usytuowanie osady na przecięciu szlaków handlowych. W 1262 roku Bolesław Wstydliwy nadał 
targowi jasielskiemu immunitet skarbowy i sądowy, co przyczyniło się do rozwoju osady.  

Sto lat po tym wydarzeniu, w roku 1365 osada „Jasiel” otrzymała prawa miejskie. 
Dokument lokacyjny dla miasta Jasła nadał w dniu 26 kwietnia 1365 roku król Kazimierz Wielki. 
Miasto zostało ulokowane na prawie magdeburskim (jak większość miast na terenie ówczesnych 
ziem polskich). Do niewątpliwych atutów tejże lokacji należy zaliczyć fakt, iż uporządkowała ona 
wewnętrzną organizację miasta oraz sprawy sądownicze. Poza tym, zapoczątkowała gospodarkę 
towarowo – pieniężną.  

W XIV wieku miasto rozwijało się bardzo prężnie. Przyczyn tego stanu rzeczy należy 
upatrywać w położeniu Jasła na szlaku węgierskim prowadzącym do Sandomierza, z 
odgałęzieniem w kierunku zachodnim do Biecza. Podstawą utrzymania ludności miasta było 
rzemiosło i handel. 

W drugiej połowie XV wieku gospodarka Jasła i okolicznych miasteczek znacznie 
podupadła. Przyczyną utrudnień handlowych były wojny lat 1471 – 1491 i napady band 
rozbójników w latach 1443 – 1483, szczególnie aktywnych wzdłuż ówczesnych szlaków 
handlowych. Na XVII i XVIII wiek przypadł upadek gospodarczy Jasła, jak też wielu innych 
miasteczek regionu. Powodem tego były epidemie chorób zakaźnych nazywanych wtedy 
„zarazami” lub „morowym powietrzem”. Największe z nich miały miejsce w latach 1652 i 1653. 
Na urbanistyce i gospodarce Jasła odcisnęły swe piętno liczne pożary, które niszczyły miasto w 
następujących latach: 1670, 1683, 1691, 1754.  

W 1772 roku, w wyniku pierwszego rozbioru Polski region jasielski przeszedł pod 
panowanie austriackie. Od 1780 roku Lwów stał się stolicą Galicji i siedzibą gubernatora. W tym 
czasie Jasło i przyległe tereny weszły w skład cyrkułu dukielskiego, stanowiącego jedną z 18 
nowych jednostek administracyjnych ówczesnej Galicji. W roku 1790 stolica cyrkułu została 
przeniesiona do Jasła. Fakt ten wpłynął korzystnie na rozwój miasta. Jasło pełniące do tej pory 
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funkcje rzemieślniczo-handlowe zostało przekwalifikowane na ośrodek administracyjny. Wraz z 
utworzeniem cyrkułu, do miasta napłynęli liczni urzędnicy.  

W połowie XIX wieku w okolicach Krosna, Jasła i Gorlic odkryta została ropa naftowa. 
Odkrycie jej miało doniosłe znaczenie dla rozwoju gospodarczego tej części Galicji, która słynęła 
z przysłowiowej biedy. 

5 stycznia 1826 roku Jasło doświadczyło potężnego pożaru, w wyniku którego spłonęła 
niemal cała tkanka miejska. Ocalało zaledwie kilka obiektów: budynek cyrkułu, kościół 
parafialny i kilka domów. W latach następnych miasto było odbudowywane  
i na miejscu spalonych w pożarze budynków, w większości drewnianych, powstawały murowane 
kamieniczki. Jasło zyskało wtedy nowe oblicze i w niewiele zmienionym kształcie zachowało 
swój wygląd aż do tragicznej jesieni 1944 roku, gdy zostało bestialsko zniszczone przez 
hitlerowców. 

O prężnym rozwoju Jasła w dobie autonomii galicyjskiej świadczyła stale rosnąca liczba 
mieszkańców. W 1918 roku Jasło liczyło ponad 10 000 mieszkańców i zajmowało siódme 
miejsce pod względem ludności w Galicji zachodniej. Duże znaczenie dla rozwoju miasta miała 
budowa w latach 1872 – 1884 linii kolejowej ze Stróż do Zagórza, przebiegającej przez Jasło, a 
w roku 1890 linii kolejowej łączącej Rzeszów z Jasłem. Miasto było wtedy nie tylko ważnym 
węzłem komunikacyjnym, lecz także centrum administracyjnym i gospodarczym. 

Dynamiczny rozwój miasta zatrzymała I wojna światowa. W latach 1924 – 1929 toczyły 
się w Jaśle spory dotyczące przyłączenia do miasta podmiejskich gmin. Dopiero  
w 1929 roku do Jasła przyłączona została część Niegłowic, Gorajowice, Ulaszowice, Kaczorowy i 
Gądki.  

Wybuch II wojny światowej zapoczątkował nowy, trudny okres w dziejach miasta.  
W dniu 8 września 1939 roku wkroczyły do Jasła wojska niemieckie. Od pierwszych dni okupacji 
cała gospodarka miasta i regionu została ukierunkowana na potrzeby okupanta.  
W 1944 roku ogłoszono ewakuację ludności cywilnej z Jasła. Ewakuacja ta miała zakończyć się 
w dniu 15 września 1944 roku. Po tej dacie Niemcy rozpoczęli rabunek miasta. Następnie 
specjalny oddział niemieckich żołnierzy, złożony z 250 osób wysadzał w powietrze za pomocą 
ładunków wybuchowych poszczególne budynki mieszkalne i budynki użyteczności publicznej. 
Niszczenie miasta trwało od 15 października do 15 grudnia 1944 roku. W dniu 16 stycznia 1945 
roku do ruin Jasła wkroczyły wojska rosyjskie. Miasto było opustoszałe. Tkanka miejska została 
zniszczona w przeszło 90%. Z 1230 budynków miejskich aż 704 były całkowicie zniszczone. 487 
budynków było częściowo zniszczonych. Ocalało zaledwie 39 domów  
w Ulaszowicach - dzielnicy Jasła. W samym centrum miasta ocalał tylko pomnik Tadeusza 
Kościuszki wzniesiony w 1879 roku i znajdujący się w parku miejskim. Do czasów nam 
współczesnych nie są znane prawdziwe powody totalnego zniszczenia przez Niemców Jasła, 
gdyż żadne względy strategiczne i wojskowe za tym nie przemawiały.  

9 lutego 1945 roku przy udziale powracających do miasta po tułaczce obywateli 
powołano do życia Magistrat miasta Jasła. W marcu 1945 roku przeprowadzono prowizoryczny 
spis mieszkańców. W tym czasie w ruinach i piwnicach mieszkało 365 osób. 

Do 1975 roku miasto pełniło funkcję stolicy powiatu. Później jego znaczenie 
administracyjne zmalało. W wyniku reformy administracyjnej z 1999 roku Jasło ponownie 
zostało stolicą powiatu i znalazło się w granicach nowoutworzonego województwa 
podkarpackiego.  

Obecnie miasto Jasło to ośrodek przemysłu naftowego, chemicznego, spożywczego, 
szklarskiego, drzewnego.  
 

Ludność Jasła  
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Miasto Jasło od początku swojego istnienia zachowywało polski charakter zaludnienia. 
Analiza imion i nazwisk jasielskich mieszczan i rzemieślników z końca XIV wieku pozwala 
stwierdzić, że ponad 90% z nich miała charakter polski. 

 

Tabela nr 1: Liczba ludności Jasła w latach 1790 – 2007 

Rok Liczba mieszkańców Jasła 

1790 1500 

1880 2936 

1891 4513 

1901 6577 

1911 10150 

1939 12000 

1946 700 

1950 3800 

1953 7000 

1955 8000 

1960 11000 

1974 21000 

1977 28000 

1980 29951 

1985 34100 

1987 35944 

1988 36300 

1990 37534 

1999 38905 

2000 38075 

2002 37942 

2005 37811 

2007 38104 
Źródło: „Historia Jasła” A. Sepioł, M. Świątek,  Urząd Statystyczny w Rzeszowie  

 

Wykres nr 1: Zmiany liczby ludności Jasła w latach 1790 – 2007  



Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła 

 

str. 43 

 

Zmiany liczby ludności Jasła w latach 1790 - 2007  
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Źródło: Opracowanie na podstawie tabeli nr1: Liczba ludności Jasła w latach 1790 – 2007   

 

2. Wykaz zabytków nieruchomych  
 
Historia obeszła się bardzo brutalnie z materialnymi relikwiami przeszłości Jasła. 

Szczególnie wiele z nich zniszczyła II wojna światowa. Brak troski o zabezpieczenie i ochronę 
niszczejących obiektów, bezmyślność, brak zainteresowania, brak funduszy – wszystko to 
wpłynęło na stan zabytków miasta.  

Choć Jasło niemal doszczętnie zostało zniszczone przez wojnę, to na szczęście udało się 
zachować dla potomnych skromną część zabytków. Ich charakterystykę zawarto w niniejszym 
rozdziale Studium. 

 
Architektura sakralna  
Najstarszym obiektem zabytkowym Jasła jest kościół farny, wzniesiony w XV w., 

wielokrotnie przekształcany i remontowany.  
W zasobie obiektów zabytkowych województwa podkarpackiego naczelne miejsce 

zajmują budowle sakralne. Nie dziwi zatem fakt, że dominują one także w Jaśle.  
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Tabela nr 2: Zabytki architektury sakralnej miasta Jasła  

Zabytki architektury sakralnej miasta Jasła 

L.p. Obiekt Adres (ulica) Dawny adres Materiał 
Datowani

e 
Nr rejestru 

1.  Kościół parafialny  Niegłowice Murowany 
1920 – 
1939 

 

2.  
Kościół farny p.w. 

NMP 
Cmentarna  Kamienny 1446 A – 109/35 

3.  Dzwonnica kościelna Cmentarna  Murowana 1850 A – 109/35 

4.  
Kościół gimnazjalny 
p.w. Św. Stanisława 

Męczennika 
Czackiego  Murowany 1893 A – 371/98 

5.  Kapliczka droga na Krosno  Murowana 
1900 – 
1925 

 

6.  Figura MBNP Floriańska Dzierżyńskiego Kamienna 
1890 – 
1910 

 

7.  Kapliczka Floriańska 99  Murowana 
1775 – 
1825 

 

8.  Kapliczka Floriańska 139 Sobniów Murowana 
1900 – 
1925 

 

9.  Krzyż Floriańska 188 Sobniów Drewniany 
1900 – 
1925 

 

10.  Figura NMP Floriańska 198 Sobniów Kamienna 1910  

11.  Kaplica dworska Gajowa 1 Niegłowice Murowana 1863  

12.  Kapliczka Graniczna 50 Sobniów Murowana 
1900 – 
1925 

 

13.  Kapliczka 
Jagiełły/Bednars

ka 
 Murowana 

1775 – 
1825 

 

14.  Kapliczka Jodłowa 16 Brzyszczki Murowana 
1900 – 
1925 

 

15.  

Kościół p.w. Serca 

Pana Jezusa i 
Nawiedzenia NMP, 
Klasztor Wizytek 

Górka 
Klasztorna 

 Murowany 
1901 – 
1903 

 

16.  Klasztor Klasztorna 12  Murowany 
1901 – 
1903 

 

17.  Brama klasztorna Klasztorna 12  Murowana 1902  

18.  Figura MBNP Klasztorna 12  Kamienna 1908  

19.  Kapliczka Krasińskiego 6  Murowana 
1775 – 
1825 

 

20.  Kapliczka Lwowska 8 Armii Czerwonej 8 Murowana 
1775 – 
1825 

 

21.  Kapliczka Lwowska Armii Czerwonej Murowana 
1800 – 
1850 

 

22.  Kapliczka Lwowska 117 Armii Czerwonej 117 Murowana 
1850 – 
1899 

 

23.  Kapliczka Lwowska 167 Brzyszczki Murowana 
1900 – 
1925 

 

24.  Figura przydrożna Niegłowicka 14 Niegłowice Kamienna 
1900 – 
1925 

 

25.  Kapliczka  Niegłowice Murowana 
1920 – 
1939 

 

26.  Kapliczka  Niegłowice Murowana 
1900 – 
1925 

 

27.  
Figura Św. Jana 
Nepomucena 

Rynek  Kamienna 1770  

28.  Kapliczka Sobniowska 8 Sobniów Murowana 1902  
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Zabytki architektury sakralnej miasta Jasła 

L.p. Obiekt Adres (ulica) Dawny adres Materiał 
Datowani

e 
Nr rejestru 

29.  Brama cmentarna Zielona  Murowana 
1900 – 
1925 

A – 101/86 

30.  Kaplica cmentarna Zielona  Murowana 
1859 – 
1862 

A – 101/86 

Źródło: Opracowanie na podstawie wykazu zabytków nieruchomych znajdujących się w ewidencji 
zabytków miasta Jasła, stan na 29.08.2007 r. 

 
Obiekty zaprezentowane w powyższej tabeli wpisane są do ewidencji zabytków Jasła. Z 

niniejszego zestawienia wynika, że na architekturę sakralną Jasła składa się 29 obiektów. 4 z 
nich wpisane zostały do rejestru Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w 
dalszej części opracowania skrót – PWKZ).   

 
Tabela nr 3: Procentowy udział poszczególnych obiektów sakralnych miasta Jasła 

Obiekt  Liczba  % udział  

kościół 4 13,3% 

klasztor  1 3,3% 

dzwonnica 1 3,3% 

kapliczka  14 46,7% 

krzyż 1 3,3% 

figura  5 16,7% 

kaplica dworska  1 3,3% 

brama klasztorna  1 3,3% 

kaplica cmentarna  1 3,3% 

brama cmentarna  1 3,3% 

 30 100,0% 
Źródło: Opracowanie  na podstawie tabeli nr 2 : Zabytki architektury sakralnej miasta Jasła  
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Wykres nr 2: Procentowy udział poszczególnych obiektów sakralnych miasta Jasła  

Zabytkowa architektura sakralna miasta Jasła

13%

3%

3%

3%

3%
3%

3% 3%

47%

17%

kościół

klasztor 

dzwonnica

kapliczka 

krzyż

figura 

kaplica dworska 

brama klasztorna 

kaplica cmentarna 

brama cmentarna 

 

Źródło: Opracowanie  na podstawie tabeli nr 3: Procentowy udział poszczególnych obiektów 
sakralnych miasta Jasła  

 

Najcenniejszym zabytkiem architektury sakralnej zlokalizowanym na terenie miasta Jasła 
jest bez wątpienia kościół farny p.w. Wniebowzięcia NMP. Obiekt ten został wzniesiony w 1446 
roku. W późniejszych wiekach był przebudowywany. Największym zniszczeniom uległ w czasie 
II wojny światowej. Kościół został w latach 1946 – 1956 odbudowany i przywrócono mu gotycki 
charakter. W dzwonnicy przykościelnej znajduje się dzwon Urban z 1613 roku, pochodzący 
prawdopodobnie ze spalonego kościoła karmelitów. 
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Zdjęcie nr 1: Kościół farny w Jaśle   

 

Źródło: Oficjalny portal Miasta Jasła:  www.jaslo.pl  (dostęp na dzień 19.11.2007)  

 

Charakteryzując architekturę sakralną Jasła nie sposób pominąć Kościół i Klasztor 
Wizytek p.w. Serca Pana Jezusa i Nawiedzenia NMP. Obiekt ten zbudowany został na części 
starej poaustriackiej prochowni po przybyciu sióstr do Jasła w 1903 roku. Podczas wojny uległ 
całkowitemu zniszczeniu. Po zakończeniu działań wojennych został odbudowany i dziś 
przechowuje w głównym ołtarzu kościoła wierną kopię obrazu Matki Boskiej z Ostrej Bramy oraz 
XVIII – wieczny ornat – ślady swych związków z Wilnem. Zabytek zlokalizowany jest na tzw. 
Górce Klasztornej. 
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Zdjęcie nr 2: Kościół i Klasztor Sióstr Wizytek w Jaśle  

 

Źródło: Oficjalny portal Miasta Jasła:  www.jaslo.pl  (dostęp na dzień 19.11.2007)  

 

Architektura rezydencjonalna  
Prawdziwy rozkwit architektury rezydencjonalnej na terenie województwa 

podkarpackiego przypada na okres nowożytny. Z tego też okresu pochodzą zachowane do 
czasów nam współczesnych jasielskie założenia pałacowo – ogrodowe. Zostały one zestawione 
w poniższej tabeli.  

 

Tabela nr 4: Zabytkowa architektura rezydencjonalna miasta Jasła  

L.p. Obiekt Adres 
(ulica) 

Dawny adres Materiał Datowanie Nr rejestru 

1. Dwór  Gajowa 1  Niegłowice  Murowany  1730 – 1732  A – 120/88  

2. Pałac Sroczyńskich  Lwowska  Gorajowice  Murowany  1858  A – 348/68  

3. Altana w parku 
miejskim  

  Drewniana  1900 – 1910   

4. Park zabytkowy z 
altaną i 

pomnikiem  

   1875 – 1925   

Źródło: opracowanie na podstawie wykazu zabytków nieruchomych znajdujących się w ewidencji 
zabytków miasta Jasła, stan na 29.08.2007 r. 

 
Ważnym zabytkiem architektury rezydencjonalnej na mapie Jasła jest Pałac 

Sroczyńskich. Ten neogotycki obiekt w stylu angielskim został zbudowany pod koniec XVIII 
wieku, zaś rozbudowany częściowo w wieku XIX. Otoczony parkiem krajobrazowym pałac jest 
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pozostałością po miejscowych rodach ziemiańskich. Ostatnimi jego właścicielami byli 
Sroczyńscy. Obecnie mieści się w nim Zespół Szkół Medycznych. 

 

 

Zdjęcie nr 3: Pałac Sroczyńskich w Jaśle  

 

Źródło: Oficjalny portal Miasta Jasła:  www.jaslo.pl  (dostęp na dzień 19.11.2007)  

 

Analizując architekturę rezydencjonalną należy mieć także na uwadze jasielskie parki. Na 
szczególną uwagę zasługuje urokliwy park miejski powstały pod koniec XIX wieku z pomnikiem 
Tadeusza Kościuszki dłuta Błotnickiego i symbolicznym Grobem Nieznanego Żołnierza. 
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Zdjęcie nr 4: Park miejski w Jaśle  

 

Źródło: Oficjalny portal Miasta Jasła:  www.jaslo.pl  (dostęp na dzień 19.11.2007)  

 
Budowle użyteczności publicznej  
Najbardziej bodaj charakterystycznymi obiektami użyteczności publicznej w 

podkarpackich miastach są ratusze. Niestety, w Jaśle nie zachował się takowy z uwagi na 
zniszczenia wojenne. Natomiast w końcu XIX i na początku XX wieku szczególną rolę w 
krajobrazie miejskim zyskały budynki szkolne, przeznaczone dla szkół różnego szczebla i typu. 
W ewidencji zabytków miasta Jasła znalazło się 6 obiektów użyteczności publicznej, w tym 3 
szkoły.  

Tabela nr 5: Zabytkowe budowle użyteczności publicznej miasta Jasła  

Zabytkowe budowle użyteczności publicznej miasta Jasła  

L.p. Obiekt Adres (ulica) Dawny adres Materiał Datowanie Nr 
rejestru 

1.  Dom ubogich  Floriańska 85  Murowany  1900 – 1910   

2.  Gimnazjum  Kołłątaja 18  Świerczewskiego 18 Murowane  1875 – 1899   

3.  D. szkoła 
żeńska  

Koralewskiego 9   Murowana  1900 – 1925   

4.  Dom ludowy  Lwowska  Brzyszczki  Murowany  1930 – 1939   

5.  Dom ludowy  Sobniowska 20  Sobniów  Murowany  1900 – 1925   

6.  Szkoła  Za Bursą 1  Murowana  1890 – 1910   

7.  Szkoła 
Wydziałowa 

Męska 

Sokoła 6 Marchlewskiego 20 Murowana 1906 A – 
113/87 

8.  Internat 
Szkoły 

Wydziałowej 
Męskiej 

Sokoła 6 Marchlewskiego 20 Murowany 1906 A – 
113/87 

Źródło: Opracowanie  na podstawie wykazu zabytków nieruchomych znajdujących się w ewidencji 
zabytków miasta Jasła, stan na 29.08.2007 r.  
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Budownictwo przemysłowe 
Na terenie miasta rozpoznano dwa obiekty przemysłowe wpisane do ewidencji zabytków 

nieruchomych Jasła, a mianowicie: hutę i cegielnię. Żaden z nich nie figuruje w rejestrze PWKZ.  

 

Tabela nr 6: Zabytkowe budownictwo przemysłowe miasta Jasła 

Zabytkowe budownictwo przemysłowe miasta Jasła  

L.p. Obiekt Adres (ulica) Dawny adres Materiał Datowanie 

1. Cegielnia  
 

 Sobniów  Murowana  1920 – 1929 

2. Huta  
 

Floriańska   Murowana  1920 – 1929  

Źródło: Opracowanie  na podstawie wykazu zabytków nieruchomych znajdujących się w ewidencji 
zabytków miasta Jasła, stan na 29.08.2007 r.  

 

Cmentarze  
Znaczącymi założeniami urbanistycznymi na terenie Podkarpacia stały się rozrastające 

się systematycznie od końca XVIII wieku cmentarze rzymskokatolickie. Ich powstawanie wiąże 
się z wprowadzonymi przez władze austriackie przepisami sanitarnymi, na mocy których 
zamknięto funkcjonujące dotychczas cmentarze przykościelne.  

Do znaczniejszych tego typu założeń zaliczyć można właśnie stare cmentarze w Jaśle: 
wojenny, żydowski oraz rzymskokatolicki. Ten ostatni został wpisany do rejestru zabytków 
PWKZ. Figuruje on na tej liście nie bez powodu. Otóż, cmentarz ten został założony około 1790 
roku. Zachowała się na nim duża ilość zabytkowych pomników, nagrobków, grobowców oraz 
murowana neogotycka kaplica cmentarna z 1862 roku.  

Warto również wspomnieć o zabytkowym cmentarzu wojennym, który został wpisany do 
ewidencji zabytków miasta. Na cmentarzu tym spoczęli żołnierze austriaccy, niemieccy i 
rosyjscy, którzy zginęli podczas I wojny światowej.  

W krajobraz miasta wpisał się także kirkut. Cmentarz żydowski został założony w XIX 
wieku, ale w czasie II wojny światowej uległ całkowitej dewastacji. Na powierzchni 0,3 hektara 
zachowało się około 100 nagrobków oraz mogiła zbiorowa żołnierzy austriackich żydowskiego 
pochodzenia z czasów I wojny. Do naszych czasów zachowały się zdobienia oraz inskrypcje 
nagrobne w języku hebrajskim i polskim.  
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Zdjęcie nr 5: Cmentarz żydowski w Jaśle  

 

Źródło: Oficjalny portal Miasta Jasła:  www.jaslo.pl  (dostęp na dzień 19.11.2007)  

 

Tabela nr 7: Zabytkowe cmentarze miasta Jasła  

Cmentarze zabytkowe miasta Jasła 

L.p. Cmentarz Adres (ulica) Obszar (ha) Nr rejestru 

1. Wojenny  
(I wojna światowa) 

 

Uliaszowice    

2. Żydowski 
 

Floriańska 96 0,34   

3. Rzymsko – katolicki 
 

Zielona  2,73  A – 101/86  

Źródło: Opracowanie  na podstawie wykazu zabytków nieruchomych znajdujących się w ewidencji 
zabytków miasta Jasła, stan na 29.08.2007 r.  

 

Obiekty gospodarcze  
Na liście zabytkowych obiektów nie może także zabraknąć budowli gospodarczych. To 

one w najznakomitszy sposób świadczą o kondycji ówczesnych mieszkańców Jasła. Do czasów 
nam współczesnych zachowały się liczne studnie oraz budynki przeznaczone dla zwierząt 
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gospodarskich. Niestety żaden z nich nie doczekał się wpisu do rejestru PWKZ. Obrazuje to 
poniższa tabela. 

 

 

Tabela nr 8: Zabytkowe obiekty gospodarcze miasta Jasła  

Zabytkowe obiekty gospodarcze miasta Jasła  

L.p. Obiekt Adres (ulica) Dawny adres Materiał Datowanie 

1. Studnia  Floriańska 110 Sobniów  Betonowo-
drewniana  

1930 – 1939  

2. Budynek 
gospodarczy  

Floriańska 143  Sobniów  Murowany  1900 – 1925  

3. Studnia  Floriańska 143 Sobniów  Betonowa  1900 – 1925  

4. Stodoła  Floriańska 143 Sobniów  Drewniano- 
murowana  

1900 – 1925  

5. Obora  Jodłowa 3 Brzyszczki  Murowano  - 
drewniana 

1930 – 1939  

6. Spichlerz  
 

Jodłowa 5 Brzyszczki  Drewniany  1900 – 1925  

7. Stodoła  
 

Jodłowa 5 Brzyszczki  Drewniana  1900 – 1910  

8. Stodoła  
 

Jodłowa 21  Brzyszczki  Drewniana  1900 – 1910  

9. Stodoła  
 

Jodłowa 23  Brzyszczki  Murowana  1900 – 1910  

10. Stodoła  Jodłowa 33 Brzyszczki  Drewniana  1920 – 1929  

11. Stodoła 
  

Łąkowa 72 Sobniów  Drewniana  1900 – 1925  

12. Stodoła  
 

Łąkowa 74 Sobniów  Drewniana  1900 – 1925  

13. Stodoła  
 

Rolnicza 2 Sobniów  Drewniana  1920 – 1929  

14. Kuźnia  
 

Rolnicza 7 Sobniów  Drewniana  1940 – 1949  

15. Stodoła  
 

Rolnicza 7 Sobniów  Drewniana  1940 – 1949  

16. Stodoła  
 

Rolnicza 9 Sobniów  Drewniana  1900 – 1910  

17. Stajnia  
 

Rolnicza 10 Sobniów  Drewniana  1900 – 1925  

18. Stodoła  
 

Różana 8 Sobniów  Drewniana  1900 – 1925  

19. Studnia  Różana 8  Sobniów  Drewniano - 
betonowa  

1900 – 1925  

20. Studnia  
 

Sobniowska 28  Sobniów  Betonowa  1930 – 1939  

21. Stodoła  
 

Sobniowska 42  Sobniów  Drewniana 1840 – 1860  

22. Piwnica  
 

Sobniowska 42  Sobniów  Murowana  1890 – 1899  
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Zabytkowe obiekty gospodarcze miasta Jasła  

L.p. Obiekt Adres (ulica) Dawny adres Materiał Datowanie 

23. Stodoła  
 

Środkowa 8 Sobniów  Drewniana  1900 – 1925  

Źródło: Opracowanie  na podstawie wykazu zabytków nieruchomych znajdujących się w ewidencji 
zabytków miasta Jasła, stan na 29.08.2007 r. 

 

W tabeli nr 9 oraz na wykresie nr 3 przedstawiono procentowy udział poszczególnych 
rodzajów obiektów gospodarczych.  

 

Tabela nr 9: Zabytkowe obiekty gospodarcze miasta Jasła  

Obiekt  Liczba  % udział  

studnia  4 17,39% 

budynek gospodarczy  1 4,35% 

stodoła  13 56,52% 

obora 1 4,35% 

spichlerz 1 4,35% 

kuźnia 1 4,35% 

stajnia 1 4,35% 

piwnica 1 4,35% 

 23 100,00% 
 

Źródło: Opracowanie na podstawie tabeli nr 8: Zabytkowe obiekty gospodarcze miasta Jasła   
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Wykres nr 3: Zabytkowe obiekty gospodarcze miasta Jasła   

Zabytkowe obiekty gospodarcze miasta Jasła

18%

4%

58%

4%

4%

4%

4%
4%

studnia 

budynek gospodarczy 

stodoła 

obora

spichlerz

kuźnia

stajnia

piwnica

 

Źródło: Opracowanie na podstawie tabeli nr 9: Zabytkowe obiekty gospodarcze miasta Jasła  

 

Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa  
Największą grupę w ewidencji zabytków nieruchomych miasta stanowią budynki 

mieszkalne. Po części wynika to z faktu, że w trakcie działań zbrojnych okupant niszczył 
najbardziej newralgiczne budowle Jasła, oszczędzając substancję mieszkaniową. Bilans działań 
wojennych dla miasta Jasła był tragiczny. Z 1230 budynków miejskich aż 704 były całkowicie 
zniszczone. 487 obiektów uległo częściowemu zniszczeniu. Ocalało zaledwie 39 domów w 
Ulaszowicach. Te oszczędzone przez wojska niemieckie i radzieckie budynki znajdują się w 
poniższej tabeli.  

 

Tabela nr 10: Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa miasta Jasła  

Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa miasta Jasła 

L.p. Obiekt Adres (ulica) Dawny adres Materiał Datowanie Nr rejestru 

1.  Dom 3 Maja 23  Murowany  1900 – 

1925  

A – 165/06  

2.  Dom 3 Maja 25  Murowany  1900 – 
1925  

 

3.  Dom 3 Maja 26  Murowany  1890 – 
1910  

 

4.  Dom 3 Maja 75  Murowany  1928   

5.  Dom Asnyka 5  Murowany  1900 – 
1925  
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6.  Dom Bławatna 4 Sobniów Murowany  1900 – 
1925  

 

7.  Dom Bławatna 10 Sobniów Drewniany  1900 – 
1925  

 

8.  Dom Bławatna 11 Sobniów Murowany  1900 – 
1910  

 

9.  Dom Bławatna 13 Sobniów Drewniany  1900 – 
1925  

 

10.  Dom Brzyszczki 1 Brzyszczki Drewniany  1934 – 
1935  

 

11.  Dom Brzyszczki 2 Brzyszczki Drewniany  1934   

12.  Dom Ducala 11  Murowany  1900 – 
1925  

 

13.  Dom Floriańska 15 Dzierżyńskiego 
15 

Murowany  1920 – 
1939  

 

14.  Dom Floriańska 69  Murowany  1900 – 

1910  

 

15.  Dom Floriańska 78 Sobniów Drewniany  1920 – 
1929  

 

16.  Dom Floriańska 82  Murowany  1900 – 
1910  

 

17.  Dom Floriańska 86  Murowany  1900 – 
1910  

 

18.  Dom Floriańska 105  Murowany  1900 – 
1925  

 

19.  Dom Floriańska 110 Sobniów Drewniany  1920 – 
1929  

 

20.  Dom Floriańska 126 Sobniów Murowany  1900 – 
1910  

 

21.  Dom Floriańska 137 Sobniów Murowany  1900 – 
1925  

 

22.  Dom Floriańska 141 Sobniów Drewniany  1900 – 
1925  

 

23.  Dom Floriańska 142 Sobniów Murowany  1920 – 
1929  

 

24.  Dom Floriańska 143 Sobniów Murowany 1900 – 
1925 

 

25.  Dom Floriańska 144 Sobniów Drewniany 1900 – 
1925 

 

26.  Dom Floriańska 148 Sobniów Drewniany 1920 – 
1929 

 

27.  Dom Floriańska 149 Sobniów Murowany 1900 – 
1925 

 

28.  Dom Floriańska 150 Sobniów Murowany 1880  

29.  Dom Floriańska 151 Sobniów Murowany 1910  

30.  Dom Floriańska 154 Sobniów Drewniany 1930 – 
1939 

 

31.  Dom Floriańska 160 Sobniów Murowany 1930 – 
1939 

 

32.  Dom Floriańska 161 Sobniów Murowany 1930 – 

1939 

 

33.  Dom Floriańska 165 Sobniów Murowany 1900 – 
1925 

 

34.  Dom Floriańska 166 Sobniów Drewniany 1920 – 
1929 

 

35.  Dom Floriańska 173 Sobniów Drewniany 1920 – 
1929 
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36.  Dom Floriańska 175 Sobniów Murowany 1900 – 
1925 

 

37.  Dom Floriańska 177 Sobniów Drewniany 1920 – 
1929 

 

38.  Dom Floriańska 185 Sobniów Drewniany 1920 – 
1929 

 

39.  Dom Floriańska 194 Sobniów Murowany 1900 – 
1910 

 

40.  Dom Floriańska 198 Sobniów Drewniany 1910  

41.  Dom Graniczna 70 Sobniów Drewniany 1930 – 
1939 

 

42.  Dom Graniczna 76 Sobniów Drewniany 1927  

43.  Dom Graniczna 87 Sobniów Drewniany 1900 – 
1925 

 

44.  Dom Jagiełły 19  Murowany 1920 – 
1939 

 

45.  Dom Jagiełły 58  Murowany 1920 – 
1939 

 

46.  Dom Jagiełły 60  Murowany 1775 – 
1825 

 

47.  Dom Jodłowa 1 Brzyszczki Drewniany 1936  

48.  Dom Jodłowa 3 Brzyszczki Murowany 1930 – 
1939 

 

49.  Dom Jodłowa 13 Brzyszczki Drewniany 1930 – 
1939 

 

50.  Dom Jodłowa 16 Brzyszczki Murowany 1920  

51.  Dom Jodłowa 33 Brzyszczki Drewniany 1930 – 
1939 

 

52.  Dom Jodłowa 35 Brzyszczki Drewniany 1930 – 
1939 

 

53.  Dom 
(d. zajazd) 

Kazimierza Wlk. 1  Murowany 1775 – 
1825 

A – 380/68 

54.  Dom Kazimierza Wlk. 6  Murowany 1900 – 

1925 

 

55.  Dom Kazimierza Wlk. 7  Murowany 1900 – 
1925 

 

56.  Dom Kazimierza Wlk. 10  Murowany 1890 – 
1910 

 

57.  Dom Koralewskiego 2  Murowany 1900 – 
1925 

 

58.  Dom Koralewskiego 3  Murowany 1890 – 
1910 

 

59.  Dom Koralewskiego 5  Murowany 1890 – 
1910 

 

60.  Dom Koralewskiego 7  Murowany 1800 – 
1850 

 

61.  Dom 
d. Hotel 

Krakowski 

Kościuszki 12  Murowany 1850  

62.  Dom Kościuszki 32  Murowany 1900 – 

1925 

 

63.  Dom 
tzw. Macherówka 

Kościuszki 36  Murowany 1897  

64.  Dom Kościuszki 42  Murowany 1900 – 
1925 

 

65.  Dom Kościuszki 45  Murowany 1900 – 
1925 
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66.  Dom Lwowska 167 Brzyszczki Drewniany 1930 – 
1939 

 

67.  Dom Lwowska 177 Brzyszczki Drewniany 1935  

68.  Dom Łąkowa 2 Sobniów Drewniany 1920 – 
1929 

 

69.  Dom Łąkowa 74 Sobniów Drewniany 1900 – 
1910 

 

70.  Dom Łąkowa 76 Sobniów Drewniany 1900 – 
1910 

 

71.  Dom Niegłowicka 39 Niegłowice Drewniany 1900 – 
1925 

 

72.  Dom Niegłowicka 31 Niegłowice Drewniany 1900 – 
1925 

 

73.  Dom Niegłowicka 45 Niegłowice Drewniany 1900 – 
1925 

 

74.  Dom Niegłowicka 58 Niegłowice Murowany 1900 – 

1925 

 

75.  Dom  Niegłowice Drewniany 1900 – 
1925 

 

76.  Dom PCK 12  Drewniany 1850  

77.  Dom Pl. Bartłomieja 1  Murowany 1900 – 
1925 

 

78.  Dom Pl. Bartłomieja 5  Murowany 1900 – 
1925 

 

79.  Dom Rolnicza 2 Sobniów Drewniany 1920 – 
1929 

 

80.  Dom Rolnicza 6 Sobniów Drewniany 1940 – 
1949 

 

81.  Dom Rolnicza 7 Sobniów Drewniany 1900 – 
1925 

 

82.  Dom Rolnicza 9 Sobniów Drewniany 1900 – 
1910 

 

83.  Dom Rolnicza 10 Sobniów Drewniany 1900 – 
1925 

 

84.  Dom Różana 8 Sobniów Drewniany 1900 – 
1925 

 

85.  Dom Rynek 11  Murowany 1775 – 
1825 

 

86.  Dom Rynek 14/15  Murowany 1775 – 
1825 

A – 35/2001 

87.  Dom Rynek 23  Murowany 1775 – 
1825 

 

88.  Dom P. Skargi 5  Murowany 1920 – 
1939 

 

89.  Dom P. Skargi 17  Murowany 1920 – 
1939 

 

90.  Dom P. Skargi 20  Murowany 1920 – 
1939 

 

91.  Dom P. Skargi 22  Murowany 1920 – 
1939 

 

92.  Dom P. Skargi 25  Murowany 1920 – 
1939 

 

93.  Dom P. Skargi 29  Murowany 1920 – 
1939 

 

94.  Dom Sobieskiego 9  Murowany 1925  

95.  Dom Sobieskiego 15  Murowany 1890 – 
1910 
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96.  Dom Sobniowska 1 Sobniów Drewniany 1930 – 
1939 

 

97.  Dom Sobniowska 2 Sobniów Drewniany 1920 – 
1929 

 

98.  Dom Sobniowska 8 Sobniów Drewniany 1930 – 
1939 

 

99.  Dom Sobniowska 10 Sobniów Drewniany 1930 – 
1939 

 

100.  Dom Sobniowska 15 Sobniów Drewniany 1920 – 
1929 

 

101.  Dom Sobniowska 17 Sobniów Drewniany 1902  

102.  Dom Sobniowska 20 Sobniów Drewniany 1850 – 
1899 

 

103.  Dom Sobniowska 21 Sobniów Drewniany 1930 – 
1939 

 

104.  Dom Sobniowska 22 Sobniów Drewniany 1900 – 

1910 

 

105.  Dom Sobniowska 24 Sobniów Drewniany 1930 – 
1939 

 

106.  Dom Sobniowska 25 Sobniów Drewniany 1888  

107.  Dom Sobniowska 28 Sobniów Drewniany 1850 – 
1899 

 

108.  Dom Sobniowska 28 Sobniów Drewniany 1890 – 
1899 

 

109.  Dom Sobniowska 36 Sobniów Drewniany 1920 – 
1929 

 

110.  Dom Sobniowska 42 Sobniów Drewniany 1900 – 
1910 

 

111.  Dom Sokoła 10 Marchlewskiego 
10 

Murowany 1890 – 
1910 

 

112.  Dom Staszica 8  Murowany 1890 – 
1910 

A – 260/92 

113.  Dom Staszica 11  Murowany 1911  

114.  Dom Staszica 12  Murowany 1900 – 
1925 

A – 126/88 

115.  Dom Szajnochy  Murowany 1900 – 
1925 

 

116.  Dom 
(d. szkoła 
żydowska) 

Szajnochy 3  Murowany 1900 – 
1925 

 

117.  Dom Szopena 6  Murowany 1900 – 
1925 

 

118.  Dom Szopena 18  Murowany 1900 – 
1925 

 

119.  Dom Szopena 21  Murowany 1920 – 
1939 

 

120.  Dom Środkowa 2 Sobniów Drewniany 1900 – 
1910 

 

121.  Dom Środkowa 8 Sobniów Drewniany 1900 – 
1925 

 

122.  Dom Środkowa 13 Sobniów Drewniany 1920 – 
1929 

 

123.  Dom Ujejskiego 7  Murowany 1920 – 
1939 

 

124.  Dom Ujejskiego 16  Murowany 1900 – 
1925 

 

125.  Dom W. Pola 4  Murowany 1920 – 
1939 
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126.  Dom Wałowa 2  Murowany 1920 – 
1939 

 

127.  Dom Wiosenna 4 Sobniów Drewniany 1898  

128.  Dom Wiosenna 6 Sobniów Drewniany 1890 – 
1899 

 

129.  Dom Wiosenna 7 Sobniów Drewniany 1920 – 
1929 

 

130.  Dom Wiosenna 8 Sobniów Drewniany 1890 – 
1899 

 

131.  Dom Wiosenna 11 Sobniów Drewniany 1890 – 
1899 

 

132.  Dom Wiosenna 13 Sobniów Drewniany 1890 – 
1899 

 

133.  Dom Zielona 10  Murowany 1920 – 
1939 

 

134.  Dom Zielona 12  Murowany 1920 – 

1939 

 

135.  Dom Żwirki i Wigury 5  Murowany 1890 – 
1910 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie wykazu zabytków nieruchomych znajdujących się w ewidencji 
zabytków miasta Jasła, stan na 29.08.2007 r. 

 

Z danych zebranych w tabeli nr 10 wynika, iż w ewidencji zabytków nieruchomych Jasła 
znajduje się 137 budynków mieszkalnych, z czego 76 to obiekty murowane, a 61 – drewniane. 
5 budynków mieszkalnych figuruje w rejestrze PWKZ.   

 
Powyższa charakterystyka środowiska kulturowego miasta Jasła dowodzi, że na jego 

terenie znajdują się obiekty wpisane do rejestru PWKZ. W tabeli nr 11 znajdują się właśnie te 
zabytki. Na terenie analizowanego miasta jest ich 15.  

 

Tabela nr 11: Zabytki wpisane do rejestru PWKZ  

Zabytki wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

L.p. Obiekt Adres Okres 
powstania 

Materiał 
wykonania 

Nr 
decyzji 

Data 
decyzji 

1.  Dom  3 Maja 23 1900 – 
1925  

Murowany  A – 
165/06  

14.06.2006  

2.  Kościół parafialny  Cmentarna  1446  Murowany  A – 
109/56 

19.12.1956  

3.  Dzwonnica 
kościelna  

Cmentarna  1850  Murowana  A – 
109/56 

19.12.1956  

4.  Kaplica 
gimnazjalna  

Czackiego  1893 Murowany A – 
371/98  

06.07.1998  

5.  Dwór  Gajowa 1  1730 – 
1732  

Murowany  A – 
120/88  

10.08.1988  

6.  Dom  Kazimierza 
Wlk. 1  

1775 – 
1825  

Murowany  A – 
380/68  

03.09.1968 

7.  Pałac Sroczyńskich 
wraz z założeniem 

parkowym  

Lwowska  1858  Murowany  A – 
348/68  

03.09.1968  

8.  Dom z oficyną Rynek 14/15  1775 – Murowany  A – 26.06.2001 
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Zabytki wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

L.p. Obiekt Adres Okres 
powstania 

Materiał 
wykonania 

Nr 
decyzji 

Data 
decyzji 

1825  35/2001  

9.  Szkoła Wydziałowa 
Męska 

Sokoła  1906  Murowana  A – 
113/87 

06.10.1987 

10.  Internat Szkoły 
Wydziałowej 

Męskiej 

Sokoła  1906  Murowany  A – 
113/87 

06.10.1987  

11.  Dom  Staszica 8 1890 – 
1910   

Murowany  A – 
260/92  

14.02.1992  

12.  Dom  Staszica 12  1900 – 
1925  

Murowany  A – 
126/88  

01.11.1988  

13.  Brama cmentarna  Zielona  1900 – 
1925  

Murowana  A – 
101/86  

23.09.1986 

14.  Kaplica cmentarna  Zielona  1859 – 
1862  

Murowana  A – 
101/86  

23.09.1986  

15.  Cmentarz rzymsko 
– katolicki  

Zielona    A – 
101/86  

23.09.1986  

Źródło: Opracowanie  na podstawie danych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, 

stan na IX. 2007 r.  

 

Tabela nr 12: Procentowy udział poszczególnych grup zabytków wpisanych do rejestru PWKZ  

Obiekt  Liczba  % udział  

zabytkowa zabudowa mieszkaniowa  5 33 

zabytkowa architektura sakralna  5 33 

zabytkowa architektura rezydencjonalna  2 13 

zabytkowa zabudowa użyteczności 
publicznej 2 13 

zabytkowe cmentarze 1 8 

 15 100,00 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli nr 11: Zabytki wpisane do rejestru PWKZ 
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Wykres nr 4: Procentowy udział poszczególnych grup zabytków wpisanych do rejestru PWKZ 

Zabytki wpisane do rejestru Podkarpackiego Wojewódzkiego 

33%

33%

13%

13%

8% zabytkowa zabudowa

mieszkaniowa 

zabytkowa architektura

sakralna 

zabytkowa architektura

rezydencjonalna 

zabytkowa zabudowa

użyteczności publicznej

zabytkowe cmentarze

 

Źródło: Opracowanie  na podstawie tabeli nr 12: Procentowy udział poszczególnych grup 
zabytków wpisanych do rejestru PWKZ   

 

3. Wykaz zabytków archeologicznych  
 

Wykaz stanowisk archeologicznych na obszarze Jasła w układzie chronologicznym: 
 

PALEOLIT  

Paleolit to etap społeczności zbieracko – łowieckich, dla których charakterystyczne  
są w zasadzie tylko znaleziska narzędzi krzemiennych. Stanowiska paleolityczne w granicach 
administracyjnych miasta Jasła przedstawia niniejsza tabela.  

 

Tabela nr 13: Paleolit – stanowiska archeologiczne na terenie miasta Jasła  

L.p. Miejsce Nr stanowiska w 

Jaśle 

Nr stanowiska 

na obszarze AZP 

Funkcja obiektu 

1. Jasło – Kaczorowy  16 22 Ślad osadniczy  

2. Jasło – Kaczorowy  18 24 Ślad osadniczy  

3. Jasło  27 55 Obozowisko  

Źródło: Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie  

 

NEOLIT 

W okresie tym pojawia się po raz pierwszy ceramika, która staje się dla archeologów 
głównym źródłem identyfikacji kulturowej. Na terenie miasta znajduje się 20 stanowisk 
archeologicznych datowanych na neolit.  
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Tabela nr 14: Neolit – stanowiska archeologiczne na terenie miasta Jasła  

L.p. Miejsce Nr stanowiska w 
Jaśle 

Nr stanowiska 
na obszarze AZP 

Funkcja obiektu 

1. Jasło – Podskale  6 28 Obozowisko  

2. Jasło – Kowalowy  8 27 Osada  

3. Jasło – Brzyszczki  9 39 Ślad osadniczy  

4. Jasło – Brzyszczki  10 40 Ślad osadniczy  

5. Jasło – Brzyszczki  11 41 Ślad osadniczy  

6. Jasło – Brzyszczki  12 42 Ślad osadniczy  

7. Jasło – Jareniówka  14 13 Ślad osadniczy  

8. Jasło – Kaczorowy  17 25 Obozowisko  

9. Jasło – Bryły 21 20 Osada  

10. Jasło – Bryły 23 17 Ślad osadniczy  

11. Jasło – Bryły 25 15 Osada  

12. Jasło – Bryły 26 14 Ślad osadniczy  

13. Jasło – Sobniów  29 54 Osada  

14. Jasło – Sobniów  30 52 Ślad osadniczy  

15. Jasło  39 56 Ślad osadniczy  

16. Jasło  40 57 Ślad osadniczy  

17. Jasło – Niegłowice  48 30  

18. Jasło – Niegłowice 49 31  

19. Jasło – Niegłowice 50 32  

20. Jasło – Niegłowice 51 33  
Źródło: Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie  

EPOKA BRĄZU  

W epoce brązu upowszechnił się ciałopalny obrządek pogrzebowy. Spowodował on,  
że charakterystycznym elementem tej epoki stały się nekropolie i towarzyszące im osady. 
Osadnictwo miało wówczas charakter ciągły, skupiony wzdłuż rzek.  

 
Tabela nr 15: Epoka brązu – stanowiska archeologiczne na terenie miasta Jasła  

L.p. Miejsce Nr stanowiska w 
Jaśle 

Nr stanowiska 
na obszarze AZP 

Funkcja obiektu 

1.  Jasło  1 32 Osada 

2.  Jasło – Gorajowice  2 33 Osada  

3.  Jasło – Brzyszczki  12 42 Ślad osadniczy  

4.  Jasło – Warzyce  13 43 Osada  

5.  Jasło – Jareniówka  14 13 Osada  

6.  Jasło – Kaczorowy  15 23 Ślad osadniczy  

7.  Jasło – Bryły  19 19 Ślad osadniczy  

8.  Jasło – Bryły 20 18 Osada  

9.  Jasło – Bryły 21 20 Osada  

10.  Jasło – Bryły 23 17 Ślad osadniczy  

11.  Jasło – Bryły 25 15 Osada  

12.  Jasło – Sobniów  29 54 Osada  

13.  Jasło – Sobniów  32 50 Osada  
Źródło: Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie  
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PÓŹNY OKRES WPŁYWÓW RZYMSKICH  

Tabela nr 16: Późny okres wpływów rzymskich – stanowiska archeologiczne na terenie miasta 
Jasła  

L.p. Miejsce Nr stanowiska w 
Jaśle 

Nr stanowiska 
na obszarze AZP 

Funkcja obiektu 

1.  Jasło – Ulaszowice  3 31 Osada  

2.  Jasło – Podskale  5 29 Osada  

3.  Jasło – Bryły  19 19 Ślad osadniczy  

4.  Jasło – Bryły 20 18 Osada  

5.  Jasło – Bryły 22 21 Osada  

6.  Jasło – Bryły 24 16 Osada  

7.  Jasło – Bryły 25 15 Osada  

8.  Jasło  28 53 Osada  

9.  Jasło – Sobniów  30 52 Ślad osadniczy  

10.  Jasło – Sobniów  31 51 Ślad osadniczy  

11.  Jasło – Sobniów  32 50 Osada  

12.  Jasło  35 26  

13.  Jasło 37 28  

14.  Jasło 52 34  

15.  Jasło 53 35  

16.  Jasło 54 36  

17.  Jasło 56 38  
Źródło: Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie  

 

OKRES PRAHISTORYCZNY  

Tabela nr 17: Okres prahistoryczny – stanowiska archeologiczne na terenie miasta Jasła  

L.p. Miejsce Nr stanowiska w 

Jaśle 

Nr stanowiska 

na obszarze AZP 

Funkcja obiektu 

1. Jasło  57 39  

2. Jasło – Kowalowy  8 27 Osada  

3. Jasło – Brzyszczki  11 41 Ślad osadniczy  

Źródło: Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie  

 

WCZESNE ŚREDNIOWIECZE  

Tabela nr 18: Wczesne średniowiecze – stanowiska archeologiczne na terenie miasta Jasła  

L.p. Miejsce Nr stanowiska w 
Jaśle 

Nr stanowiska 
na obszarze AZP 

Funkcja obiektu 

1.  Jasło – Podskale  4 30 Osada  

2.  Jasło – Debrza  7 26 Ślad osadniczy  

3.  Jasło – Kowalowy  8 27 Osada  

4.  Jasło – Kaczorowy  15 23 Osada  
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5.  Jasło – Bryły 23 17 Ślad osadniczy  

6.  Jasło – Sobniów  29 54 Osada  

7.  Jasło  36 27  

8.  Jasło  52 34  
Źródło: Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie  

 

CHRONOLOGIA NIEOKREŚLONA  

Tabela nr 19: Chronologia nieokreślona – stanowiska archeologiczne na terenie miasta Jasła  

L.p. Miejsce Nr stanowiska w 
Jaśle 

Nr stanowiska 
na obszarze AZP 

Funkcja obiektu 

1.  Jasło  33 24  

2.  Jasło  34 25  

3.  Jasło  38 29  

4.  Jasło  52 34  

5.  Jasło  55 37  
Źródło: Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie  
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Rysunek nr 1: Mapa prezentująca liczbę stanowisk archeologicznych na poszczególnych 
obszarach (wg obowiązującej siatki AZP) Archeologicznego Zdjęcia Polski na terenie 

województwa podkarpackiego 
 

 

Źródło: Program Opieki nad zabytkami w województwie podkarpackim na lata 2006 – 2009, s. 46 
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4. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  
 

Z tabel zaprezentowanych w dwóch powyższych punktach niniejszego opracowania 
wynika, że w ewidencji zabytków miasta Jasła figurują 203 zabytki, z czego 15 znalazło się 
także w rejestrze zabytków nieruchomych sporządzonym przez PWKZ.  

Jeśli chodzi o zabytki ruchome to na szczególną uwagę zasługuje Muzeum Regionalne w 
Jaśle. Muzeum to gromadzi eksponaty związane z tradycją i kulturą okolic Jasła. Poza tym,  
posiada liczne zbiory sztuki ludowej z Regionu Jasielskiego, zbiory archeologiczne oraz kolekcję 
obrazów różnych malarzy. 

Na terenie miasta występuje bogactwo obiektów zabytkowych. Przy odpowiednim 
zagospodarowaniu i promocji jasielskie zabytki mogłyby stać się motorem rozwoju turystyki nie 
tylko w skali miasta, ale także całego powiatu. 

Na obszarze zmiany Studium nie występują obiekty zabytkowe oraz dobra kultury 
współczesnej. 

 

Analiza rozwoju układu przestrzennego Jasła 
Powstanie miasta Jasła można wiązać z lokacją średniowieczną na prawie 

magdeburskim. Dla jednostek osadniczych lokowanych na tym prawie charakterystyczne jest 
czytelne rozplanowanie. Do dzisiaj analizowane miasto zachowało średniowieczny układ 
przestrzenny sprzed ponad sześciuset lat, widoczny zwłaszcza w centrum. „Jego enklawę 
stanowią: usytuowany wzdłuż osi wschód – zachód, na płaskim wzniesieniu, podłużny, 
prostokątny plac rynkowy, wychodząca z jego naroży pod kątem prostym sieć ulic (po części 
zniekształcona w wyniku planowania austriackiego z przełomu XVIII i XIX w oraz zmian 
wprowadzonych po pożarze miasta w 1826 r.), częściowo przekształcone kwartały zabudowy 
rynkowej i zlokalizowana w kwartale przekątniowym (północno – wschodnim) rynku, 
późnogotycka fara. Odrębnym, nieco późniejszym (XV-wiecznym) elementem w strukturze 
przestrzennej miasta było rozległe założenie klasztorne karmelitów, położone na południowy 
zachód od rynku. Założenie to, stanowiące przez kilka stuleci ważne centrum pielgrzymkowe z 
racji szeroko rozpowszechnionego poza granice Polski kultu Matki boskiej (zwanej dziś 
Tarnowiecką), degradowane stopniowo od momentu kasaty u schyłku XVIII w, obecnie już nie 
istnieje i jest zupełnie nieczytelne w strukturze przestrzennej miasta. Trwałą pozostałością 
ówczesnych działań planistycznych jest przebieg dzisiejszych ulic: 17 Stycznia, Kazimierza 
Wielkiego, Kościuszki, Grunwaldzkiej, Kołłątaja i 3 maja. Wyraźnie wyodrębnioną w układzie 
miasta strukturę z tego okresu stanowi usytuowany pomiędzy Rynkiem a Jesionką Stary 
Cmentarz, założony u schyłku XVIII w. na mocy sanitarnych rozporządzeń zaborczych władz 
austriackich, a przez kolejne dziesięciolecia systematycznie rozszerzany. Ważnymi elementami 
kompozycyjnymi, wyznaczającymi oś całego założenia, są tu (pochodzące z różnych okresów): 
brama cmentarna, kaplica cmentarna i łącząca je główna aleja, a dodatkowymi dominantami: 
położona przy skrzyżowaniu cmentarnych alei kaplica Lisowieckich oraz usytuowana na skraju 

całego założenia kostnica.”2  

U schyłku XIX i na początku XX wieku ogromną popularnością cieszyła się kameralna 
zabudowa willowa tworząca enklawy. Przykłady takiej zabudowy znajdujemy także w Jaśle.  
O znacznej skali tego przedsięwzięcia świadczy chociażby fakt, że do XXI wieku dotrwało 137 
budynków mieszkalnych zakwalifikowanych do ewidencji zabytków ruchomych Jasła 
(podrozdział V.2). Poza tym, na szczególną uwagę zasługują osiedla robotnicze. W zabudowie 

                                            
2 „Gminny program opieki nad zabytkami miasta Jasła”, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie, 
Rzeszów 2006 r. 
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Jasła wyodrębnić można osiedla robotnicze, zespoły budynków mieszkalnych zbudowanych dla 
pracowników kolei. 

Dzisiejszy stan urbanistyczny Jasła wykreowany został dynamicznie po pożarze w 1826 
roku wskutek planowej odbudowy zniszczonego miasta. 5 stycznia 1826 roku Jasło 
doświadczyło potężnego pożaru, w wyniku którego spłonęła niemal cała tkanka miejska. Ocalał 
tylko budynek cyrkułu, kościół parafialny i kilka domów. W latach następnych miasto było 
odbudowywane i na miejscu spalonych w pożarze budynków, w większości drewnianych, 
powstawały murowane kamieniczki. Jasło zyskało wtedy nowe oblicze i w niewiele zmienionym 
kształcie zachowało swój wygląd aż do tragicznej jesieni 1944 roku, gdy zostało bestialsko 
zniszczone przez hitlerowców. Nie bez konsekwencji pozostał w urbanistyce Jasła okres okupacji 
hitlerowskiej. Los zrównanego z ziemią Jasła jest najlepszym dowodem na barbarzyństwo 
okupanta. Większość budynków w centrum miasta wzniesiono na pozostałych po wojnie 
fundamentach z cegły odzyskanej z wysadzanych obiektów. Przy ich wznoszeniu wykazano się 
brakiem architektonicznej dbałości o detal.  

Warto dodać, iż w analizowanym mieście występują także założenia socrealistyczne w 
postaci osiedli mieszkaniowych – blokowisk.  

 
Generalne tezy w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym 
i zabytkami Jasła  
 

Ochrona krajobrazu kulturowego łączy poszanowanie natury, jak również odrębności 
etnicznych, religijnych i lokalnych. Rozwój świadomości kulturowej powinien być realizowany w 
mieście poprzez pielęgnowanie tradycji regionalnych oraz ochronę dóbr kultury materialnej.  

 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła za 
najistotniejsze uważa: 

 zachowanie historycznych ciągów komunikacyjnych, utrzymanie i kontynuację oraz 
odtworzenie tradycyjnych gościńców, dróg,  

 zachowanie pałacowych i dworskich założeń historycznych (dwór przy ulicy Gajowej 1 
oraz pałac Sroczyńskich przy ulicy Lwowskiej), 

 zachowanie i uczytelnienie śladów historycznych parków  i cmentarzy, 
 ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, 
 ochronę obiektów nie objętych ochroną prawną PWKZ, a posiadających wartości 

zabytkowe, 
 propagowanie w społeczności lokalnej wiedzy o wartościach kulturowo - przyrodniczych  

na terenie miasta, 
 zachowanie osi widokowych,  
 utrzymanie historycznego i tradycyjnego nazewnictwa w Jaśle poprzez nadanie nazw 

placom i ulicom, ponieważ jest to wartość godna zachowania w sytuacji rozszerzającej 
się urbanizacji, 

 rewitalizację rynku (kompleksową renowację elewacji z dbałością o detal) i rozbudowę 
małej architektury wraz z zieleńcami, 

 przebudowę i remont parku miejskiego, 
 rewitalizację placów i skwerów tzn.: przebudowę placu Żwirki i Wigury oraz remont  

i przebudowę skwerów przy ulicy 3 Maja i Słowackiego, 
 wprowadzenie zakazu nadawania nowych funkcji następującym obszarom: Sobniów, 

Brzyszczki, Niegłowice, Kaczorowy, Ulaszowice, Gorajowie.  
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VIII. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z UPRZEDNICH ZAŁOŻEŃ 
PRZEZNACZENIA TERENÓW ORAZ OCENA ISTNIEJĄCEGO ZAINWESTOWANIA 
 

1) Strategiczną politykę przestrzenną miasta, kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzeni 
określa Studium. Z kolei przeznaczenie terenów na różne formy użytkowania i 
zagospodarowania określają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z 
zachowaniem wymogu zgodności z przyjętą przez samorząd miasta polityką przestrzenną. 

 
2) Uprzednie założenia dotyczące przeznaczenia terenów, a w tym przede wszystkim 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła 
(Uchwała Nr XX/189/95 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 grudnia 1995 r. przewidywało 
następujące główne kierunki polityki i skalę rozwoju: 

 
W przemyśle: 

 Zwiększenie efektywności wykorzystania jego zasobów materialnych, w tym przede 
wszystkim budowlanych; 

 Wcześniejsze przygotowanie ofert przestrzennych; 

 W budownictwie – uwzględnienie potrzeb rynkowych dla dotychczas rysujących  
się tendencji do tworzenia drobnych firm; 

 Intensyfikację wykorzystania istniejącego zaplecza technicznego i terenowego 
funkcji poprzez promocję; 

 Poprawienie dotychczasowego stanu oddziaływania ekologicznego i stanu 
technologii w rozumieniu chłonności wody, energii, terenów i zatrudnienia. 

W rolnictwie: 
 Utworzenie stosunkowo trwałych kompleksów przestrzeni rolniczej odpornych na 

zmienne warunki rozwoju miastu, dla utrwalenia pewności ekonomicznej 
użytkowników; 

W transporcie: 
 Zwiększenie zewnętrznej dostępności oraz podniesienie standardów podróży  

i przewozów tak kolejowych jak i drogowych (sieć drogowa, powiązania kolejowe, 
dworce); 

 Zapewnienie dostępności komunikacyjnej najbardziej atrakcyjnych rejonów miasta z 
punktu widzenia obsługi, koncentracji zatrudnienia, rekreacji (zbiorowa 
komunikacja publiczna, parkingi, trasy ruchu pieszego i rowerowego); 

 Selektywny rozwój przedsiębiorstw transportowych, zwłaszcza towarowych 
przewozów drogowych, w dostosowaniu do potrzeb obsługi miasta i jego 
aktywności, zapewniając im priorytety lokalizacji przestrzennych w ramach 
istniejących terenów przemysłowo – bazowych, położonych poza centralną częścią 
miasta; 

 Sprzyjanie przez lokalizację powstawaniu firm o charakterze spedycji i szeroko 
pojętej obsługi transportu. 

W handlu: 
 Selektywny rozwój handlu detalicznego i eliminacja handlu hurtowego z centralnej 

części miasta (Śródmieście) dla zapewnienia obsługi głównie zewnętrznych 
użytkowników; 

 Inspirowanie i wspieranie poprzez uzgodnienia lokalizacyjne rozwoju handlu 
detalicznego w pozostałych częściach miasta w ramach terenów mieszkaniowych  
i na obrzeżach oraz w rejonach węzłów komunikacyjnych. 
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 Organizowanie przestrzennych zespołów handlu hurtowego w terenach 
przemysłowo – bazowych i magazynowych dostępnych komunikacyjnie dla 
jednostek związanych z zaopatrzeniem lokalnym i rynkiem krajowym; 

 Zabezpieczenie warunków przestrzennych dla osiągnięcia standardów obsługi  
w dostosowaniu do rozmieszczenia mieszkalnictwa i zasad obsługi. 

W turystyce: 

 Wzbogacenie atrakcyjności miasta poprzez otwarcie komunikacyjne, dostępność  
i wygodę w tym zakresie rejonów usług paraturystycznych i miejsc rekreacji; 

 Rozszerzenie oferty celów turystyki dla rozwoju bazy materialnej związanej  
z organizacją tego typu imprez; 

 Promocję miasta i regionu obejmującą szeroką informację i reklamę oraz włączenie 
go w co najmniej krajowy system recepcji i komunikacji poprzedzonej rozwojem 
zróżnicowanej standardowo bazy noclegowej. 

  

3) Wnioski z analizy dotychczasowego przeznaczenia i zagospodarowania terenów 
 

Ocena zmian w wyniku aktywności inwestycyjnych*. (Źródło: „Analiza zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym gminy – miasta Jasła”, Jasło – sierpień 2006 r.) 

 
„Ocenę zmian zachodzących na terenie miasta Jasła w wyniku aktywności inwestycyjnej 

w świetle wydanych decyzji administracyjnych należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: 
funkcji terenów (rodzaju inwestycji) oraz ich przestrzennego rozmieszczenia w różnych 
częściach miasta.  Z danych statystycznych wynika, że w omawianym okresie najdynamiczniej 
rozwijało się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Inwestycje te lokalizowane są w 
obszarach istniejących zespołów zabudowy na wolnych działkach lub działkach powstałych w 
skutek podziału.  

Nie zanotowano postępów w rozwoju budownictwa wielorodzinnego lub 
zorganizowanych form zabudowy (budownictwo spółdzielcze lub realizowane przez 
wyspecjalizowane jednostki gospodarcze) obejmujących kilka lub kilkanaście budynków. 

Przestrzenne rozmieszczenie inwestycji nie było równomierne w całym obszarze miasta. 
Najwięcej inwestycji zlokalizowano w centralnej części od północy po południe. Najmniej 
nowych budynków powstaje w ścisłym śródmieściu, ze względu na brak wolnych działek pod 
zabudowę. Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów cieszyły się 
obszary wschodnie (dzielnica Hańkówka - na południu od terenów PKP) oraz północno – 
zachodnie obszary miasta (Bryły, Sobniów, Krajowice).  

 
W zakresie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta wynikłych z planowania  

i realizacji inwestycji infrastrukturalnych i komunikacyjnych należy stwierdzić, że w omawianym 
okresie sprawozdawczym inwestycjami objęte zostały wszystkie rodzaje mediów. W strukturze 
przestrzennej miasta szczególnie zaznaczyły się inwestycje drogowe: zrealizowana budowa 
odcinka drogi krajowej    nr 28 – na kierunku wschód – zachód (Krosno – Gorlice), tzw. mała 
(południowa) obwodnica, wyprowadzająca ruch tranzytowy poza obszar śródmieścia, do czasu 
realizacji projektowanej trasy przełożenia drogi krajowej międzyregionalnej tzw. obwodnicy 
północnej. Realizowana jest ważna dla ochrony przed skutkami powodziowymi inwestycja 
polegająca na prawostronnym obwałowaniu rzeki Wisłoki. 

W/w inwestycje bez wątpienia przyczyniły się do podniesienia warunków bytowania i 
poprawy stanu infrastruktury technicznej oraz poprawy warunków komunikacyjnych i jakości 
sieci drogowej: lokalnej i ponadlokalnej.  
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Ruch inwestycyjny w mieście nie wywołał skutków mogących zaważyć na aktualności 
Studium.  

Dotychczas realizowane inwestycje na ogół zlokalizowane są w terenach proponowanych 
pod zabudowę w Studium, a ponadto nie były to inwestycje wywołujące długofalowe skutki, 
wymagające przewartościowania struktury osadnictwa, uwzględnienia zmiany przeznaczenia 
terenów na znacznym obszarze miasta lub wprowadzenia nowych magistrali sieci infrastruktury. 
Natomiast na podstawie analiz powstała konieczność zasadniczej zmiany sieci drogowej w 
stosunku do ustaleń Studium ze względów na nową koncepcję przebiegu trasy drogi 
obwodnicowej.  
 

Ocena aktualności Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz 
postępów w ich opracowaniu. 
 

W ocenie aktualności planów miejscowych najważniejszym elementem jest ich ważność 
w świetle aktualne obowiązujących przepisów prawa; w następnej kolejności przydatność 
merytoryczna planów dla realizacji długofalowych potrzeb inwestycyjnych, na tle zachodzących 
zmian w tendencjach rozwojowych różnych funkcji w obszarze miasta, wyrażonych częstokroć w 
składanych przez potencjalnych inwestorów wnioskach do Urzędu Miejskiego.   

Plany uchwalone w myśl ustaw z 1994 r. oraz z 2003 r. ze względów formalno – 
prawnych nadal zachowują swą aktualność. 

Oceniając wpływ miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na zmiany 
zachodzące w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, należy odpowiedzieć, że wpływ ten 
uwidacznia się na skalę ich zasięgu przestrzennego i zawartości merytorycznej.  

 
Obecnie ok. 36% powierzchni miasta posiada obowiązujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. 
 
Po 1 stycznia 2004 r. moc obowiązującą zachowują dokonane zmiany planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła wprowadzone po dniu  
1 stycznia 1995 r. następującymi uchwałami: 

1. zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła uchwalona 
przez Radę Miejską Jasła uchwałą Nr XXVI/245/96 z dnia 27 czerwca 1996 r.; 

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części osiedli Niegłowice – Żółków 
oraz trasy linii elektroenergetycznej 110 kV w mieście Jaśle uchwalony przez Radę 
Miejską Jasła uchwałą Nr XLVII/447/97 z dnia 16 października 1997 r.; 

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu rozbudowy stacji gazowej 
„Jasło – 19” Warzyce w mieście Jaśle uchwalony przez Radę Miejską Jasła uchwałą Nr 
LI/495/98 z dnia 12 lutego 1998 r.; 

4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu usług – salonu sprzedaży 
samochodow „Jasło – 20” ul. Bieszczadzka w Jaśle uchwalony przez Radę Miejską Jasła 
uchwałą Nr LI/494/98 z dnia 12 lutego 1998 r.; 

5. zmiana Miejscowego Planu „Ogólnego” Zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła, 
dotyczącej obszaru w dzielnicy Sobniów, zawartego pomiędzy rzeką Jasiołką, 
ulicą Żniwną, terenem kolejowym PKP i starorzeczem Jasiołki, uchwalona przez 
Radę Miejską Jasła uchwałą Nr LI/496/98 z dnia 12 lutego 1998 r.; 

6. zmiana Miejscowego Planu „Szczegółowego” Zagospodarowania przestrzennego 
„Osiedla Żeromskiego” w Jaśle, dotyczącej obszaru określonego w uchwale Nr 
XXIV/232/96 Rady Miejskiej jasła z dnia 25 kwietnia 1996 r., uchwalona przez Radę 
Miejską Jasła uchwałą Nr LVI/556/98 z dnia 10 czerwca 1998 r.; 
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7. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu m. Jasła dla obszaru 
„Śródmieście I – część południowa” uchwalony przez Radę Miejską Jasła uchwałą 
Nr LVIII/603/98 z dnia 18 czerwca 1998 r.; 

8. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła – „Podzamcze 22” 
uchwalony przez Radę Miejską Jasła uchwałą Nr II/8/98 z dnia 30 listopada 1998 r.; 

9. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasło – „Mickiewicza 26” 
uchwalony przez Radę Miejską Jasła uchwałą Nr XVI/200/2000 z dnia 3 lutego 2000 r.; 

10. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru „Kotlina” w Jaśle 
(zawartego pomiędzy: ul. Lwowską, istniejącym ciekiem wodnym osiedla Gorajowie, 
granicą działki Nr 3/1, granicą administracyjną miasta, granicą działki Nr 6/22), w 
granicach określonych Uchwałą Nr XXIV/228/96 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 kwietnia 
1996 r., uchwalony przez Radę Miejską Jasła uchwałą Nr XIV/183/99 z dnia 10 grudnia 
1999 r.; 

11. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego m.Jasła dla obszaru osiedla 
Hankówka, w granicach określonych Uchwałą nr XXIV/227/96 Rady Miejskiej Jasła z 
dnia 25 kwietnia 1996 r. uchwalony przez Radę Miejską Jasła uchwałą Nr XXX/324/2000 
z dnia 22 grudnia 2000 r.; 

12. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego wzdłuż ul. Jana 
z Dukli – w mieście Jaśle w granicach określonych uchwałami Nr LIII/517/98 Rady 
Miejskiej Jasła z dnia 16 kwietnia 1998 r. i Nr XIX/235/2000 Rady Miejskiej Jasła z dnia 
25 maja 2000 r., uchwalony przez Radę Miejską Jasła uchwałą Nr XLIII/417/2001 z dnia 
28 września 2001 r.; 

13. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła – „KRAJOWICE 31” 
uchwalony przez Radę Miejską Jasła uchwałą Nr XLVI/453/2001 z dnia 20 grudnia 2001 
r.; 

14. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Jaśle między ulicami Mickiewicza – 
Szopena –część I uchwalony przez Radę Miejską Jasła uchwałą Nr L/479/2002 z dnia 14 
marca 2002 r. 

15. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła – „NR 34/2001 – 
UL.DOBRZAŃSKIEGO” uchwalony przez Radę Miejską Jasła uchwałą Nr L/480/2002 z 
dnia 14 marca 2002 r.; 

16. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Szopena 
– Polna – część 1” przez Radę Miejską Jasła uchwałą Nr LVI/521/2002 z dnia 12 
września 2002 r. 

17. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła „Rafineria – nr 33” 
uchwalony przez Radę Miejską Jasła uchwałą Nr LVI/523/2002 z dnia 12 września 2002 
r. 

18. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru związanego 
z przeprowadzeniem ulicy głównej KG 2 – część północna uchwalony przez Radę 
Miejską Jasła uchwałą Nr LVII/537/2002 z dnia 27 września 2002 r. 

19. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła Nr 35 „Sobniów 1” 
przez Radę Miejską Jasła uchwałą Nr LVII/532/2002 z dnia 27 września 2002 r. 

20. Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła „BRYŁY I” uchwalony 
przez  Radę Miejską Jasła uchwałą  Nr X/60/03  z dnia 09 czerwca 2003r, opublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 76 poz. 1384 z dnia 28 lipca 
2003r; 

21. Miejscowy  Plan  Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła „DZIELNICA 
PRZEMYSŁOWO – SKŁADOWA – CZĘŚĆ PÓŁNOCNO-WSCHODNIA” uchwalony 
przez  Radę Miejską Jasła uchwałą  Nr X/59/03  z dnia 09 czerwca 2003r, opublikowaną 
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w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 76 poz. 1383 z dnia 28 lipca 
2003r; 

22. Miejscowy  Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego  miasta Jasła „DZIELNICA 
PRZEMYSŁOWO–SKŁADOWA – OSIEDLE BRZYSZCZKI” uchwalony przez  Radę 
Miejską Jasła uchwałą Nr XV/115/03  z dnia 1 grudnia 2003r, opublikowaną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 179 poz. 2930  
z dnia 18 grudnia 2003r; 

23. Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła „ŚRÓDMIEŚCIE” 
uchwalony przez  Radę Miejską Jasła uchwałą Nr XVII/134/03  z dnia 29 grudnia 2003r, 
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 12 poz. 124 z 
dnia 27 lutego 2004r; 

24. Miejscowy  Plan  Zagospodarowania Przestrzennego  miasta  Jasła „DZIELNICA 
PRZEMYSŁOWO – SKŁADOWA – CZĘŚĆ PÓŁNOCNO-ZACHODNIA”  uchwalony 
przez  Radę Miejską Jasła uchwałą  Nr XX/157/04  z dnia 22 marca 2004r, opublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 55 poz. 579 z dnia 12 maja 
2004r; 

25. Miejscowy  Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego  miasta  Jasła „K. WIELKIEGO – 
Nr 37” uchwalony przez  Radę Miejską Jasła uchwałą  Nr XV/116/03  z dnia 1 grudnia 
2003r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 170 
poz. 2949 z dnia 19 grudnia 2003r; 

26. Miejscowy   Plan    Zagospodarowania   Przestrzennego   miasta   Jasła „GAMRAT  - 
NR 36”  uchwalony  przez   Radę  Miejską Jasła  uchwałą  Nr XII/94/03  z dnia 8 
września 2003r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 
Nr 179 poz. 2929 z dnia 18 grudnia 2003r., wraz z uchwałą korygującą Rady Miejskiej 
Jasła Nr XV/121/2003 z dnia 1 grudnia 2003r. opublikowaną w dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego Nr 179 poz. 2931 z dnia 18 grudnia 2003r; 

27. Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła „WARZYCE I – NR 
38” uchwalony przez  Radę Miejską Jasła uchwałą  Nr XXV/202/04  z dnia 13 września 
2004r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 122 
poz. 1403 z dnia 29 października 2004r; 

28. Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła „ŻEROMSKIEGO I – 
NR 41” uchwalony przez  Radę Miejską Jasła uchwałą  Nr XLII/321/05  z dnia 6 czerwca 
2005r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 92 poz. 
1546 z dnia 15 lipca 2005r; 

29. Fragment Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla 
obszaru  „RAFINERIA - NR 33”  dotyczącego odcinka drogi krajowej uchwalony   
przez   Radę  Miejską  Jasła  uchwałą Nr XXIII/181/2004  z dnia 31 maja 2004 r. 
opublikowaną w Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 89, poz.963 z dnia 12 
lipca 2004 r; 

30. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła „Sportowa – Nr 43” 
uchwalony Uchwałą Nr LXVI/478/2006 Rady Miejskiej Jasła z dnia 31 lipca 2006r. (nie 
opublikowany); 

31. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła „Warzyce II – Nr 42” 
uchwalony Uchwałą Nr LXVI/476/2006 Rady Miejskiej Jasła z dnia 31 lipca 2006r. (nie 
opublikowany); 

32. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła dla obszaru ‘Dzielnica 
przemysłowo – składowa- część południowa” uchwalony Uchwałą Nr XI/78/2007 Rady 
Miejskiej Jasła z dnia 7 maja 2007 r. 
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33. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła dla obszaru 
„Dzielnica Przemysłowo – składowa, Część Północno – Zachodnia” Nr 46 
uchwalony uchwała nr XIII/94/2007 Rady Miejskiej Jasła z dnia 18 czerwca 2007 r. 

34. „Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Jaśle między ulicami 
Mickiewicza – Szopena – część I” uchwalony przez Radę Miejską Jasła uchwała nr 
XVI/129/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r. 

35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemysłowo 
składowej część południowa uchwalony przez Radę Miejską Jasła uchwałą nr 
VIII/96/99 z dnia 29 kwietnia 1999r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego Nr 13 poz. 592 z dnia 30 czerwca 1999r. 

36. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieście 
uchwalony przez Radę Miejską Jasła uchwałą nr LXVIII/500/2006 z dnia 25 września 
2006r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 126 
poz. 1721 z dnia 11 października 2006r.   

 
 
 

IX. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO I 
WYMOGÓW JEGO OCHRONY  
 
1) Zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w planie 

miejscowym „określa się obowiązkowo” zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego”.  W związku z tym, że plan miejscowy musi być zgody ze Studium w 
konsekwencji w Studium należy uwzględnić uwarunkowania wynikające ze „... stanu ładu 
przestrzennego i wymogów jego ochrony”. 

2) Mały Słownik Języka Polskiego podaje, że ład to „... harmonijny porządek, uregulowany 
układ ...”. Z kolei cytowana ustawa nawiązując do przedmiotu swoich ustaleń uznaje, że 
„ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego powinny zawierać 
... określenie cech elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają 
ukształtowania lub rewaloryzacji, oraz określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i 
ograniczeń w zagospodarowaniu terenów.” 

3) Biorąc pod uwagę powyższe, w Studium wprowadza się następujące zapisy: 

a) rejony zabudowy niskiej wymagają podniesienia standardu, wyposażenia w urządzenia 
komunalne oraz urządzenia ulic. 

W celu  uzyskania widocznego podniesienia poziomu ładu przestrzennego i estetyki 
realizowane zespoły zabudowy jednorodzinnej wymagają przestrzegania: 

a) ustaleń dotyczących parametrów technicznych ulic, 

b) linii zabudowy, 

c) określanych we wskazaniach warunków zabudowy, parametrów technicznych 
obiektów i działek budowlanych, tzn. wysokości obiektów, kształtu dachu, 
intensywności zabudowy, formy ogrodzeń, frontu działek, dopuszczalnych form 
zabudowy działek, uzbrojenia komunalnego; 

d) szereg kolizji dotyczących ładu przestrzennego wynika obecnie ze wzajemnych 
relacji pomiędzy różnymi formami zainwestowania i użytkowania terenów. 

I tak np.: 
 brak harmonijnego współistnienia pomiędzy zabudową mieszkaniową  

i usługową, 
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 relacje pomiędzy agresywną ekspansją urbanizacyjną a walorami środowiska 
przyrodniczego zakłócają ład, harmonijny układ pomiędzy walorami dolin 
rzecznych traktowanych jako korytarze ekologiczne. 

 
Ogólne wytyczne dla kształtowania ładu przestrzennego zawarte zostały również w 

poszczególnych rozdziałach dotyczących układu komunikacyjnego, przeprowadzania urządzeń 
infrastruktury technicznej oraz w ustaleniach dla poszczególnych form zagospodarowania 
terenów wskazanych na rysunku zmiany Studium.  
 

 

X. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY SYSTEMU 
KOMUNIKACYJNEGO MIASTA 

 

Układ komunikacyjny miasta Jasła składa się z sieci uliczno-drogowej, sieci tras (i linii) 
komunikacji zbiorowej (autobusowej) o funkcji lokalnej i międzygminnej (aglomeracyjnej). 
 

1. Ogólna charakterystyka. Powiązania 
Położenie miasta w widłach rzeki: Ropy, Wisłoki, Jesiołki, wśród okalających miasto 

wysokich wzgórz powoduje znaczne ograniczenie jego przestrzennego rozwoju.  
Naturalne bariery terenowe oraz ograniczająca od południa linia kolejowa wpływają 

   w sposób decydujący na kształtowanie układu komunikacyjnego miasta. 
 
Powiązania zewnętrzne miasta z podstawowym układem komunikacyjnym województwa 

zapewniają następujące trasy: 

 droga krajowa nr 28 Wadowice – Przemyśl – umożliwia powiązanie z Nowym Sączem, 
Nowym Targiem, Makowem Podhalańskim, Wadowicami, Krosnem, Sanokiem, 
Przemyślem (w ciągu drogi krajowej przebiegają następujące ulice: 3 Maja, Metzgera, 
Piłsudskiego, Bez Nazwy, Przemysłowa, Bieszczadzka), 

 droga krajowa nr 73 Jasło-Pilzno – umożliwia powiązanie z Pilznem, Dębicą, Tarnowem 
(w ciągu drogi krajowej przebiegają następujące ulice: Krakowska, 17 Stycznia, 
Lwowska), 

 droga wojewódzka Jasło-Dukla (w ciągu drogi wojewódzkiej przebiegają następujące 
ulice Wojska Polskiego i Św. Jana z Dukli). 
 

W odległości ca 35 km (w kierunku północnym) od miasta Jasła prowadzona jest 
międzynarodowa trasa E-40 (Jędrzychowice, Legnica, Opole, Kraków, Rzeszów, Przemyśl, 
Korczowa) w kierunku Ukrainy. 

W odległości ca 30 km (w kierunku wschodnim) od miasta prowadzona jest 
międzynarodowa trasa E-371 (Radom, Tarnobrzeg, Rzeszów, Krosno, Barwinek)  
w kierunku Słowacji. 

 

Ważną rolę w obsłudze wewnętrznej miasta spełniają następujące drogi: 
 drogi powiatowe, w ciągu których prowadzone są następujące ulice: 

- Floriańska (na odc. ul.Kasprowicza- gr. m.Wolica),  
- Szopena,  
- Graniczna,  
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- Jagiełły,  
- Kraszewskiego,  
- Mickiewicza (odc. Jagiełły – gr.miasta),  
- Niegłowicka,  
- Sobniowska,  
- Krajowicka,  

- Szajnochy (odc. K.WielkiegoJagiełły).  
 
 drogi gminne, w ciągu których prowadzone są następujące ulice: 

- ul.3 Maja (odc.ul.Metzergaul.Szopena) 
- ul.H. Kołłątaja 
- ul.K.Wielkiego 
- ul.Szkolna 

- ul.Szajnochy (odc. ul..Jagiełłyul.Mickiewicza) 
- ul.Gen. Grota Roweckiego 
- ul. K.K.Baczyńskiego 
- ul.Dworcawa 
- ul.Piotra Skargi, 
- ul.Na Kotlinę 
- ul.Kaczorowy 
- ul.Słoneczna 
- ul.Rafineryjna 
- ul.Przemysłowa (na fragmencie) 
- ul.Towarowa 
- ul.Hankówka 
- ul.Rzemieślnicza 
- ul.Robotnicza 

 
Komunikacja publiczna 

 W rejonie ul.Metzgera funkcjonuje dworzec kolejowy (st. Jasło) i dworzec autobusowy 
PKS. Komunikacja autobusowa prowadzona jest następującymi ulicami: 3 Maja, Niegłowicką, 
Rafineryjną, Słoneczną, Wojska Polskiego, Graniczną, Floriańską, H.Kołłątaja, Kazimierza 
Wielkiego, A.Mickiewicza, Kaczorowy, Krakowską, Krajowicką, Na Kotlinę, 17 Stycznia, 
Lwowską, Bieszczadzką, Towarową, Piotra Skargi, Szajnochy, Szkolną, Jagiełły, Kraszewskiego, 
K.Baczyńskiego, Dworcową, Matzgera, Kościuszki, Koralewskiego, Św.Jana z Dukli, Towarową, 
Rzemieślniczą, Hankówka, Robotniczą, Sobniowską. 

W rejonie miasta funkcjonuje kilka pętli autobusowych przy ulicach: Krajowickiej, 
Kaczorowy, Na Kotlinę, Fabrycznej. 

Funkcjonującą komunikację publiczną PKS wspomaga komunikacja prywatna (autobusy, 
busy). 

 
Komunikacja publiczna - kolejowa 

  
Przez miasto Jasło, będące ważnym węzłem komunikacji kolejowej regionu, prowadzone 

są linie kolejowe umożliwiające powiązanie z Rzeszowem, Krosnem, Nowym Sączem, Sanokiem, 
Przemyślem – umożliwiają powiązania z całym krajem. Przez przejście graniczne w Krościenku 
umożliwiają połączenie z Ukrainą, a przez przejście graniczne w Muszynie jest możliwe 
powiązanie ze Słowacją.  

Na terenie miasta funkcjonuje stacja osobowo-towarowa Jasło. 
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2. Pomiary ruchu na drogach krajowych 

 
Generalny Pomiar Ruchu w 2005 roku  został wykonany na istniejącej sieci dróg 

krajowych (jest wykonywany co 5 lat). 
 

Średniodobowy ruch (SDR) na sieci dróg krajowych w podziale na województwa 

Województwo 

Krajowe ogółem (łącznie z 
międzynarodowymi) 

Pozostałe krajowe 

SDR 2005 
poj./dob. 

Wskaźnik wzrostu 
2005/2000 

  

podkarpackie 8077 1,24 6286 1,24 

kraj 8244 1,18 5990 1,17 

 
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że największy wzrost ruchu jest 

w grupie samochodów ciężarowych z przyczepami mający decydujący wpływ na warunki ruchu  
na drogach oraz proces niszczenia nawierzchni. 

 
3. Ocena funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta 

 
Podstawową sieć drogową w rejonie Jasła tworzą drogi krajowe nr 28 i 73 oraz 

droga wojewódzka, uzupełnione drogami powiatowymi i gminnymi. 
Sieć dróg w rejonie miasta nie posiada na całej długości parametrów odpowiednich do 

klasy i funkcji jakie pełnią. 
W wielu przypadkach zły stan techniczny nawierzchni jezdni (w woj. podkarpackim 

funkcjonuje ca 50% dróg krajowych w dobrym stanie technicznym nawierzchni), mostów, 
ograniczenie prędkości wskutek intensywnej zabudowy otoczenia trasy (w związku z tym częste 
zjazdy z ulicy na przyległe posesje), brak odpowiednich parametrów geometrycznych dróg – 
powodują zmniejszenie przepustowości dróg. 

Jednocześnie informacje uzyskane z analiz istniejącego ruchu na drogach krajowych 
(wzrost ruchu w stosunku do roku 2000 o 24% - więcej niż wynosi średnia krajowa t.j. 17% 
oraz wzrost ruchu w grupie samochodów ciężarowych z przyczepami o 49% mających 
decydujący wpływ na warunki ruchu na drogach) skłania do wysnucia wniosku, że stan dróg w 
rejonie miasta Jasła jest jedną z podstawowych barier jego rozwoju. 

Budowa obwodnicy miasta dla ruchu tranzytowego (łącznie z nowymi mostami) oraz 
wytworzenie głównych ciągów (ewentualnie obwodnic wewnętrznych) przyczyniłyby  
się do poprawienia obsługi komunikacyjnej całego rejonu opracowania. 

 
Układ linii kolejowych i powiązań z sąsiednimi miejscowościami jest prawidłowy. 

Jednak stan techniczny i stopień ich wykorzystania wymaga poprawy. 
 
Ścieżki rowerowe 
Na terenie miasta funkcjonuje kilka fragmentów ścieżek rowerowych, ale dopiero 

zrealizowanie nowych ścieżek oraz modernizacja istniejących wg „Koncepcji sieci turystycznych 
ścieżek rowerowych” może przyczynić się, że Jasło stanie się zapleczem dla aktywności 
turystycznej. Atrakcyjne położenie w pobliżu Magurskiego Parku Narodowego, Beskidu Niskiego, 
cenne zabytki architektury i walory przyrodnicze to są atuty, które w przyszłości mogą 
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przyczynić się do tego, że Jasło stanie się jednym z ważniejszych ośrodków rekreacyjno-
turystycznych w regionie. 

 
4. Uwarunkowania zewnętrzne 

 
Uwarunkowania wynikające z polityki przestrzennej państwa 
 

W „Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015” w rejonie Jasła z zakresu komunikacji 
przewiduje się: 

 budowę autostrady (w rejonie Rzeszowa) na kierunku wschód-zachód, 
 budowę trasy ekspresowej (po wschodniej stronie Krosna) na kierunku  

północ-południe. 
 
Uwarunkowania wynikające z polityki przestrzennej województwa 
 

W „Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020” w rejonie Jasła 
z zakresu komunikacji przewiduje się: 

 budowę autostrady (w rejonie Rzeszowa) na kierunku wschód-zachód (w pasie 
głównej osi komunikacji drogowej z zachodu na wschód przebiegającej przez 
województwo), 

 modernizację, na fragmentach budowę powiązań komunikacyjnych (na 
parametrach drogi ekspresowej) wiążących kraje nadbałtyckie z południem 
Europy (Białystok – Lublin – Rzeszów – Koszyce – Bukareszt, Gdańsk – Łódź – 
Kielce – Rzeszów – Barwinek). 

 
 
 
 

XI. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY SYSTEMÓW 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 

1. Zaopatrzenie w wodę, stan i ocena 
 

Jasło położone jest w zlewni rzeki Wisłoki. Występują tu wody podziemne w osadach 
czwartorzędowej akumulacji rzecznej, gdzie warstwa wodonośna charakteryzuje się słabymi 
parametrami. Przeciętna wydajność studni wierconej to tylko 6,5m3/h. Wody podziemne nie 
mogą zatem stanowić źródła wody dla miasta. Mogą natomiast zaspakajać potrzeby 
pojedynczych odbiorców lub stanowić awaryjne lokalne ujęcia wody. 

Zaopatrzenie mieszkańców miasta w wodę realizowane jest za pomocą zorganizowanego 
systemu wodociągów bazujących na 2 powierzchniowych ujęciach komunalnych położonych w 
południowej części miasta Jasła. Wydajność ujęcia „Żółków” to 19.200m3/d, tj. 222l/s. Woda 
ujmowana jest z rzeki Wisłoki. Proces uzdatniania wody polega na filtracji, koagulacji i 
chlorowaniu wody. Wydajność stacji uzdatniania wody „Żółków” przy ul. Wodnej w Jaśle wynosi 
Omax.d = 17.280m3/d. 

Wydajność drugiej stacji jest znakomicie mniejsza gdyż zaopatruje ona w wodę tylko 
osiedle przy rafinerii dla ok. 1.800 mieszkańców. Produkcja sprzedana wody w obu stacjach  
to Ośr.d=5.300m3/d, w tym 2.800m3/d w grupie gospodarstw domowych. Istniejące ujęcia 
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wody zaspokajają bieżące potrzeby mieszkańców i potrzeby rozwojowe miasta na najbliższe 
lata. Aktualne pozwolenie wodno-prawne zezwala na ujęciu „Żółków” na pobór wody z rzeki 
Wisłoki w ilości nie przekraczającej 300l/s przy stanach średnich i wysokich w Wisłoce  
oraz 200l/s przy stanach niskich. 

Woda z ujęcia „Żółków” jest tłoczona dwoma magistralami do zbiorników 
wyrównawczych górnych o pojemności 2x900m3 zlokalizowanych w północnej części miasta  
w dzielnicy Gorajowice na wyniesieniu o rzędnej ok.272 m npm. 

Miasto jest zwodociągowane w ok. 90%. Przewiduje się, że do końca 2010 r. całe miasto 
będzie zwodociągowane. Nadwyżki zasobów wody sprzedawane są do gminy wiejskiej Jasło. 
Przewiduje się dalszy wzrost wielkości tej sprzedaży.  

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 178 km, w tym rozdzielczej 118 km. Sieć 
pracuje w układzie jednostrefowym z hydroforniami osiedlowymi. 

Przeciętne zużycie wody w grupie gospodarstw domowych przyjmuje wartość około 
26,9m3/mieszkańca rocznie czyli ok.74 litry/dobę. Ilość czynnych przyłączy wodociągowych 
wynosi ok. 3.000 sztuk.  

Zapewnienie dostawy niezbędnych ilości wody dla istniejącego a zwłaszcza planowanego 
budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego wymaga wymiany wielu odcinków sieci 
wodociągowej na sieci o większej średnicy. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Jasła z 1995 
roku zwróciło uwagę na problem niezawodności dostaw wody dla miasta przy pozostawaniu na 
poborze wody tylko z rz. Wisłoki przy napiętym bilansie wody zwłaszcza w okresie niżówek. 
Własne duże ujęcia wody posiadają zakłady rafineryjne LOTOS Jasło S.A., ZTS „Gamrat”, ZPOW 
„Pektowin”, ZPC „Liwocz”, z-dy „Furnel’, OSM, PKS i Zakład Karny. W okresie niżówek ujęcie 
komunalne na Wisłoce powinno mieć priorytet, tak aby ograniczeniom podlegał pobór wody 
przez pozostałych użytkowników. 

W Studium z 1995 roku przyjęto program modernizacji podstawowego układu 
wodociągowego, który obejmuje: 

 rozbudowę zbiorników wyrównawczych w Gorajowicach do wielkości ponad 100% Ośr.d 
tj. 22-25 tys. m3, 

 wyodrębnienie dla części dzielnicy Brzyszcze oraz dla Gorajowic strefy podwyższonego 
ciśnienia opartej o nowe zbiorniki zlokalizowane na wyniesieniu o rzędnej ok. 308m 
npm, 

 budowę pompowni na rzędnej ok.240m npm. oraz zbiorników wyrównawczych  
dla północno-zachodniej części miasta (Bryły, Kaczorowy) na poziomie ok.280m npm, 

 przystosowanie ujęcia wody oraz SUW „Żółków” do zwiększonego poboru wody – 300l/s, 
 ograniczenie strat wody w sieci wodociągowej do poziomu maksymalnie 10%. 

 
Eksploatatorem sieci wodociągowej w Jaśle jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle. We wnioskach do zmiany Studium MPGK zgłosiło dwie 
inwestycje o charakterze kubaturowym: 

 zbiornik sieciowy górny o pojemności ok. 2.000m3 na terenie dzielnicy Kaczorowy, oraz 
 awaryjne ujęcie wody surowej z rzeki Ropy na terenie dzielnicy Niegłowice. 

Ponadto, w dalszych pracach nad zmianą Studium zostaną uwzględnione potrzeby 
terenowe pod nowe zbiorniki górne w dzielnicach Gorajowice i Żółków. 
 

Istniejące podstawowe urządzenia źródłowe i przesyłowe wodociągów miejskich 
pokazano na rysunku. 
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2. Usuwanie odpadów 
 

Postępująca urbanizacja, systematycznie rosnący poziom konsumpcji oraz wprowadzane 
do obiegu substancje (m.in. poprzez różne formy opakowań) o długim okresie degradacji 
skutkuje nadmiernym wzrostem produkowanej masy odpadów. Największą grupę odpadów 
powstających na terenie Jasła stanowią odpady komunalne, są to odpady związane  
z codzienną egzystencją człowieka, których źródłem są przede wszystkim gospodarstwa 
domowe, ale także obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności takie jak: handel, usługi  
i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska.  

Podstawowe zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta 
realizowane są poprzez zbiórkę odpadów mieszanych (niesegregowanych) oraz system 
selektywnej zbiórki odpadów, który obejmuje odpady opakowaniowe szklane, z tworzyw 
sztucznych oraz z papieru i tektury. Według szacunków konsultanta, zorganizowaną zbiórką 
odpadów powadzoną przez wyspecjalizowane firmy objęci są wszyscy mieszkańcy zabudowy 
wielorodzinnej, około 70% mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, około 50% mieszkańców 
zabudowy zagrodowej oraz wszystkie obiekty użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe, 
placówki usługowo – handlowe i obiekty turystyczne.  

Na terenie Jasła nie istnieją instalacje do przerobu i unieszkodliwiania odpadów. 
Miejscem deponowania odpadów komunalnych było eksploatowane do października 2007 roku 
składowisko odpadów komunalnych mieszczące się w dzielnic Sobniów przy ul. Żniwnej  
w Jaśle. Właścicielem i zarządcą w/w składowiska, o powierzchni 16,0 ha, jest Urząd Miasta 
Jasła poprzez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami. W ostatnim roku bilansowym 2007 na 
składowisko komunalne w Sobniowie przyjęto 10.340 ton odpadów z terenu miasta i 160 ton 
spoza terenu miasta. Aktualnie mieści się tam punkt przeładunkowy (rampa) o zdolności 
przeładunkowej 50 ton odpadów na dobę skąd odpady są transportowane na składowiska  
w Tarnowie. O kierunku wywozu na najbliższe lata zdecyduje przetarg. 

 
Gospodarka odpadami w mieście odbywa się podobnie jak w całej Polsce w oparciu  

o ustawę o odpadach oraz ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Wytwórcy odpadów z terenu gminy prowadzący działalność gospodarczą uzyskują 

zezwolenia, w których właściwy organ administracji publicznej określa sposób wykorzystania lub 
unieszkodliwiania odpadów. Największy zakład przemysłowy rafineria LOTOS Jasło S.A. 
eksploatuje położone w pobliżu komunalnego własne składowisko odpadów przemysłowych 
gdzie przeprowadza się regenerację olejów przepracowanych. Inne duże składowisko odpadów 
przemysłowych na terenie miasta to składowisko odpadów ZTS Gamrat S.A. przewidziane do 
modernizacji w najbliższych latach. 

 
Na terenie miasta jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów stałych. Rozstawione 

jest ponad 70 zestawów pojemników (poj. 1,5-2,5 m3), w których zbierane są: tworzywa 
sztuczne, makulatura, szkło białe i szkło kolorowe. Pojemniki te są rozstawione w sposób 
umożliwiający wszystkim mieszkańcom łatwe korzystanie z nich. Opróżniane są w miarę 
potrzeb. System działa bezpłatnie na podstawie porozumienia z firmami wywozowymi. 
Stosowany jest także system zachęt dla mieszkańców segregujących odpady poprzez naliczanie 
zniżek od miesięcznych opłat za wywóz nieczystości. Zbiórka surowców nie przebiega w sposób 
prawidłowy. Do pojemników na poszczególne surowce wtórne trafiają również inne odpady.  

 
Gmina miejska Jasło posiada opracowany w 2004 roku Plan gospodarki odpadami dla 

związku gmin dorzecza Wisłoki który jest podstawą do planowania inwestycji  
i organizacji służb komunalnych w przedmiotowym zakresie.  
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W 2001 roku powstał Projekt wstępny Międzygminnego Zakładu Utylizacji Odpadów 
Komunalnych na terenie ZTS Gamrat S.A. w Jaśle na działce nr 3/65 o powierzchni 37,8 ha. 
Według wskaźników sporządzonego bilansu odpadów dla powiatu jasielskiego przewidywał on 
budowę obiektu o zdolności przerobowej ok.90-100 ton/dobę, tj. ok. 30.000 ton rocznie. 
MZUOK znalazł zapis w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

 
 

3. Zaopatrzenie w energię elektryczną 
 

Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Jasła realizowana jest z Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego (KSE). Zdecydowana większość istniejących na przedmiotowym terenie 
urządzeń sieciowych jest własnością Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego PGE Dystrybucja 
Rzeszów Sp. z o.o., który zajmuje się przesyłem, dystrybucją oraz obrotem energią elektryczną i 
swoim zasięgiem działania obejmuje m.in. obszar miasta.  

Przez obszar Miasta Jasła przebiegają następujące napowietrzne linie 
elektroenergetyczne 110kV: 

 linia 110kV relacji GPZ „Krosno –Białobrzegi” – GPZ „Hankówka” 
 linia 110kV relacji GPZ „Hankówka” – GPZ „Gamrat A” 
 linia 110kV relacji GPZ „Gamrat A” – GPZ „Niegłowice” 
 linia 110kV relacji GPZ „Niegłowice” – GPZ „Rafineria Jasło” 
 linia 110kV relacji GPZ „Niegłowice” – „Gamrat B” 
 linia 110kV relacji GPZ „Gamrat B” – GPZ „Latoszyn” 
 linia 110kV relacji GPZ „Niegłowice” – GPZ „Biecz” 

 
Miasto Jasło zaopatrywane jest w energię elektryczną z systemu sieci 110kV poprzez 

zlokalizowaną na wschodnich peryferiach stację transformatorową 110/15kV „Niegłowice” 
(GPZ). Jest to stacja dwusekcyjna zasilana trzykierunkowo po stronie 110kV linią relacji GPZ 
Biecz – Jasło oraz liniami relacji GPZ Latoszyn – Gamrat B – Niegłowice i GPZ Hankówka – 
Gamrat A – Niegłowice. Główny Punkt Zasilający „Niegłowice” wyposażony jest w dwa 
transformatory o mocy nominalnej 25MVA każdy, co całkowicie zabezpiecza potrzeby miasta 
oraz gmin w jego otoczeniu. Inne, pracujące głównie dla przemysłu stacje transformatorowe w 
granicach miasta to GPZ „Hankówka”, GPZ „Rafineria Jasło” oraz GPZ-ty „Gamrat A”  
i „Gamrat B”. 

Przez Jasło przebiega w kierunku równoleżnikowym linia 30kV łącząca Krosno i Biecz  
i stanowiąca rezerwę na wypadek awarii linii 110kV. 

GPZ Jasło posiada wystarczające rezerwy mocy i na najbliższe lata pozostanie 
podstawowym źródłem zasilania sieci elektroenergetycznej miasta. Według informacji Zakładu 
Energetycznego, istnieje możliwość zasilania rezerwowego poszczególnych grup odbiorców  
w mieście za pomocą linii 15kV wyprowadzonych z GPZ „Hankówka”. 

Podstawowy układ zasilania elektroenergetycznego dla poszczególnych koncentracji 
zabudowy miasta stanowią ciągi liniowe SN (realizowane w przewadze jako kablowe) pracujące  
w oparciu o w/w GPZ. W układ sieci średniego napięcia włączonych jest ok.110 stacji 
eksploatowanych przez Zakład Energetyczny transformatorowych 15/0,4kV, z których 
wyprowadzone są linie niskiego napięcia 0,4kV, służące do rozdziału energii elektrycznej 
bezpośrednio do odbiorców. Ponad 20 dodatkowych stacji 15/0,4kV użytkowane jest przez inne 
podmioty. 

Liczba odbiorców przemysłowych energii elektrycznej  na terenie miasta wynosi ok.1.400 
zaś liczba odbiorców komunalnych ok.14.000. 
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Łączna moc zainstalowana w transformatorach 15/0,4kV wynosi ok.85MVA. Stacje 
transformatorowe posiadają pewną rezerwę mocy (w miarę potrzeb możliwa jest również 
wymiana transformatorów na jednostki o większej mocy), utrzymane są w dobrym stanie 
technicznym i stanowią pewny element systemu elektroenergetycznego miasta. Ewentualne 
potrzeby dotyczące modernizacji realizowane są na bieżąco, w ramach działalności Zakładu 
Energetycznego, na podstawie oględzin i oceny stanu technicznego.  

Aktualne zapotrzebowanie na energię elektryczną w Jaśle szacuje się na ok. 35GWh 
rocznie. 
 

Obowiązujące plany miejscowe na terenie Jasła ustaliły następujące maksymalne 
szerokości stref ochronnych dla tras przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych: 

 dla linii 15 kV  - 15 m (po 7,5 m od osi linii na stronę), 
 dla linii 110 kV  - 36 m (po 18 m od osi linii na stronę). 

W strefach ochronnych plany ustaliły: 
 zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na pobyt stały ludzi i innych funkcji 

chronionych, 
 możliwość lokalizacji innych obiektów po uzgodnieniu z właściwym zakładem 

energetycznym sposobu zagospodarowania terenu w strefie. 
Z zadrzewiania wyklucza się obszary pod liniami elektroenergetycznymi pasach: 

 dla linii 15 kV  - 11m (po 5,5m od osi linii na stronę), 
 dla linii 110 kV  - 20m (po 10m od osi linii na stronę). 

 
Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta 

Jasła z 1999r. ocenił, że bezpieczeństwo zasilania miasta w energie elektryczną ze względu na 
stan i wyposażenie GPZ-tów jest zachowane. Rozwój sieci średniego i niskiego napięcia nie 
nadąża jednak za wzrostem zapotrzebowania wywołanym głównie rozwojem budownictwa 
mieszkaniowego na nowych terenach. Nadmierne spadki napięć wskazujące na potrzebę 
budowy i/lub modernizacji linii średniego i niskiego napięcia występują w rejonach  
ul. Konopnickiej, po obu stronach ul. Bieszczadzkiej, w rejonie ul. 17 Stycznia, w dzielnicy 
Gądki, w rejonie ul. Żeromskiego i Mickiewicza, w dzielnicach Niegłowice, Sobniów i Żółków,  
w obszarze na południe od ul. Granicznej, w rejonie ulic św. Jana, Żniwnej i Floriańskiej. 
 

Inwestor urządzeń wysokiego napięcia 110kV RZE Dystrybucja Sp. z o.o. zgłosił do 
zmiany Studium budowę następujących nowych urządzeń wynikającą z opracowania pt. 
Planowany rozwój sieci 110kV w latach 2004 – 2020 na terenie województwa podkarpackiego 
obsługiwanym przez RZE S.A.: 

 linia elektroenergetyczna 110kV relacji GPZ ”Niegłowice” – GPZ „Nowy Żmigród”  
(na odcinku od GPZ „Niegłowice” do GPZ” Rafineria Jasło” jako linia dwutorowa), oraz 

 stacja 110/15kV „Gorajowie” wraz z dwutorową linia zasilającą jako wpięcie istniejącą 
linie 110kV relacji GPZ „Hankówka” – GPZ „Niegłowice”. 
 
Dla budowy projektowanych linii 110kV należy zarezerwować pasy terenu o szerokości 

ok.40,0m, natomiast dla budowy stacji zarezerwować teren o wymiarach ok.80mx60m wraz z 
pasami gruntów na wprowadzenie linii 110kV i 15kV oraz drogę dojazdową  szerokości 5,0m dla 
ciężkiego sprzętu. 
  

Zgodnie z informacją Polskich Sieci Elektroenergetycznych – Wschód Sp. z o.o. w 
Radomiu na terenie Miasta Jasła nie przewiduje się żadnych inwestycji w zakresie sieci 
elektroenergetycznych 220kV i 400kV. 
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Istniejące podstawowe urządzenia źródłowe i przesyłowe pracujące na napięciu 110kV 

oraz 30kV pokazano na rysunku. Urządzenia SN i nn nie znajdują zapisu w dyspozycjach 
przestrzennych Studium. 
 

4. Zaopatrzenie w gaz, stan i ocena  
 

Miasto jest zasilane w gaz przewodowy z trzech niezależnych gazociągów wysokiego 
ciśnienia relacji: 

 Warzyce – Wygoda d300/250mm, 
 Warzyce – Gliniczek – Niegłowice d250mm, 
 Warzyce – Gliniczek – Gorlice d250mm, 
 Warzyce – Strachocina DN 300 
 Warzyce – Sędziszów DN 250 

 
poprzez 12 stacji gazowych I stopnia, z czego 3 są własnością i w eksploatacji użytkowników 
przemysłowych. Na terenie miasta są też 3 stacje gazowe II stopnia zasilające sieć niskiego 
ciśnienia. Odbiorcy na terenie miasta w znacznej części zasilani są sieci niskiego ciśnienia 
tworzących pięć niezależnych układów. Rozdzielcze sieci średniego ciśnienia występują głównie 
na obrzeżach miasta, w każdym przypadku stanowiąc część zasilania sąsiednich miejscowości. 
W niektórych przypadkach tereny wiejskie zasilane są ze stacji gazowych położonych na terenie 
miasta. Zdarza się również, że do niektórych odbiorców w Jaśle gaz doprowadzany jest ze stacji 
zlokalizowanych poza granicami miasta.  

Gazowe sieci średniego ciśnienia są strukturalnie niezależne od sieci niskiego ciśnienia.  
Gaz ziemny rozprowadzany jest po terenie miasta gazociągami średniego i niskiego 

ciśnienia poprzez stacje gazowe średniego ciśnienia o lokalizacji: 
1. Jasło nr 3 (Gorajowice)  
2. Furnel  
3. Oczyszczalnia ścieków  
4. Jasło Gamrat  
5. Jasło nr 8 (Hankówka)  
6. Jasło nr 1 (Floriańska)  
7. Jasło nr 7 (Sobniów)  
8. Żółków 
9. Jasło nr 2 (Pohulanka) 
10. Rafineria Nafty Jasło 
11. Jasło nr 9 (ul. Kwiatowa) 
12. Jasło nr 5 (Osiedle) 
13. Zarzecze 
14. Jasło nr 4 (Mickiewicza) 
15. Jasło nr 6 (Niegłowice) 

 
Łączna długość gazociągów w Jaśle wynosi 179km, w tym 23km sieci przesyłowej oraz 

156km sieci rozdzielczej. Ilość przyłączy wynosi ok. 5.200 szt.  Z gazu przewodowego korzysta 
ok. 97% mieszkańców miasta. Ilość sprzedanego gazu w 2006 roku na terenie miasta wyniosła 
10.027 tys.m3. 

Aktualnie gaz dostarczany jest do zaspokajania potrzeb bytowych i grzewczych oraz dla 
przemysłu bez ograniczeń. Według informacji uzyskanych u operatora sieci gazowej sieć 
gazowa na terenie miasta posiada znaczne rezerwy przepustowości. 
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Miasto Jasło posiada aktualny Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe dla Miasta Jasła z 1999r. Nie przewiduje się w nim ograniczeń w dostawie gazu 
w przyszłości. Istniejący system zasilania w gaz ziemny jest zdolny sprostać zwiększonemu 
zapotrzebowaniu. 

Dalsza gazyfikacja miasta jest warunkowana przede wszystkim spełnieniem kryteriów 
ekonomicznych określanych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. 
oddział w Tarnowie. 

Zakład Gazowniczy w Jaśle opracował długoletnią koncepcję programową modernizacji i 
przebudowy sieci gazowych w mieście, zmierzających do: 

 redukcji liczby stacji gazowych zasilających miasto, 
 zasilania całego miasta (poza ścisłym centrum) gazem średniego ciśnienia, 
 sukcesywnej modernizacji gazociągów dystrybucyjnych z wymianą rur żeliwnych 

stalowych na rury PE. 
 

Przez teren gminy miejskiej Jasło przechodzą gazociągi wysokiego ciśnienia, wokół 
których obowiązuje strefa bezpieczeństwa maksymalnie 65,0m na stronę od osi gazociągu, w 
tym 17,5m dla budownictwa mieszkaniowego. Strefy bezpieczeństwa są różne dla różnych 
elementów zagospodarowania przestrzennego. O wielkości i ograniczeniach wewnątrz 
wymienionych stref dla gazociągów  zbudowanych przed  11 grudnia 2001r. wypowiada się 
Rozporządzenie MPiH (Dz.U. Nr 139 z grudnia 1995). Generalnie w strefie bezpieczeństwa nie 
należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie 
powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas 
jego eksploatacji. Lokalizacja jakiegokolwiek obiektu w odległości do 20m od gazociągu w.c. 
wymaga uzgodnienia z PGNiG S.A. Regionalny Oddział Przesyłu.  

Dla planowanych gazociągów wysokiego ciśnienia obowiązują inna terminologia, 
klasyfikacja i ustalenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe z dnia 30 lipca 2001r. (Dz.U. Nr 97 z 
sierpnia 2001). 

I tak, szerokość stref kontrolowanych, których linia środkowa pokrywa się z osią 
gazociągu, powinna wynosić dla gazociągów podwyższonego średniego ciśnienia i gazociągów 
wysokiego ciśnienia, o średnicy nominalnej oznaczonej symbolem „DN”: 

a) do DN 150 włącznie — 4m, 
b) powyżej DN 150 do DN 300 włącznie — 6m, 
c) powyżej DN 300 do DN 500 włącznie — 8m, 
d) powyżej DN 500 — 12m. 

 
Istniejące podstawowe urządzenia źródłowe i przesyłowe gazu wysokiego i średniego 

ciśnienia pokazano na rysunku. 
 

5. Odprowadzanie ścieków i wód opadowych 
 

Na terenie miasta funkcjonuje rozbudowany system kanalizacji mieszanej z przewagą 
sanitarnej o długości kanałów ogólnospławnych ok.35km zlokalizowanych w historycznym 
centrum miasta oraz kanałów sanitarnych o długości ok.138km, do którego podłączone jest 
(liczba czynnych przyłączy) około 3.500 budynków mieszkalnych. Główne urządzenia 
kanalizacyjne w centrum miasta to kolektory „A” d0,80-1,20m, „B” d0,70-d1,0m, „C” d0,60-
1,00m, „D” i „E” d0,50-0,80m i kolektor d0,50m z z-dów Pektowin. Układ transportowy do 
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oczyszczalni ścieków opiera się o kolektor „Z” d1,20m i dalej kolektor d1,60m ułożony wzdłuż 
prawego brzegu rz. Wisłoki. 

Na terenie miasta na sieci funkcjonują liczne pompownie ścieków. Ścieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane są i unieszkodliwiane w oddanej do użytku w 1996r. miejskiej 
mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej na prawym brzegu rzeki 
Wisłoki i oddzielonej od niej wałem przeciwpowodziowym. Jest ona położona w północno-
zachodniej części miasta Jasła w Krajowicach i przyjmuje ok. 5.300m3/d ścieków, w tym 
ok.3.000 m3/d ścieków z gospodarstw domowych. Średnia dobowa przepustowość maksymalna 
istniejących urządzeń do oczyszczalnia ścieków wynosi 7.800m3/d przy wydajności nominalnej 
(wg projektu) 20.000m3/d. Oczyszczalnia posiada ważne pozwolenie wodno-prawne na 
oczyszczanie ścieków komunalnych (szacuje się, że udział ścieków przemysłowych nie 
przekracza 45%). Oczyszczalnia miejska gwarantuje oczyszczanie ścieków w wymaganym 
prawem zakresie i dysponuje – przewidzianą przy jej budowie – znaczną rezerwą 
przepustowości. Świadczy ponadto usługi oczyszczania dla miejscowości podmiejskich w 
gminach Jasło i Dębowiec. Łącznie obsługuje obecnie ok. 30 tys. mieszkańców.  

System kanalizacji sanitarnej wybudowany został w ostatnich kilkunastu latach i znajduje 
się w dobrym stanie technicznym. Nowe osiedla kanalizowane są w układzie rozdzielczym.  

Na terenach nieskanalizowanych właściciele nieruchomości posiadają zbiorniki do 
gromadzenia nieczystości ciekłych. Następnie ścieki dowożone są samochodami asenizacyjnymi 
do oczyszczalni ścieków. Eksploatacja układu ogólnospławnego sprawia kłopoty gdyż w okresie 
deszczy nawalnych występują przeciążenia miejskiej oczyszczalni. Rozdzielenie kanalizacji 
ogólnospławnej w historycznym centrum miasta nigdy nie będzie w pełni możliwe. Budowa 
kanałów deszczowych tam gdzie przekrój poprzeczny ulicy na to pozwoli tyko częściowo odciąży 
układ kanalizacji ogólnospławnej. 

 
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są najkrótszymi trasami do gruntu lub 

istniejących cieków naturalnych i rowów w zlewni rzeki Wisłoki, Jasiołki i Ropy. Jest aktualnie 27 
wylotów kanalizacji deszczowej do odbiorników i na żadnym nie ma urządzeń podczyszczających 
wody opadowe. Kanały deszczowe na terenie miasta nie mają zdefiniowanego właściciela i 
eksploatatora. 

Odprowadzanie wód opadowych odbywać się powinno: 

 z nawierzchni utwardzonych dróg i placów (jezdni, chodników) oraz z parkingów – 
do sieci kanalizacyjnej, po obowiązkowym podczyszczeniu z piasku, związków 
zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych, 

 z budynków wielorodzinnych oraz budynków usługowych o powierzchni zabudowy 
większej niż 500m2 – do sieci kanalizacyjnej lub do studni chłonnych, 

 z innych nawierzchni utwardzonych, terenów zieleni oraz z dachów – do gruntu,  
bez podczyszczania, 

Wszystkie istniejące i projektowane instalacje służące dla odprowadzania i zrzutów wód 
opadowych muszą być wyposażone w urządzenia podczyszczające. Ponadto powinno się  
kształtować powierzchnie działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed 
spływem wód opadowych. 

Kanalizacją sanitarną i ogólnospławną objętych jest około 33,7 tys. mieszkańców, co 
stanowi 89% ludności miasta. 

Plany inwestycyjne niezbędne dla rozwoju miasta uwzględniają zadania zmierzające  
do sukcesywnego uregulowania gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę dalszych ciągów 
kanalizacyjnych. Przy współfinansowaniu środkami otrzymanymi w ramach ZPORR realizowany 
jest I etap inwestycji zakładający skanalizowanie osiedli mieszkaniowych do poziomu 95%. W 
kolejnym etapie planuje się objąć kanalizacją 99% powierzchni miasta. 
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Za odprowadzanie ścieków w Jaśle oraz konserwację sieci kanalizacji sanitarnej  
i ogólnospławnej wybudowanej w ramach środków własnych lub przekazanych przez innych 
inwestorów, a także budowę systemów kanalizacyjnych odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z  o. o. w Jaśle. 

Zapewnienie odbioru ścieków z istniejącej zabudowy istniejącego a zwłaszcza 
planowanego budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego wymaga budowy nowych 
odcinków sieci w układzie grawitacyjno-pompowym. 

W Studium z 1995 roku przyjęto program modernizacji podstawowego układu 
kanalizacyjnego, który w znacznej części już zrealizowano. Pozostała do realizacji budowa 
kanalizacji rozdzielczej na terenie osiedli Kaczorowy, Bryły i Gądki obecnie pozostające poza 
zasięgiem kanalizacji miejskich. 

 
Istniejące podstawowe kanały miejskie i miejską oczyszczalnię ścieków pokazano na 

rysunku. 
 

6. Ciepłownictwo 
 

Na obszarze Miasta Jasła funkcjonuje typowy system centralnego zaopatrzenia 
budownictwa mieszkaniowego i budynków użyteczności publicznej w energię cieplną. Produkcją 
ciepła oraz dystrybucją ciepła zajmuje się Zakład Energetyki Cieplnej w Jaśle. Funkcjonują dwie 
kotłownie centralne: 

 węglowa w dzielnicy Hankówka o mocy zainstalowanej ok.33MW, oraz 
 gazowa w dzielnicy Niegłowice o mocy zainstalowanej ok.13MW.  

Łączna moc obu dużych źródeł komunalnych to 45,90MW. Miasto trwale zrezygnowało z 
zakupu energii cieplnej z kotłowni zakładowej Carbon Black Poland Sp. z o. Również 
zrezygnowano z planowanej wcześniej budowy ciepłociągu łączącego elektrociepłownię ZTS 
„Gamrat” z miejskim systemem ciepłowniczym. 

Łączna długość sieci centralnego ogrzewania wynosi 16,7km, w tym magistralnej 7,4km. 
Źródłem energii do ogrzewania pomieszczeń w zabudowie jednorodzinnej są wbudowane 
systemy grzewcze głównie w postaci instalacji centralnego ogrzewania oraz paleniska piecowe 
(piece ceramiczne). Ze względu na to, że indywidualne instalacje grzewcze (piece, kotłownie 
wbudowane) zasilają tylko obiekty, w których są zainstalowane należy zakładać, że są to źródła 
ciepła o niewielkich mocach (jednostkowo rzędu kilku kilowatów).  

Gospodarka cieplna miasta oparta jest o następujące surowce: gaz ziemny (około 60%), 
węgiel kamienny i produkty węglopochodne (ok. 25%), olej opałowy (około 10%) oraz 
marginalnie: gaz propan-butan, energia elektryczna, mazut, drewno.  
 

Miasto Jasło posiada Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Miasta Jasła z 1999r. I tak, na terenie miasta przewiduje się:  

 budowę rurociągu łączącego północny i południowy system ciepłowniczy,  
od ul. Ujejskiego do ul. Kopernika, 

 przebudowę węzłów parowych na wodne i modernizacje sieci tam gdzie dotąd tego  
nie przeprowadzono.  
Na terenach nie objętych obsługą przez miejski system ciepłowniczy zaopatrzenie 

w ciepło będzie realizowane z lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwami ekologicznymi, tj. 
gazem przewodowym, gazem płynnym, olejem opałowym o niskiej zawartości siarki, energią 
elektryczną lub innymi (drewno, słoma, pochodne). 
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Istniejące podstawowe sieci cieplne i lokalizacje kotłowni komunalnych pokazano na 
rysunku. 
 

7. Telekomunikacja 
 

Podstawowym operatorem sieci telekomunikacji przewodowej na terenie miasta jest 
przedsiębiorstwo Telekomunikacja Polska S.A. W dalszym ciągu jest zapotrzebowanie  
na rozbudowę sieci telefonicznej nie tylko ze względu na łączność, ale także jako rozbudowaną 
sieć informatyczną. Alternatywą i uzupełnieniem systemu telefonii stacjonarnej są 
upowszechnione systemy telefonii komórkowej. 

W układzie TP S.A. podstawowym źródłem zasilania miasta w łącza telefoniczne jest 
centrala automatyczna CA "Jasło" o nieznanej pojemności i rezerwach w numerach 
centralowych. Ostatnie ujawnione dane pochodzą z 1999 roku. Wówczas liczba łączy głównych 
w mieście wynosiła ogółem 10 358. Można przyjąć, że wobec zniesienia ograniczeń w 
przyłączaniu nowych odbiorców tzw. gęstość telefoniczna osiągnęła w Jaśle obecnie stan 
nasycenia. Urządzenia telekomunikacyjne na terenie miasta obejmują sieci kablowe telefoniczne 
międzymiastowe, okręgowe, magistralne i rozdzielcze oraz szafki kablowe. 
 
 

XII. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JASŁA 
 
 
Strategia rozwoju miasta Jasła jest etapem planowania kompleksowego i długofalowego 

rozwoju miasta, odpowiedzią na potrzebę całościowego podejścia do planowania rozwoju 
miasta przy założeniu wielu szybko zmieniających się czynników gospodarczo – społeczno – 
politycznych dzisiejszego świata. W szybko zmieniającym się i coraz bardziej konkurencyjnym 
otoczeniu planowanie strategiczne znacznie zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu. Jest 
dokumentem tworzonym w celu określenia najważniejszych zamierzeń osiąganych wspólnym 
wysiłkiem władz samorządowych, mieszkańców i podmiotów gospodarczych.  Strategia rozwoju 
miasta jest dokumentem  uchwalanym przez Radę Miasta. 

Strategia Rozwoju Miasta jest dokumentem, który pozwala spojrzeć na miasto 
całościowo i zaplanować jej rozwój w perspektywie kilkunastu lat. Dokument ten  pozwala  
na prowadzenie bardziej racjonalnej gospodarki miejskiej, umożliwia planowanie 
poszczególnych przedsięwzięć i inwestycji, wreszcie pozyskiwanie środków z zewnątrz 
przeznaczonych na poszczególne zadania. 

Cele wyznaczone i określone w strategii realizowane są głównie przez publiczne środki 
finansowe, które mogą być wspomagane przez różnego rodzaju przedsięwzięcia publiczno – 
prywatne, prywatne dotacje, współpracę międzygminną, pozyskiwanie środków 
pozabudżetowych, zlecanie zadań publicznych organizacjom społecznym, interwencje władz 
centralnych, regionalnych lub powiatowych, a także coraz częściej spotykaną formę współpracy 
z równorzędnymi jednostkami terytorialnymi za granicą oraz finansowanych przez fundusze Unii 
Europejskiej. 

 

1. Analiza SWOT 
 
Narzędziem stosowanym do oceny czynników wzrostu, jak i regresu przy 

uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych jest analiza SWOT. Analiza przedstawia 
mocne, słabe strony oraz szanse i zagrożenia miasta. Ułatwia formułowanie zaleceń w zakresie 
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unikania zagrożeń, wykorzystywania szans, wzmacnianiu słabych stron jak również wskazuje 
mocne strony wykorzystywane w nowych opracowaniach rozwoju miasta.  

Atutem miasta jak i jego mocną strona jest bliskość Magurskiego Parku Narodowego, 
duża liczba pieszych i rowerowych szlaków turystycznych, bliskie położenie skansenu 
archeologicznego w Trzcinicy(Karpacka Troja) prowadzą do rozwoju turystycznego. Położenie 
geopolityczne na międzynarodowym szlaku komunikacyjnym oraz bliskość granicy ze Słowacja, 
bliskość dużych ośrodków miejskich tj. Rzeszów, Tarnów, Kraków stwarza duże możliwości w 
pozyskaniu nowych inwestorów z czym wiąże się rozwój gospodarczy miasta  
i regionu. W strefie gospodarczej mocną stroną jest dobrze rozwinięta siec placówek usługowo 
– handlowych, dostępność terenów inwestycyjnych oraz łatwy dostęp do usług finansowych dla 
przedsiębiorców. Szansą jest pozyskanie środków finansowych z funduszy unijnych, rozwój 
współpracy gospodarczej z Ukrainą i Słowacją. Podstawowym czynnikiem wpływającym na 
rozwój miasta i poprawę warunków życia mieszkańców jest infrastruktura.  
Dobrze rozbudowana sieć infrastruktury wpływa na atrakcyjność miasta i umożliwia 
konkurowanie z innymi miastami i regionami o pozyskanie nowych inwestorów. Mocna stroną 
oraz szansą  miasta jest dobrze rozwinięta infrastruktura społeczne, jest ona podstawa  
do świadczenia usług administracyjnych, edukacyjnych, zdrowotnych oraz kulturalnych.  
W dziedzinie infrastruktury technicznej można wymienić następujące mocne strony oraz szans w 
dalszym rozwoju miasta: 

 
Mocne strony: 

 Położenie na ważnych szlakach komunikacyjnych 
 Obwodnica miasta 
 Dobrze rozwinięta sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz wysoki poziom 

gazyfikacji. 
 

Dodatkowym plusem dla dalszego rozwoju miasta jest wysoki stopień pokrycia planami 
zagospodarowania przestrzennego i innymi dokumentami planistycznymi jak również 
modernizacja dróg, budowa autostrady A4, budowa obwodnicy północnej oraz możliwość 
pozyskania środków unijnych na rozwój infrastruktury.  

Niekorzystnym czynnikiem a nawet zagrożeniem dla dalszego rozwoju funkcji 
turystycznej jest  małe zainteresowanie środowisk lokalnych w tą dziedzinę gospodarki jak 
również zanieczyszczenie powietrza oraz zagrożenie powodziowe.  

 
Zagrożenia wpływające na funkcjonowania miasta to: 

 emigracja ludzi młodych wykształconych . 
 bezrobocie  
 zmniejszająca się liczba mieszkańców miasta w wieku przedprodukcyjnym 
 niedoinwestowanie infrastruktury społecznej, rekreacyjnej oraz turystycznej 
 zła sytuacja w służbie zdrowia 
 brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych  
 nasilenie ruchu transgranicznego. 
 

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych, zanieczyszczenia związane z komunikacją 
samochodową w centrum miasta są to słabe strony miasta, które można wyeliminować w 
najbliższych latach. Do słabej strony gospodarki można zaliczyć niska konkurencyjność 
przedsiębiorstw, niedostatecznie rozwinięta baza turystyczna, duże rozdrobnienie działek  
i gospodarstw rolnych oraz niedostateczne uzbrojenie terenu. 
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2. Misja i wizja rozwoju miasta 
 
Misja 
„Misją miasta jest skuteczne działanie zorientowane na stworzenie lokalnego ośrodka 

rozwoju gospodarczego, atrakcyjnego dla mieszkańców dzięki rozwojowi przedsiębiorczości, 
turystyki, edukacji sprawnie wykorzystującego swoje położenie geograficznie, a także potencjał 
społeczny i ekonomiczny”3 

Misja przedstawia główne kierunki jakie władze miasta mogą zrealizować w ciągu 
najbliższych lat oraz pełni funkcję promocyjną. 

Misją miasta jest uzyskanie funkcji lokalnego centrum gospodarczego. Uzyskanie tej 
funkcji będzie możliwe dzięki wspieraniu rodzimej przedsiębiorczości oraz stworzenie polityki 
przyjaznej nowym jaki i obecnym inwestorom. Dobrze rozbudowana sieć infrastruktury wpłynie 
na atrakcyjność miasta i umożliwi konkurowanie z innymi miastami i regionami  
o pozyskanie nowych inwestorów a także poprawi standard życia mieszkańców.  

Jednym z kierunków misji jest stworzenie lepszych warunków życia mieszkańców  
oraz ulepszenie działania w sferze infrastruktury społecznej. 
 

Wizja 
Miasto Jasło wykorzystując swoje położenie geograficzne oraz potencjał gospodarczy  

i społeczny przeobrazi się w bezpieczny, nowoczesny, atrakcyjny pod względem inwestycyjnym, 
kulturowym oraz rekreacyjnym ośrodek, w którym warto będzie mieszkać, uczyć się i pracować.  

Ważnymi czynnikami w rozwoju miasta będą działania zachęcające mieszkańców  
do rozpoczynania działalności gospodarczej lub rozwijania już istniejących przedsiębiorstw jak 
również wspieranie inwestorów zewnętrznych, uzbrojenie terenów atrakcyjnych inwestycyjnie w 
niezbędną infrastrukturę techniczną, poprawę stanu dróg oraz budowę parkingów dla 
samochodów osobowych i autokarów. 

W wyniku  nowych inwestycji miasto będzie miało możliwość dynamicznego wzrostu 
gospodarczego, będzie rozwijać się przedsiębiorczość w sektorach: przemysłu, budownictwa, 
turystyki i rekreacji. W wyniku rozwoju turystyki w rejonie miasta należy podjąć działania  
dla stworzenia nowoczesnej bazy noclegowo – usługowej dla turystów zagranicznych jaki  
i mieszkańców powiatu jasielskiego. 

 
3. Cele strategiczne, priorytety i kierunki działania 

 

Określenie precyzyjne celów i obszarów działania wpływa na realizację założeń polityki 
rozwoju miasta. Zadania wynikające z celów i obszarów działania określone w strategii rozwoju  
wpłyną na funkcjonowanie miasta i jej mieszkańców. 

Strategia jest programem ukazującym przyszłe działania władz miasta w jego rozwoju  
i poprawie życia mieszkańców. 
 

CELE STRATEGICZNE W ROZWOJU GOSPODARCZYM 
1. Wykreowanie korzystnych warunków do inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości 
2. Podjęcie działań mających na celu przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych 
3. Rozwój gospodarczej współpracy transgranicznej 
4. Optymalne wykorzystanie położenia i walorów środowiska w rozwoju gospodarczym 

                                            
3 Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007 - 2020 
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ZADANIA REALIZACYJNE 
1. Zakończenie prac nad opracowywaniem planów rozwojowych dla miasta 
2. Opracowanie nowych dokumentów planistycznych 
3. Uzbrojenie ternu 
4. Scalenie rozdrobnionych gruntów 
5. Budowa dogodnego połączenia z projektowaną autostradą A4 
6. Wprowadzenie ulgi podatkowej dla przedsiębiorców 
7. Wykorzystanie nowego przejścia granicznego w Ożennej dla rozwoju gospodarki 
8. Wykorzystanie źródeł energii odnawialne 
9. System zachęt dla przedsiębiorców prowadzących działalność proekologiczną 
10. Uchwalenie programu i harmonogramu minimalizacji zanieczyszczenia powietrza 
11. Współpraca proekologiczna z innymi ośrodkami przemysłowymi 
12. Stworzenie bazy logistycznej na terenie miasta 

 
Realizacja przedstawionych powyżej celów i zadań wpłynie na długoterminowy rozwój 

miasta. Potrzeba rozwoju gospodarczego spowoduje, że władze miasta przeprowadzą działania 
na rzecz osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz nowych inwestorów  
w celu zwiększenia ich liczby tj. wprowadzenie ulg, ułatwienie procesu zakładania firm, pomoc 
w zakresie szkoleń, informacji o programach i środkach unijnych. 
 
CELE STRATEGICZNE W INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ  

1. Poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym 
2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 
3. Inwestycje w zakresie ochrony środowiska 
4. Usprawnienie systemu gospodarki odpadami i gospodarki wodno – kanalizacyjnej 

 
ZADANIA REALIZACYJNE 

1. Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w mieście 
2. Budowa ścieżek rowerowych 
3. Budowa obwodnicy północnej miasta 
4. Budowa dogodnego połączenia z projektowaną autostradą A4 
5. Modernizacja przebiegu drogi wojewódzkiej nr 992 na terenie miasta 
6. Rozbudowa kanalizacji deszczowej 
7. Przywrócenie Jasłu rangi węzła kolejowego 
8. Budowa sieci Internetu szerokopasmowego 
9. Usprawnienie systemu segregacji odpadów 
10. Budowa zakładu utylizacji odpadów 
11. Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej 
12. Udoskonalenie systemu przeciwdziałaniu skutkom powodzi 

 
Ważnym elementem w obszarze infrastruktury technicznej, która istotnie wpływa na 

rozwój gospodarczy miasta, jest budowa i modernizacja dróg, budowa parkingów dla 
samochodów osobowych i autokarów. Stworzenie bazy logistycznej na terenie miasta oraz 
przywrócenie istniejącemu węzłowi kolejowemu rangi regionalnej. 
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CELE STRATEGICZNE W INFRASTRUKTURZE SPOŁECZNEJ 
1. Poprawa jakości życia mieszkańców  
2. Wzrost dochodów mieszkańców oraz minimalizacja bezrobocia 
3. Aktywizacja gospodarcza mieszkańców 
4. Zahamowanie emigracji zarobkowej mieszkańców 
5. Rozwój budownictwa mieszkaniowego 
6. Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy 

 
ZADANIA REALIZACYJNE 

1. Powstanie podmiotów ekonomii społecznej 
2. Tworzenie centów aktywizacji osób wykluczonych społecznie  
3. Poprawa bazy obiektów sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych 
4. Rozszerzenie oferty kulturalnej (m.in. Jasielskiego domu kultury) 
5. Budownictwo mieszkaniowe (socjalne, na wynajem) 
6. Rozwój kształcenia ustawicznego 
7. Rozwój szkolnictwa zawodowego na potrzeby lokalne 
8. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych i społecznych 
9. Budowa przedszkoli żłobków 
10. Powstanie placówki wsparcia dziennego dzieci i młodzieży 
11. Powstanie środowiskowego domu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi 
12. Rozwój szkół wyższych 
13. Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych 
14. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
15. Budowa centrum pomocy niepełnosprawnych 
16. Opracowanie i wdrążenie programów pomocy osobom uzależnionym 

 
Polityka społeczna jest ukierunkowana na stworzenie możliwie najlepszych warunków  

do życia mieszkańców. Należy zapewnić osobom niepełnosprawnym swobodny dostęp  
do obiektów użyteczności publicznej jak również uwzględniać w projektowanych budynkach 
potrzeby tych osób.  

Konieczne jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych obiektów sportowo – 
rekreacyjnych i kulturalnych oraz rozwój budownictwa mieszkalnego na potrzeby ośrodków 

pomocy jaki i samych mieszkańców 4. 

 
 
 

XIII. POLITYKA PRZESTRZENNA JAKO ELEMENT POLITYKI ROZWOJU 
MIASTA 
 

1) Uznaje się, że generalnym celem polityki rozwojowej Miasta Jasła jest cel uniwersalny, 
„podnoszenie standardu warunków życia mieszkańców miasta przy zachowaniu 
zasady zrównoważonego rozwoju” także i poprzez realizację polityki przestrzennej w 
zakresie: 
a. uzyskiwania coraz to wyższej sprawności funkcjonowania struktur przestrzennych 

poprzez przekształcanie a co najmniej korektę układu komunikacyjnego, podnoszenie 

                                            
4 Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007 - 2020 
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stopnia wyposażenia w infrastrukturę techniczną terenów i zainwestowania 
kubaturowego; 

b. wykorzystania położenia i funkcji miasta w strukturze osadniczej województwa, 
różnorodnych jej związków zewnętrznych oraz terytorialnych warunków jej rozwoju dla 
podnoszenia atrakcyjności jako obszaru korzystnego do inwestowania  
i koncentracji funkcji regionalnych; 

c. przeciwdziałanie degradacji walorów miasta w zakresie środowiska przyrodniczego, 
dziedzictwa kulturowego, potencjału intelektualnego mieszkańców. 

 
2) Uznaje się, że konkretyzacja celu generalnego następuje poprzez dążenie do osiągania 

celów pośrednich (także wyrażanych w polityce przestrzennej) a przede wszystkim: 
a. rozpoznawanie stanu przestrzeni miasta, jej zagospodarowania i użytkowania, 

powiązań zewnętrznych i zależności wewnętrznych, oceny, ochrony i efektywnego 
wykorzystania występujących walorów w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, 
przeciwdziałania konfliktom i barierom związanym z użytkowaniem przestrzeni,  
a w konsekwencji określenie rejonów predysponowanych dla rozwoju podstawowych 
funkcji miejskich (szczególnie poprzez diagnozę środowiska przyrodniczego i 
kulturowego, ich ochronę, kształtowanie i racjonalne wykorzystanie dla celów 
rozwojowych; układu komunikacyjnego; infrastruktury technicznej); 

b. integrowanie polityki przestrzennej państwa z interesami miasta poprzez wpływanie na 
formułowanie zadań rządowych i wojewódzkich związanych z priorytetami rozwoju 
miasta;  

c. wykorzystanie dla rozwoju miasta zewnętrznych powiązań funkcjonalno-
przestrzennych, w tym w ramach powiatu, województwa; 

d. tworzenie zbioru informacji stwarzających warunki dla projekcji rozwojowego image 
miasta, marketingu jego przestrzennych walorów dla działalności związanej  
z preferowanymi formami aktywności gospodarczej, a w tym dla działalności ofertowej 
miasta o funkcji regionalnej; 

e. prowadzenie monitoringu gospodarki przestrzennej. 
 
3) Powyższe cele zbieżne są z ogólną wizją rozwoju województwa podkarpackiego, 

określonymi zarówno w cytowanym uprzednio „Planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa podkarpackiego” oraz aktualnymi poglądami na kierunki rozwoju miasta 
zawartymi w „Strategii rozwoju ...”. 
W ten sposób respektowana jest generalna zasada kontynuacji i rozwijania zasadniczych 
kierunków rozwoju miasta i stałej oceny uwarunkowań tego rozwoju. 

 
 
 

XIV. POLITYKA OCHRONNA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO 

 

1. Polityka dotycząca ochrony przyrody i krajobrazu 
 

W obrębie Jasła nie ma zatwierdzonych obszarów wchodzących w skład Europejskiej 
Sieci Ekologicznej „NATURA 2000”. 
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Nie ma również ograniczeń wynikających z położenia w obrębie obszarów chronionych  
w myśl ustawy „o ochronie przyrody” – parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów 
chronionego krajobrazu, rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych. 

 
Krajobraz przyrodniczy i przyrodniczo-kulturowy podlega ochronie na podstawie 

przepisów ustawy o ochronie przyrody. Formą ochrony może być pomnik przyrody, stanowisko 
dokumentacyjne, użytki ekologiczne jak również obszar Natura 2000.   

Pomniki przyrody są chronione na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody 
z dnia 16 kwietnia 2004r. Pomnikami przyrody mogą być pojedyncze twory przyrody żywej 
i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, 
historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi 
je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych  
lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.  

Planowane do utworzenia stanowiska dokumentacyjne powinny stanowić  
nie wyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem 
naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń 
skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne  
wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk 
powierzchniowych i podziemnych. 

Proponowane do objęcia ochroną prawną użytki ekologiczne muszą stanowić 
zasługujących na ochronę  pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania 
różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, 
kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, 
starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska 
rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca 
rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.  

W przypadku ustanowienia specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOO) lub też obszaru 
specjalnej ochrony ptaków (OSO) w ramach sieci Natura 2000 należy się stosować do planu 
ochrony takiego obszaru lub w przypadku jego braku do przepisów odrębnych. Ponadto 
zabrania się podejmowania działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk 
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć 
negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.  

 
Obszary ochrony planistycznej  
Na terenie miasta funkcjonują obiekty stanowiące ważne punkty rekreacyjne  

i spacerowe posiadające jednocześnie umiarkowane walory przyrodnicze. Określono je jako 
„specjalne” gdyż z racji swej specyfiki są w środowisku miejskim (także podmiejskim  
i wiejskim) schronieniem licznych gatunków ptaków i mniejszych ssaków, a jeśli położone są 
poza ścisłym centrum mogą być siedliskiem wielu gatunków chronionych roślin (np. Park 
szpitalny – stare osobniki bluszcz pospolity Hedera helix) i zwierząt, w tym bezkręgowców. 

Ze względu na ich charakter należy je objąć ochroną planistyczną oraz przygotować 
odrębną, szczegółową charakterystykę.  

1. Park Miejski. 
2. Park szpitalny. 
3. Park „Abaka”. 
4. Skwery nadrzeczne koło ławy na Wisłoce. 
5. Tereny rekreacyjne w widłach Wisłoki i Ropy. 
6. Stary Cmentarz. 
7. Nowy Cmentarz. 
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8. Łąki i zarośla między obiektami MOSiR i mostem gamrackim. 
9. Parcela dawnej przychodni gruźlicznej z pomnikowymi białodrzewami Populus alba. 
10. Wzgórze Gorajowickie. 

 
 

Zagrożenia 
Zurbanizowanie nowych terenów wpłynie na zmniejszenie powierzchni zespołów 

roślinności główne segetalnej lub półnaturalnej i nasadzeń drzew ozdobnych.  
Spowoduje to zmiany w składzie roślinności i świecie zwierząt. Są to jednak zmiany 
zapoczątkowane znacznie wcześniej i długotrwałe i obejmujące znacznie większe powierzchnie 
niż badany teren. 

Pomniki objęte ochroną są utrzymywane w dobrym stanie sanitarnym. Walory 
krajobrazowe Jasła są zachowane. Brak stałych elementów, które wprowadzałyby dysharmonię 
w krajobrazie. 

Do tej pory nie zatwierdzono stref ochronnych wokół miejsc gniazdowania i rozrodu  
oraz żerowania ptaków i zwierząt chronionych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Oceniając zagrożenie stanu środowiska należy stwierdzić na największe występuje  
w zakresie stanu sanitarnego powietrza, dotyczy to głównie zanieczyszczeń wprowadzanych do 
atmosfery przez zakłady przemysłowe i emisję niską z kotłowni domowych oraz zagrożenia 
hałasem komunikacyjnym. 
 

Możliwości ograniczenia zagrożeń 
W trakcie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego należy chronić przed zabudową i antropopresją System Przyrodniczy Gminy 
obejmujący obszary z biocenozami o charakterze naturalnym pełniące funkcje korytarzy 
ekologicznych (ciągów ekologicznych umożliwiających przemieszczanie się flory i fauny)  
oraz węzłów ekologicznych (miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków, zasilających 
przyrodniczo obszary otaczające).  

Kształtowanie powiązań (luk w zabudowie) umożliwiających komunikowanie  
się biocenoz. Zmniejszenie antropopresji poprzez realizację zbiorczych systemów odprowadzania  
i oczyszczania ścieków, zapewnienia dostępu do paliw niskoemisyjnych, modernizacji dróg 
(przepusty ekologiczne, oczyszczanie wód opadowych z koron dróg), zmniejszenia 
wodochłonności, energochłonności, materiałochłonności gospodarki oraz sektora komunalnego. 

Podejmowanie działań wzmacniających strukturę oraz prężność ekologiczną obszaru – 
kształtowanie roślinności nadrzecznej oraz zieleni w terenach zurbanizowanych, retencja wód 
powierzchniowych itp. 

Nadzorowanie eksploatacji indywidualnych systemów gromadzenia ścieków 
(bezodpływowe zbiorniki i oczyszczalnie przydomowe). 
 

Doliny rzeczne pełnią funkcje naturalnych korytarzy ekologicznych. Na terenie miasta 
Jasła łączą się ze sobą 3 rzeki. Lewobrzeżnym dopływem Wisłoki jest Ropa, natomiast w 
dalszym jej biegu z prawej strony wpada do niej również Jasiołka.  

Na obszarze korytarzy ekologicznych należy: 
 wykluczyć zabudowę kubaturową dolin, składowanie odpadów, wylewanie ścieków,  

 prowadzić budowę liniowych urządzeń technicznych przecinających doliny z zachowaniem 
drożności dolin umożliwiającej migrację flory i fauny, 

 retencjonować wodę poprzez budowę małych zbiorników wodnych,  
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 wprowadzić pasmowe zadrzewienia, zakrzewienia i zadrzewienia w celu utworzenia 
biologicznego buforu chroniącego przed spływami wód zanieczyszczonych z terenów pól 
uprawnych.  
Terasy zalewowe oraz starorzecza z projektowanym użytkiem ekologicznym „Łęg  

w Kaczorowach”, starorzecze Wisłoki w Krajowicach, Jasiołki w Hańkówce, skarpa prawego 
brzegu Wisłoki od mostu kolejowego do granic miasta, stanowiące cenne przyrodniczo 
zbiorowiska roślinności wodno – bagiennej, stanowiące miejsca lęgowe i miejsca żerowania 
ptaków, gadów i płazów chronionych, należy objąć ochroną i utworzyć w najcenniejszych 
częściach i wyznaczonych granicach użytki ekologiczne lub korytarze ekologiczne. 
 
 

2. Polityka ochrony wód otwartych i podziemnych 
 

Z pośród wód powierzchniowych na terenie miasta Jasła wyróżnić można 3 główne rzeki: 
Wisłokę, Ropę i Jasiołkę. Miasto leży poza udokumentowanymi Głównymi Zbiornikami Wód 
Podziemnych.  

W obszarze zmiany Studium nie występuje udokumentowany Zbiornik Wód 
Podziemnych, obszar graniczy jedynie z GZWP Dolina rzeki Wisłoka (433). 
 

Zagrożenia 
Na terenie miasta Jasła mogą występować zagrożenia zanieczyszczenia wód otwartych i 

podziemnych wiążące się z takimi brakami infrastruktury technicznej jak: 

 spływ ścieków nie oczyszczonych zawierających ropopochodne i metale ciężkie 
(z dróg do rowów przydrożnych i infiltracja w głąb lub odprowadzenie do rowów 
melioracyjnych), 

 infiltracja w głąb i spływ do wód powierzchniowych soli używanej przez zarządy 
dróg do zwalczania zimowej śliskości jezdni. 

Mogą się również pojawiać okresowe niedobory wody pitnej, a także problemy 
z retencyjnością zlewni Wisłoki (mała podatność na odnawianie wód podziemnych).  

 
Możliwości ograniczenia zagrożeń 
Ograniczenie zagrożeń wynikających z ochrony wód otwartych i podziemnych może być 

osiągnięte poprzez:   
- ochronę obszarów źródliskowych rzek, 
- zwiększenie retencji powierzchniowej i podziemnej poprzez retencję wód 

w zbiornikach dolinowych oraz zwiększanie lesistości, 
- likwidację strat wody na sieciach wodociągowych, 
- racjonalizację zużycia wody, zmniejszenie wodochłonności sektora komunalnego, 
- budowę systemów zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków obejmującego 

wszystkie zwarte jednostki osadnicze, 
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub bezodpływowych zbiorników 

na ścieki na terenach zabudowy rozproszonej, 
- wdrożenie systemu nadzoru nad funkcjonowaniem indywidualnych obiektów 

gromadzenia i oczyszczania ścieków, 
- zwiększenie zdolności samooczyszczania się wód powierzchniowych w dolinach rzek 

poprzez odpowiednie kształtowanie stosunków wodnych i biocenotycznych, 
- wprowadzanie stref ochronnych ujęcia wód powierzchniowych dla celów komunalnych. 
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3. Polityka ochrony terenów leśnych i zadrzewień 
 

Na terenach miasta Jasła nie ma dużych kompleksów leśnych. Lasy grądowe porastające 
Doły Jasielsko-Sanockie dawno zostały wyniszczone. Pozostały po nich jedynie nieduże lasy i 
zagajniki. Największym kompleksem leśnym jest pogórzański masyw Wzgórz Warzyckich. 
Dominują w nim głównie buki, jodły i sosny. Obok tych drzewostanów spotyka się graby, 
jawory, klony, brzozy, osiki, dęby, dzikie czereśnie i lipy. Na podmokłych terenach rośnie olcha, 
a w dolinach rzek wierzba łoza. W poszyciu lasów spotyka się iwę, jarzębinę, dziki bez, kalinę i 
leszczynę. 

Leśnictwo ma dla Jasła marginalne znaczenie, ponieważ jest to teren zurbanizowany. 
Powierzchnia gruntów leśnych Jasła to 170 ha. Oznacza to, iż poziom zalesienia gminy miejskiej 
wynosi 4,6% obszaru miasta. Na terenie miasta nie prowadzi się działań mających na celu 
zalesienie gruntów, a także mało korzysta się z lasów; jedynie 9% wykorzystywanych jest do 
pozyskiwania drewna.  

Zasady gospodarki leśnej zgodnie z ustawą o lasach określa plan urządzeniowy lasów 
oraz uproszczone plany urządzania lasów nie stanowiących własności Państwa.  
Gospodarka lasami prywatnymi winna odbywać się zgodnie z uproszczonymi planami urządzenia 
lasów oraz mapami gospodarczymi, sporządzonymi dla wszystkich lasów prywatnych, w 
horyzoncie czasowym do końca 2013 r. 

W skład terenów przeznaczanych pod dolesienia należy włączać obszary naturalnej 
sukcesji roślinnej, wśród  której gatunkowo dominuje brzoza i sosna.   

 
Zagrożenia 
Zagrożeniem dla lasów w obrębie miasta Jasła może być: 

- rozprzestrzenianie się zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, 
- dzikie wysypiska śmieci oraz niekontrolowane wypływy ścieków z terenów przyległych,   
- nadmierna i/lub niewłaściwa eksploatacja turystyczna. 

 
Możliwości ograniczenia zagrożeń 

Ochrona gruntów leśnych polega na: 
- trwałym utrzymywaniu lasów i utrzymaniu ciągłości ich użytkowania, 
- ograniczaniu przeznaczania na cele nierolnicze i nieleśne, 
- zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom 

w drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej, 
- przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych 

wskutek działalności nieleśnej, 
- poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich  produkcyjności. 

 
 

4. Polityka ochrony gleb 
 
Gospodarstwa rolne indywidualne zlokalizowane na terenie gminy miejskiej stanowią 

9,9% wszystkich gospodarstw w powiecie i jest ich 2 173. Produkcja większości z nich 
przeznaczona jest głównie na własne potrzeby właścicieli. Większość gruntów stanowią użytki 
rolne, w tym: grunty orne - 1 322 ha, łąki – 348 ha, sady – 109 ha oraz pastwiska – 55 ha. 
Łączna powierzchnia użytków rolnych w granicach miasta (2 122 ha) stanowi 4,2% użytków 
rolnych powiatu. 
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W całym powiecie jasielskim struktura obszarowa gospodarstw rolnych jest bardzo 
niekorzystna i na razie nic nie wskazuje aby ulegała ona odwróceniu. Duże rozdrobnienie 
gospodarstw rolnych skutkuje niską towarowością gospodarstw, a to przekłada się na ich 
bardzo słabe wyniki ekonomiczne. Konsekwencją rozdrobnienia jest wielokierunkowa,  
nie wyspecjalizowana produkcja. 
 

Zagrożenia 
Czynniki obniżające wartość uprawową gleb dzielimy na antropogeniczne i naturalne.  

Do podstawowych zagrożeń powierzchni ziemi oraz gleb w obszarze miasta Jasła należą: 
- erozja wodna i wietrzna w obszarach stokowych powodująca przeobrażenia w rzeźbie 

terenu oraz degradację fizyczną i chemiczną gleb, 
- ewentualne scalanie gruntów i likwidacja istniejących miedz śródpolnych (możliwość 

uruchomienia zjawisk erozyjnych), 
- przeznaczanie obszarów z glebami chronionymi pod inwestycje i budownictwo 

mieszkaniowe,  
- zanieczyszczanie gleb związkami chemicznymi, w tym metalami ciężkimi w terenach 

zabudowanych, wzdłuż dróg oraz w obszarach intensywnie użytkowanych rolniczo 
/nieprawidłowe dawkowanie nawozów, chemizacja/, 

- składowanie odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych i nie przygotowanych 
("dzikie" składowiska odpadów, wylewiska), 

- zanieczyszczanie gleb ściekami bytowymi odprowadzanymi do ziemi w obszarach  
nie posiadających systemów kanalizacyjnych, 

- zanieczyszczenia gleb wodami deszczowymi z koron dróg lub stacji paliw. 
 

Możliwości ograniczenia zagrożeń 
Ochrona gruntów rolnych polega na:  

- ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze i nieleśne, 
- zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom 

w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej, 
- rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze, 
- zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych. 
- zalesienie obszarów zagrożonych erozją wodą oraz gruntów marginalnych 

dla rolnictwa, 
- zakładanie pasów zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, na liniach spływu wód, 
- zmiana układu pól i dróg dojazdowych do pól na poprzeczno stokowy, 
- projektowanie ewentualnych scaleń z uwzględnieniem zjawisk erozyjnych oraz potrzeb 

ochrony przyrody, 
- przeznaczanie pod zabudowę nieużytków i gruntów najniższych klas bonitacyjnych, 
- likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów, 
- rekultywacja nieużytków, 
- renaturyzacja gleb poprzez wapnowanie, nawożenie i odpowiednie procesy 

agrotechniczne. 
 

5. Polityka dotycząca eksploatacji surowców i rekultywacji 
 

Udokumentowane złoże kruszywa naturalnego „Jasło” wymaga uzyskania zgody 
właściwego organu na zmianę dotychczasowego przeznaczenia. Na etapie sporządzania 
Studium nie wskazuje się obiektów lub obszarów, dla których wyznacza się w złożu kopaliny 
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filar ochronny z powodu braku informacji na temat wyznaczania takich obiektów lub obszarów. 
Jeżeli na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, takie 
informacje będą dostępne, wówczas ustalenia planu powinny uwzględniać obiekty lub obszary, 
dla których wyznaczane będą w złożu kopaliny filary ochronne. 

W obszarze Zmiany Studium nie występują udokumentowane złoża kopalin, tereny 
górnicze i udokumentowane kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla. 

 
Zagrożenia 
Udokumentowane zasoby torfów nie powinny być eksploatowane ze względów 

hydrologicznych – naturalne zbiorniki retencyjne, obszary źródliskowe, przyrodniczych – cenne 
biocenozy torfowiskowe wymagające ochronny prawnej oraz gospodarczych – infrastruktura 
techniczna, użytkowanie rolnicze. 

Niekontrolowana eksploatacja surowców mineralnych i energetycznych może stanowić 
zagrożenie dla równowagi przyrodniczej, walorów krajobrazowych i bioróżnorodności. Może 
przyczynić się do obniżenia zwierciadła wód podziemnych na terenach sąsiednich, efektem 
czego znajdująca się tam roślinność będzie miała utrudniony dostęp do wód gruntowych.    
 

Możliwości ograniczenia zagrożeń 
Poszukiwanie i pozyskiwanie nowych złóż kopalin jest możliwe wyłącznie na podstawie 

ważnej koncesji wydanej przez upoważniony organ (wojewoda, starosta), która powinna 
zawierać w szczególności dopuszczalną wielkość eksploatacji złoża oraz warunki rekultywacji 
terenu poeksploatacyjnego. Możliwość eksploatacji surowców powinna być ustalona na etapie 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prowadzona zgodnie z 
zasadami określonymi w ustawie prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. oraz 
stosownych rozporządzeniach.  

Należy przeprowadzać kontrole związane z ochroną środowiska oraz ochroną zdrowia 
i życia ludzi zamieszkujących tereny sąsiednie. Wyrobiska poeksploatacyjne powinny zostać 
zrekultywowane. Koszt rekultywacji ponieść ma jednostka posiadająca koncesję na 
wydobywanie złoża.  

Wokół czynnych otworów eksploatacyjnych należy zachować strefy bezpieczeństwa oraz 
ochronę terenów i obszarów górniczych zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 

6.  Polityka dotycząca ochrony środowiska atmosferycznego i ochrony przed 
hałasem 
 
Powietrze jest mieszaniną gazów oraz cząstek stałych, z których składa się atmosfera 

ziemska. Wprowadzone do powietrza substancje, które nie są jej naturalnymi składnikami  
lub ich stężenia przekraczające właściwy dla nich zakres, są to zanieczyszczenia powietrza. 

Emitowane do atmosfery substancje występują w postaci stałej, ciekłej lub gazowej, 
mogą być przenoszone na znaczne odległości w wyniku ruchów mas powietrza i wpływają na 
inne elementy środowiska np. na: zdrowie ludzi, klimat, przyrodę ożywioną, glebę, wodę lub 
powodują inne szkody w środowisku. Do głównych substancji zanieczyszczających należą: gazy, 
w tym: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, amoniak, pyły, 
w tym: pyły ze spalania paliw stałych, pyły metalurgiczne oraz z produkcji nawozów 
i cementu, aerozole. 

 Dwutlenek siarki podobnie jak dwutlenek azotu i amoniak wskutek przemian 
chemicznych w powietrzu dociera do powierzchni ziemi w postaci jonów obniżających odczyn 
gleby i wody, powodując ich zakwaszenie oraz uszkodzenia lasów, korozje konstrukcji, obiektów 
zabytkowych (efekt „kwaśnych deszczy”). 
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Dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu oraz freony powodują wzmacnianie efektu 
cieplarnianego, który sprzyja powstawaniu m.in. katastrofalnych powodzi i susz. Ponadto 
związki zawierające chlor i brom są powodem zubażania warstwy ozonowej.  

Zanieczyszczenia te najsilniej odczuwalne są w wielkich aglomeracjach miejskich  
oraz w ośrodkach przemysłowych ze względu na ich bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi. 
Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń są: ciepłownie, zakłady przemysłowe, usługowe, 
stacje paliw, rozproszone źródła emisji z terenów zabudowy mieszkaniowej oraz pojazdy 
silnikowe. 
 

Zagrożenia 
Oceniając zagrożenie stanu środowiska należy stwierdzić na największe występuje  

w zakresie stanu sanitarnego powietrza, dotyczy to głównie zanieczyszczeń wprowadzanych do 
atmosfery przez zakłady przemysłowe i emisję niską z kotłowni domowych oraz zagrożenia 
hałasem komunikacyjnym.  

 
Badania monitoringowe prowadzone w 2008r. wykazały stężenie benzo(a)pirenu 

powyżej wartości docelowej. Niezbędne będzie podjecie działań mających na celu dotrzymanie 
wartości docelowej od 1 stycznia 2013 r.  

Stwierdzono także podwyższone stężenie kadmu w Jaśle, na obszarze którego 
funkcjonuje duże punktowe źródło emisji tego metalu do powietrza (huta szkła).  
 

Możliwości ograniczenia zagrożeń 
Należy opracować naprawczy Program Ochrony Powietrza dla strefy jasielskiej w 

zakresie PM10. Rejon ograniczeń ogranicza się do terenu miasta Jasła. Na pozostałym obszarze 
strefy standardy imisyjne w zakresie PM10 zostały dotrzymane.  

 
Zalecane jest rozszerzenie sieci monitoringu powietrza o stanowiska pomiarowe w 

strefach, w których nie ma danych pomiarowych o stopniu zanieczyszczenia powietrza 
benzo(a)piranem. W 2007r. uruchomiona została przez WIOŚ dodatkowa stacja pomiarowa 
PM10 w mieście.  

W strefach, gdzie przekroczona została wartość docelowa benzo(a)pirenu trzeba 
opracować i zrealizować w miarę możliwości działania techniczne i technologiczne służące 
obniżeniu stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu, tak aby wartość 1ng/m3 nie była przekraczana 
od stycznia 2013r.   

Konieczny jest także monitoring powietrza w zakresie metali, szczególnie w rejonach, 
gdzie funkcjonują zakłady wykorzystujące związki arsenu, kadmu i niklu w procesach 
technologicznych (m.in. huta szkła w Jaśle).  

 
Przewidywana budowa obwodnic miasta oraz przebudowa istniejącej sieci 

komunikacyjnej, upłynni i usprawni ruch pojazdów, co wpłynie na zmniejszenie poziomu hałasu 
komunikacyjnego i poziomu zanieczyszczeń spalinami. 
 

Poprawa jakości powietrza może nastąpić na skutek: 
- zapewnienia powszechnego dostępu do gazu ziemnego, 
- popularyzacji energii ze źródeł odnawialnych, 
- modernizacji systemów grzewczych i docieplenie budynków, 
- zmniejszanie energochłonności sektora komunalnego, 
- rolniczego i przemysłowo-usługowego, 
- utrzymanie luk w zabudowie umożliwiających ruchy mas powietrznych, 
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- poprawa struktury biocenotycznej obszaru i zdolności pochłaniania dwutlenku węgla przez 
zbiorowiska roślinne, szczególnie leśne. 
 

HAŁAS  
Hałas jest czynnikiem w znacznym stopniu wpływającym na jakość warunków 

zamieszkania i wypoczynku człowieka. 
W świetle definicji, ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku 

(Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami), hałas są to dźwięki o częstotliwości od 16 Hz  
do 16 kHz, które należy traktować jako zanieczyszczenie energetyczne środowiska i dlatego 
należy przyjmować takie same ogólne zasady, obowiązki i formy postępowań związanych 
z hałasem, jak w pozostałych dziedzinach ochrony środowiska. Ochrona przed hałasem polega 
na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej poziomu dopuszczalnego, a co najwyżej na poziomie 
tego hałasu oraz zmniejszenie hałasu, co najmniej do poziomu dopuszczalnego, gdy został on 
przekroczony. Działania te mają na celu zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego 
środowiska. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku określa Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz.U  Nr 120, poz.826). 

Państwowy Zakład Higieny, na podstawie ankiet, opracował także subiektywną skalę 
uciążliwości hałasu. Wynika z niej, że najbardziej dokuczliwy jest hałas komunikacyjny, znaczny 
wpływ na utrzymanie klimatu akustycznego ma hałas sąsiedzki, osiedlowy a także hałas 
przemysłowy. Dlatego grupą najbardziej narażoną na hałas są mieszkańcy dużych miast oraz 
miejscowości położonych wzdłuż ruchliwych tras komunikacyjnych i w pobliżu niektórych 
obiektów przemysłowych. Hałas drogowy jest głównym źródłem zakłóceń środowiska 
akustycznego. Poziom hałasu komunikacyjnego zależy zarówno od czynników, takich jak 
natężenie ruchu, prędkość pojazdów, ich stan techniczny czy rodzaj i stan nawierzchni, po 
której poruszają się owe pojazdy, jak i od rodzaju otaczającej zabudowy.  
 

Do terenów chronionych przed nadmiernym hałasem należą tereny zabudowy 
jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy zagrodowej, tereny związane z wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieży, domy opieki, szpitale, tereny ochrony uzdrowiskowej /A/ oraz 
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Zasięg i rodzaj terenów chronionych przed hałasem określa 
się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (art.113 i 114 Prawa ochrony 
środowiska). 
 

Możliwości ograniczenia zagrożeń 
W celu ograniczenia emisji hałasu mogą być stosowane następujące środki: 
- montaż ekranów oraz obudów przeciwhałasowych, 
- wymiana maszyn i urządzeń na nowe, emitujące mniejsze ilości hałasu, 
- zwiększanie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych poprzez zabudowę 

otworów okiennych lub wymianę stolarki budowlanej, 
- utrzymanie stanu technicznego maszyn i urządzeń na wysokim poziomie, 

przenoszenie maszyn i urządzeń stolarskich do wnętrza pomieszczeń, likwidacja tym 
samym pracy na otwartym powietrzu, 

- ustalenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego standardów 
akustycznych terenu oraz minimalnych linii zabudowy dla poszczególnych kategorii 
dróg oddzielnie dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi /mieszkalne, 
użyteczności publicznej (jednokondygnacyjnych, wielokondygnacyjnych, 
wymagających specjalnej ochrony oraz pozostałych obiektów budowlanych), 

- modernizacja dróg publicznych, 
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- odtworzenie zadrzewień przydrożnych jako naturalnych ekranów ograniczających 
rozprzestrzenianie się hałasu, zakładanie zieleni wysokiej ochronnej przy zakładach 
przemysłowych i usługowych. 

 

XV. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO, WYKORZYSTANIE ICH WALORÓW 

 
Ogólne zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

 
Ochrona krajobrazu kulturowego łączy poszanowanie natury, jak również odrębności 

etnicznych, religijnych i lokalnych. Rozwój świadomości kulturowej powinien być realizowany w 
gminie poprzez pielęgnowanie tradycji regionalnych  oraz ochronę dóbr kultury materialnej.   

Konstytucja RP z 1997 roku w artykułach 5 i 6 mówi, że: „RP strzeże dziedzictwa 
narodowego, stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury będącej 
źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju”.  

Do ogólnych zasad sformułowanych na potrzeby niniejszego Studium a dotyczących 
ochrony dziedzictwa kulturowego należy zaliczyć: dokumentowanie,  zachowanie, ochrona   
i  propagowanie wartości dziedzictwa kulturowego jest obowiązkiem władz państwowych, 
samorządowych i społeczeństwa. Działalność ta z jednej strony stanowi element edukacji  
i rozbudzania poczucia tożsamości, z drugiej zaś musi godzić elementy ochrony z  potrzebami 
adaptacji do wymogów  współczesności. Dziedzictwo kulturowe stanowi wartość podlegającą 
ochronie prawnej. Ochrona dóbr kultury materialnej jest także zadaniem polityki przestrzennej. 
Dobra kultury powinny być wykorzystywane i użytkowane z zapewnieniem opieki 
konserwatorskiej, rewaloryzacji oraz nadania im odpowiednich funkcji użytkowych. 

Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku 
(Dz. U. 162  poz. 1568) działania prowadzone w sferze ochrony krajobrazu kulturowego 
powinny zmierzać  do: 

a) zachowania istniejącej zabudowy o wartościach zabytkowych i kompozycyjnych, 
b) konserwacji, rewaloryzacji i porządkowania zabytkowych parków i cmentarzy, oraz innych 

terenów publicznych, 
c) zachowania i ochrony stanowisk archeologicznych, 
d) zachowania i konserwacji historycznych układów przestrzennych oraz dążenia  

do usunięcia elementów uznanych za zniekształcające założenia historyczne  
i rekonstrukcji obiektów zniszczonych w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, 

e) dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej, 
f) usunięcia lub przebudowy obiektów dysharmonijnych, 
g) dostosowania współczesnej funkcji do wartości obiektów zabytkowych. 

Pod szczególną ochroną prawa znajdują się obiekty, obszary, stanowiska, zjawiska 
kulturowe wpisane do rejestru zabytków. Wszelkie działania przy nich muszą uzyskać 
pozwolenie i stosowne decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
 

Generalne tezy w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym  
i zabytkami miasta Jasła  

 
Generalną zasadą w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym miasta Jasła 

powinno stać się utrzymanie historycznie ukształtowanego krajobrazu kulturowego.  
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Nowa zabudowa powinna nawiązywać w swojej formie do lokalnego historycznego 
dorobku budowlanego. Podobne wytyczne można sformułować w odniesieniu do nowej 
zabudowy usługowej i produkcyjnej. A mianowicie, powinna być ona zharmonizowana z 
krajobrazem.  

Za generalną zasadę należy także uznać trwałe utrzymanie obiektów zabytkowych poprzez 
właściwą eksploatację, poddawanie bieżącym remontom oraz przeprowadzanie zabiegów 
konserwatorskich. Działania te powinny być przeprowadzane w porozumieniu z PWKZ. Zalecane 
jest doprowadzanie obiektów do ich pierwotnej funkcji bądź adaptowanie ich do pełnienia 
funkcji, która nie będzie kolidować z ich historycznym, zabytkowym charakterem.  

 
Obszary i zasady ochrony zabytków na terenie miasta Jasła   
 
Obszary ochrony i zasady tejże ochrony zostaną zaprezentowane w takiej samej formie,  

w jakiej scharakteryzowano dziedzictwo kulturowe miasta Jasła. A mianowicie, zachowany 
zostanie podział na architekturę sakralną, architekturę rezydencjonalną, zabytkową zabudowę 
mieszkaniową, zabytkowe budowle użyteczności publicznej, zabytkowe obiekty gospodarcze, 
cmentarze, stanowiska archeologiczne i zabytki ruchome. Dla każdej z tych grup obiektów 
zabytkowych wskazane zostaną działania jakie należy podjąć, aby uchronić je od zniszczenia, 
zapomnienia.  

Obiekty i obszary wpisane do Rejestru Zabytków i Ewidencji Zabytków podlegają prawnej 
ochronie. 
 

ARCHITEKTURA SAKRALNA 
Na terenie miasta Jasła występuje dziewięć kościołów. Cztery z nich wpisane są do 

ewidencji zabytków analizowanego miasta. Ponadto, dwa z nich figurują w rejestrze PWKZ.  
Nad świątyniami parafialnymi piecze sprawują księża, jak i parafianie. Obecnie nie wymagają 
one specjalistycznych zabiegów konserwatorskich. Kościół farny w 1998 roku przeszedł 
generalny remont.  

Troski wymaga otoczenie kościołów, jak i zieleń porastająca tereny przykościelne.  
 
ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA 
Zespoły dworskie zidentyfikowane na terenie Jasła wymagają rewaloryzacji. Powinny one 

być doprowadzone do historycznie uzasadnionego kształtu w zakresie, w jakim jest to tylko 
możliwe. Należy zachować, wyeksponować odrębności przestrzenne i historyczne zespołów 
dworskich. Ważne są nie tylko budowle dworów, pałaców, ale także ich bezpośrednie otoczenie, 
które należy pielęgnować i chronić.  

Zasadą powinno być dążenie do utrzymywania zespołów dworskich w jednej całości 
własnościowej oraz kontynuowanie ich dawnych funkcji, bądź jeśli jest to nie możliwe,  
to adaptacja tych obiektów do pełnienia funkcji nie kolidujących z zabytkowym charakterem 
zespołu.  

 
CMENTARZE 
Na terenie Jasła istnieją trzy czynne cmentarze komunalne i powinny one nadal 

funkcjonować. Przy czym, cmentarz rzymskokatolicki usytuowany przy ulicy Zielonej figuruje w 
rejestrze zabytków PWKZ. Ochrona tej nekropolii powinna polegać na zachowaniu historycznego 
układu przestrzennego wraz z zielenią. Starsze nagrobki należy poddać zabiegom 
konserwatorskim w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwator Zabytków.  

Jedyny cmentarz wojenny zlokalizowany na terenie miasta powinien być poddany 
zabiegom rewaloryzacyjnym.  
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W granicach administracyjnych miasta znajduje się także XIX – wieczny cmentarz 
żydowski. Jest on w bardzo złym stanie, większość macew jest przewrócona i nieczytelna. 
Należy podjąć starania, aby uchronić ten kirkut przed całkowitą dewastacją. Konieczne są 
działania konserwatorskie, które przyczynią się do poprawy stanu 100 istniejących nagrobków 
oraz licznych zdobień i inskrypcji nagrobnych.   

 
ZABUDOWA MIESZKANIOWA 
Należy dążyć, aby obecni właściciele obiektów mieszkalnych, zwłaszcza tych wpisanych  

do ewidencji zabytków miasta Jasła, byli zainteresowani ich właściwym utrzymaniem.  
W rynku należy bezwzględnie zachować charakter wszystkich pierzei w obecnym stanie 
zabudowy. Pozwoli to na utrzymanie dawnego charakteru zabudowy.  

Poza tym, realizowana w ścisłym centrum Jasła nowa zabudowa, powinna zostać 
dostosowana do zachowanych reliktów zabudowy historycznej – głównie pod względem 
gabarytów, formy i układu brył oraz usytuowania w historycznym rozplanowaniu. 

 
BUDOWLE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
Należy dążyć, aby budowle te były we właściwy sposób użytkowane, adaptowane do 

pełnienia funkcji, która nie koliduje z zabytkowym charakterem danego obiektu.    
 
OBIEKTY GOSPODARCZE 
Należy dążyć, aby budowle te były we właściwy sposób użytkowane, adaptowane  

do pełnienia funkcji, która nie koliduje z zabytkowym charakterem danego obiektu.    
 
ZABYTKI RUCHOME 
Jeśli chodzi o zabytki ruchome to nie zostały one jeszcze rozpoznane na terenie Jasła.  

Ich ochrona nie leży także w gestii władz samorządowych. Zbiory muzealne zgromadzone  
w Muzeum Regionalnym w Jaśle znajdują się pod opieką Państwa, natomiast za wyposażenie 
kościołów odpowiadają proboszczowie parafii. Nie mniej jednak władze samorządowe mogą 
podjąć pewne kroki na rzecz ich ochrony. Władze miasta powinny zaangażować  
się w wykonanie spisu wszystkich krzyży, figur przydrożnych z zaznaczeniem ich usytuowania na 
odpowiednio szczegółowych mapach. Poza tym, wskazane jest zainteresowanie prywatnymi 
zabytkami ruchomymi, jeśli istniałoby prawdopodobieństwo, że należy je objąć ochroną, jak 
chociażby stare maszyny, pojazdy, meble, czy narzędzia.      
 

STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE 
Ochroną należy otoczyć te miejsca, w których odnaleziono ślady dawnych kultur  

i zlokalizowano stanowiska archeologiczne. A zatem w Studium utrzymuje się ochronę stanowisk 
archeologicznych. 

Wszelkie prace wykopaliskowe ma tychże stanowiskach mogą być prowadzone wyłącznie 
przez osoby upoważnione przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

W obszarach tych obowiązuje przeprowadzenie nadzorów archeologicznych przy 
wszystkich inwestycjach, w szczególności przy dużych inwestycjach liniowych. Poza tym, dla 
tego rodzaju prac archeologicznych obowiązuje wystąpienie o wydanie pozwolenia na ich 
przeprowadzenie do WKZ. Nowoodkryte stanowiska archeologiczne należy oznaczyć, 
zabezpieczyć i powiadomić WKZ. Zasięg i forma ochrony archeologicznej nowoodkrytych 
stanowisk będzie określana przez WKZ. 

Poza wymienionymi powyżej grupami zabytków, należy zwrócić uwagę na place, ciągi 
piesze oraz sieć ulic Jasła. Otóż, postuluje się zachowanie przebiegu ulic oraz lokalizację Rynku i 
Placu Żwirki i Wigury. Poza tym, do znaczących przedsięwzięć w zakresie ochrony jasielskich 
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zabytków należy zaliczyć rewitalizację placu Żwirki i Wigury, przebudowę i remont skwerów przy 
ulicy 3 Maja oraz Słowackiego. 

 
Przy planowaniu zagospodarowania przestrzeni miejskiej Jasła należy zwrócić uwagę  

na historyczne jednostki urbanistyczne, które obecnie znajdują się w granicach 
administracyjnych analizowanego miasta.  

Kształtując przestrzeń Jasła należy mieć na uwadze takie obszary jak: Gorajowice, 
Ulaszowice, Brzyszczki, Niegłowice, Sobniów, Kaczorowy. Niezbędne jest zachowanie  
oraz wyeksponowanie ich odrębności, tak przestrzennej, jak i historycznej. Niezwykle ważne 
wydaje się wyeliminowanie nadawania tym terenom nowych funkcji, co mogłoby zniekształcić 
pierwotny układ urbanistyczny, zmienić charakter miejsca, przyczynić się do zatracenia genius 
loci.   

Zwiększenie udziału dziedzictwa kulturowego Jasła w promocji i rozwoju miasta musi 
nastąpić w wyniku dodatkowego rozpoznania terenowego zachowanych obiektów o walorach  
etnograficznych, artystycznych, historycznych, tradycyjnych, które należałoby zakwalifikować, 
po uwzględnieniu z PWKZ do ewidencji konserwatorskiej bądź do rejestru zabytków. 

 
Należy wskazać elementy, które choć nie figurują w ewidencji zabytków lub w  rejestrze 

prowadzonym przez WKZ to bezwzględnie powinny podlegać ochronie. Są to: 
– historyczna zabudowa dworska, pałacowa,  
– centra dawnych wsi wcielonych do Jasła,  
– rozplanowanie ulic i dróg, 
– utrzymanie i kontynuacja oraz odtworzenie tradycyjnych gościńców i dróg  

i zachowanie osi widokowych,  
– utrzymanie historycznego i tradycyjnego nazewnictwa Jaśle poprzez nadanie nazw 

placom i ulicom, ponieważ jest to wartość godna zachowania  w sytuacji rozszerzającej 
się urbanizacji, 

– układ terenu i krajobrazu.  
 
Celem powyższej ochrony jest: 
 zachowanie oraz ochrona zabytkowego układu przestrzennego, 
 zachowanie rozplanowania ulic i placów, historycznego przebiegu ulic, historycznych 

linii zabudowy, oraz wysokości ścian wnętrz urbanistycznych, 
 odtworzenie (uczytelnienie) w terenie zarysów śladów ważnych obiektów i zespołów 

(budynków), 

 zapewnienie nadzoru konserwatorskiego nad renowacją i restauracją zespołów 
zabytkowych, krajobrazowych założeń urbanistycznych, konserwacją zachowanych 
elementów zabytkowych układu terenu, zieleni, cieków itp., 

 dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej  
z zakresie usytuowania, zastosowanych materiałów budowlanych, 

 usunięcie obiektów dysharmonizujących,  
 dostosowanie współczesnej funkcji obiektów do wartości zabytkowych zespołu i 

poszczególnych obiektów, 

 zakaz wznoszenia obiektów i urządzeń mogących pogorszyć stan środowiska 
kulturowego, 

 nakaz zabezpieczania obiektów przed dewastacją i zniszczeniem,  
 zakaz wprowadzania nowych funkcji na następujących terenach miasta: Gorajowice, 

Ulaszowice, Brzyszczki, Niegłowice, Sobniów, Kaczorowy,  
 przeprowadzanie badań historycznych i archeologicznych poprzedzających działalność 
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budowlaną.  
 
Dopuszcza się korekty w wykazie obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską jeżeli 
wynikać one będą z działań bądź decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Korekta 
dopuszczona jest także w ramach wykazu obiektów będących bądź wskazanych do wpisania do 
gminnej ewidencji zabytków. 
 
 

XVI. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 

 

1. Układ drogowo - uliczny 

 

Powiązania zewnętrzne  
W powiązaniach zewnętrznych przewiduje się usprawnienie ruchu komunikacyjnego.  
Podstawowy układ komunikacyjny usprawniający powiązania zewnętrzne tworzyć będą 

następujące ciągi drogowo-uliczne: 
 

 planowana obwodnica miasta Jasła (północno-zachodnia) – w ciągu drogi krajowej  
nr 28 (Wadowice-Przemyśl), częściowo prowadzona przez teren miasta Jasła, a 
częściowo prowadzona jest przez teren Gminy Jasło.  Obwodnica w nowym śladzie 
rozpoczyna swój przebieg od ul. Bieszczadzkiej, następnie biegnie ku północnemu 
zachodowi przez osiedle Ulaszowice, kolejno przez miejscowość Gorajowice na terenie 
gminy by ponownie powrócić na teren miasta i przekraczając Wisłokę skierować swój 
bieg na południe, przebiegając przez zachodnią część osiedla Kaczorowy. Następnie 
droga biegnie na terenie gminy Jasło i łączy się z drogą krajową nr 28 w miejscowowści 
Topoliny. Projektowana droga umożliwia powiązanie na kierunku wschód-zachód między 
innymi z miejscowościami: Nowy Sącz, Nowy Targ, Wadowice, Krosno, Sanok, Przemyśl. 

 modernizowana droga krajowa nr 73 (w ciągu której obecnie przebiegają ulice: 
Krakowska i 17 Stycznia). Droga będzie modernizowana na odcinku od granicy miasta do 
osiedla Ulaszowice, następnie będzie biec nowowytyczonym śladem po zachodniej 
stronie osiedla aż do ul. Kazimierza Wielkiego, by następnie skierować swój bieg na 
południowy – wschód, wzdłuż Jasiołki aż do drogi krajowej nr 28 (ul. Marsz. J. 
Piłsudskiego). Droga umożliwia powiązanie między innymi z Pilznem, Dębicą, Tarnowem. 

 modernizowana droga wojewódzka nr 992, (w ciągu ulic: Wojska Polskiego i Św. Jana z 
Dukli), droga umożliwia powiązanie Jasła z Duklą. 

 fragment istniejącej drogi krajowej  nr 28 (framgment ul. 3 Maja od ul. Wojska Polskiego 
w kierunku zachodnim, droga umożliwia powiązanie Jasła z Nowym Sączem, Duklą. 

 
 
Powiązania wewnętrzne 
Podstawowy układ komunikacyjny wewnętrzny obsługujący miasto tworzyć będą: 
 

 istniejące drogi powiatowe, w ciągu których prowadzone są następujące ulice: 
 Floriańska (na odc. ul. Kasprowicza- gr. m. Wolica), Szopena, Graniczna, Jagiełły, 

Kraszewskiego, Mickiewicza (odc. Jagiełły – gr. miasta), Niegłowicka, Sobniowska, 

Krajowicka, Szajnochy (odc. K.WielkiegoJagiełły) 
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 postulowane drogi powiatowe (dotychczas funkcjonujące jako fragmenty dróg krajowych 
nr 28, 73) w ciągu których prowadzone są ulice: 3 Maja (odc. od ul.Wojska Polskiego), 
Matzgera, Piłsudskiego, Przemysłowa, fragment ul. Bieszczadzkiej, Lwowska, fragment ul. 
17 Stycznia, 

 istniejące drogi gminne, w ciągu których prowadzone są następujące ulice: 
- ul.3 Maja (odc.ul.Metzgeraul.Szopena) 
- ul.H. Kołłątaja 
- ul.K.Wielkiego 
- ul.Szkolna 
- ul.Szajnochy (odc. ul..Jagiełłyul.Mickiewicza) 

- ul.Gen. Grota Roweckiego 
- ul. K.K.Baczyńskiego 
- ul.Dworcawa 
- ul.Piotra Skargi, 
- ul.Na Kotlinę 
- ul.Kaczorowy 
- ul.Słoneczna 
- ul.Rafineryjna 
- ul.Przemysłowa (na fragmencie) 
- ul.Towarowa 
- ul.Hankówka 
- ul.Rzemieślnicza 
- ul.Robotnicza 
- ul.Fabryczna 
- ul.Niegłowicka 

 

 ulice projektowane - postulowane drogi gminne 
-   projektowane drogi w rejonie Warzyc, w tym połączenie ul. Bieszczadzkiej, przez 

tereny kolejowe, z projektowaną drogą na przedłużeniu ul. Rzemieślniczej, 
-   projektowana droga na przedłużeniu ul. Rzemieślniczej do ul. Fabrycznej, 
-   projektowane drogi w rejonie Górki Klasztornej  i Sobniewa ( w tym powiązanie 

komunikacyjne od ul. Marsz. J. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego 
oraz od ul. Floriańskiej do ul. Żniwnej z wyjściem na Wolicę) 

- projektowana droga w rejonie Żółkowa, od ul. Granicznej do ul. Leśnej, 
- projektowana droga łącząca osiedle Gądki z planowaną obswodnicą miasta Jasła (w 

kierunku „Troi Karpackiej”), 
- projektowana droga pomiędzy osiedlami Gądki i Rafineryjna, mająca swój początek na 

przedłużeniu ul. Chopina, biegnąca po zachodniej stronie osiedla Rafineryjna aż do 
drogi krajowej nr 28 (ul. 3 Maja), 

- projektowana droga łącząca ul. Chopina z ul. Wojska Polskiego, zlokalizowana po 
zachodniej stronie os. Kopernik, 

- projektowana droga łącząca osiedla Mickiewicza i Ulaszowice, na przedłużeniu ul. Gen. 
W. Sikorskiego, następnie przekraczając rzekę Jasiołkę i napotykając planowaną 
obwodnicę miasta. 

 
 
Dopuszcza się korekty we wskazanych przebiegach dróg oraz dopuszcza się wskazanie 
dodatkowych przebiegów na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jednocześnie utrzymuje się 
przebiegi istniejących dróg niewskazanych w zmianie studium z dopuszczeniem ich przebudowy. 
 

2. Komunikacja zbiorowa 
 

Komunikacja autobusowa 
W Jaśle podstawową komunikacją publiczną jest komunikacja autobusowa. 
Komunikacja autobusowa funkcjonuje w oparciu o istniejący dworzec autobusowy PKS. 

Funkcjonującą komunikację PKS wspomagać będzie jak dotychczas komunikacja prywatna. 
Niezbędna jest modernizacja sfery komunikacji zbiorowej przez zabezpieczenie warunków 

dla rozwoju komunikacji autobusowej oraz komunikacji tzw. busami z przesądzeniami 
przestrzennymi w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych.  

 
Komunikacja kolejowa 
Jasło jest ważnym węzłem komunikacji kolejowej regionu. Przez teren miasta  

prowadzonych jest kilka linii kolejowych (stacja kolejowa osobowo-towarowa) umożliwiających 
powiązanie między innymi z Krosnem, Rzeszowem, Nowym Sączem, Przemyślem. W/w linie 
umożliwiają również połączenie z Ukrainą (przez przejście graniczne w Krościenku) oraz ze 
Słowacją (przez przejście graniczne w Muszynie).  
 

3. Parkowanie pojazdów 
 

Potrzeby parkingowe powinny być zabezpieczone na terenie lokalizacji własnej inwestora. 
Minimalna ilość miejsc parkingowych powinna być obliczona wg wskaźników w zależności od 
proponowanego zagospodarowania. 

Zaleca się, aby w sporządzonych planach miejscowych i ich zmianach, określać minimalne 
wskaźniki parkingowe dla obiektów nowo realizowanych i rozbudowywanych, na poziomie: 
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2 m.p./dom, 
- dla obiektów administracji – 25 m.p./1000 m2 p.uż., 
- dla handlu (sklepy, punkty usługowe) – 30 m.p./1000 m2 p. uż., 
- dla hurtowni - 515 m.p./1000 m2 p.uż. 

- dla targowisk – 35 m.p./1000 m2 p. targowej lub 1,5 m.p./stoisko, 
- dla zakładów produkcyjnych – 35 m.p./100 zatrudnionych, 
- dla szkół ponadpodstawowych – 30 m.p./100 zatrudnionych, 
- dla restauracji i kawiarni – 35 m.p./100 miejsc konsumpcyjnych, 
- dla obiektów sportowych – 20 m.p./100 użytkowników jednocześnie, 
- dla przychodni zdrowia: rejonowych – 10 m.p./1000 m2 p.uż.; pozostałych –  

2 m.p./gabinet, 
- dla klubów i domów kultury – 20 m.p./100 użytkoweników jednoczesnie, 
- dla stacji obsługi samochodów – 4 m.p./1 stanowisko naprawcze, 
- dla banków – 40 m.p./1000 m2 p.uż., 
- dla kościołów – 10 m.p./1000 mieszkańców, 
- dla cmentarzy – 7 m.p./ha, 
- dla terenów 1.UC, 2.UC i 1.U – 1 m.p./100 m2 p.uż. 

Wyżej wymienione wskaźniki parkingowe nie dotyczą obszaru zmiany Studium, dla której 
minimalne wskaźniki parkingowe określone zostały w rozdziale XIX pkt 6c. 
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Dopuszcza się urządzanie parkingów ogólnodostępnych w obrębie linii rozgraniczających 
ulic – pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów technicznych ulic i uzyskania zgody 
zarządcy. 

Dopuszcza się urządzanie parkingów podziemnych pod terenami o innym przeznaczeniu  
(np. pod boiskami, terenami zielonymi, placami przeznaczonymi dla handlu itp.). 

Proponuje się wyznaczenie dla transportu ciężkiego parkingów w rejonie projektowanej 
obwodnicy północno-zachodniej (część lokalizacji na terenie Gminy Jasło). Parkingi te powinny 
posiadać odpowiednią infrastrukturę, zapewniającą komfort odpoczynku osobom korzystającym 
oraz zapewniające możliwość obsługi pojazdów. 
 

4. Ruch rowerowy 
 

Dla rejonu miasta Jasła opracowana została koncepcja programowo-przestrzenna sieci 
turystycznych ścieżek rowerowych. 

Pożądane jest zapewnienie urządzeń do parkowania rowerów przy celach podróży 
(dworzec, szkoły, obiekty handlowe, obiekty sportowe, obiekty użyteczności publicznej, punkty 
widowiskowe itp.) 
 
 

Ustalenia techniczne dla ulic: 
 

1) W liniach rozgraniczających ulic możliwość lokalizowania: 

a) zieleni pod warunkiem nie utrudniania organizacji ruchu; 

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach 
szczególnych i za zgodą zarządcy drogi; 

c) w odniesieniu do dróg krajowych dla prowadzenia infrastruktury technicznej 
niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi zarezerwować należy teren poza pasami dróg 
krajowych; 

2) Obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

3) Na terenach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się lokalizację dojścia i dojazdu  
do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego pod warunkiem,  
że ma on szerokość nie mniejsza niż 5 m; 

4) Przy trasowaniu nowych dróg oraz przebudowie istniejących należy uwzględnić wymagania 
ochrony środowiska; 

5) Dopuszcza się inne niż określone przepisami odrębnymi szerokości dróg w liniach 
rozgraniczających, w sytuacjach gdy uwarunkowania terenowe uniemożliwiają 
wprowadzenie określonych szerokości; 

 
Ustalenia dla obszarów przyległych do terenów linii kolejowych: 
 

1) wszelkie inwestycje lokalizowane na obszarach przyległych do linii kolejowych: nr 108 Stróże 
– Krościenko, nr 106 Rzeszów – Jasło oraz łącznicy nr 16 Jasło Towarowe – Sobinów, mogą 
być sytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym, 
że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m, 

2) odległość dla budynków mieszkalnych, szpitali, domów opieki społecznej, obiektów 
rekreacyjno – sportowych, budynków związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzieży powinny być zwiększone w zależności od przeznaczenia budynku, w celu 
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zachowania norm dopuszczalnego hałasu w środowisku, określonych w przepisach 
odrębnych, 

3) wzdłuż linii kolejowych, zgodnie z opinią PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ustala się obszar 
ograniczonego użytkowania o min. szerokości 10 m, ze wskazaniem do lokalizowania pasów 
zieleni ochronnej o charakterze izolującym i urządzeń służących ochronie akustycznej.    

 
 

XVII. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 

1.  System wodociągowy  
 
Jasło położone jest w zlewni rzeki Wisłoki. Występują tu wody podziemne w osadach 

czwartorzędowej akumulacji rzecznej, gdzie warstwa wodonośna charakteryzuje się słabymi 
parametrami. Przeciętna wydajność studni wierconej to tylko 6,5m3/h. Wody podziemne nie 
mogą zatem stanowić źródła wody dla miasta Mogą natomiast zaspakajać potrzeby 
pojedynczych odbiorców lub stanowić awaryjne lokalne ujęcia wody. 

Zaopatrzenie mieszkańców miasta w wodę realizowane jest za pomocą zorganizowanego 
systemu wodociągów bazujących na 2 powierzchniowych ujęciach komunalnych położonych w 
południowej części miasta Jasła. Wydajność ujęcia „Żółków” to 19.200m3/d, tj. 222l/s. Woda 
ujmowana jest z rzeki Wisłoki. Proces uzdatniania wody polega na filtracji, koagulacji i 
chlorowaniu wody. Wydajność stacji uzdatniania wody „Żółków” przy ul. Wodnej w Jaśle wynosi 
Omax.d = 17.280m3/d. 

Wydajność drugiej stacji jest znakomicie mniejsza gdyż zaopatruje ona w wodę tylko 
osiedle przy rafinerii dla ok. 1.800 mieszkańców. Produkcja sprzedana wody w obu stacjach to 
Ośr.d=5.300m3/d, w tym 2.800m3/d w grupie gospodarstw domowych. Istniejące ujęcia wody 
zaspokajają bieżące potrzeby mieszkańców i potrzeby rozwojowe miasta na najbliższe lata. 
Aktualne pozwolenie wodno-prawne zezwala na ujęciu „Żółków” na pobór wody z rzeki Wisłoki 
w ilości nie przekraczającej 300l/s przy stanach średnich i wysokich w Wisłoce oraz 200l/s przy 
stanach niskich. 

Woda z ujęcia „Żółków” jest tłoczona dwoma magistralami do zbiorników wyrównawczych 
górnych o pojemności 2x900m3 zlokalizowanych w północnej części miasta w dzielnicy 
Gorajowice na wyniesieniu o rzędnej ok.272m npm. 

Miasto jest zwodociągowane w ok. 90%. Przewiduje się, że do końca 2010r. całe miasto 
będzie zwodociągowane. Nadwyżki zasobów wody sprzedawane są do gminy wiejskiej Jasło. 
Przewiduje się dalszy wzrost wielkości tej sprzedaży.  

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 178km, w tym rozdzielczej 118km. Sieć pracuje 
w układzie jednostrefowym z hydroforniami osiedlowymi. 

Przeciętne zużycie wody w grupie gospodarstw domowych przyjmuje wartość około 
26,9m3/mieszkańca rocznie czyli ok.74litry/dobę. Ilość czynnych przyłączy wodociągowych 
wynosi ok.3.000 sztuk.  

Zapewnienie dostawy niezbędnych ilości wody dla istniejącego a zwłaszcza planowanego 
budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego wymaga wymiany wielu odcinków sieci 
wodociągowej na sieci o większej średnicy. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Jasła z 1995 
roku zwróciło uwagę na problem niezawodności dostaw wody dla miasta przy pozostawaniu na 
poborze wody tylko z rz. Wisłoki przy napiętym bilansie wody zwłaszcza w okresie niżówek. 
Własne duże ujęcia wody posiadają zakłady rafineryjne LOTOS Jasło S.A., ZTS „Gamrat”, ZPOW 
„Pektowin”, ZPC „Liwocz”, z-dy „Furnel’, OSM, PKS i Zakład Karny. W okresie niżówek ujęcie 
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komunalne na Wisłoce powinno mieć priorytet, tak aby ograniczeniom podlegał pobór wody 
przez pozostałych użytkowników. 

W Studium z 1995 roku przyjęto program modernizacji podstawowego układu 
wodociągowego, który obejmuje: 

 rozbudowę zbiorników wyrównawczych w Gorajowicach do wielkości ponad 100% 
Ośr.d tj. 22-25 tys. m3. 

 wyodrębnienie dla części dzielnicy Brzyszcze oraz dla Gorajowic strefy 
podwyższonego ciśnienia opartej o nowe zbiorniki zlokalizowane na wyniesieniu o 
rzędnej ok. 308m npm. 

 budowę pompowni na rzędnej ok.240m npm. oraz zbiorników wyrównawczych dla 
północno-zachodniej części miasta (Bryły, Kaczorowy) na poziomie ok.280m npm. 

 przystosowanie ujęcia wody oraz SUW „Żółków” do zwiększonego poboru wody – 
300l/s 

 ograniczenie strat wody w sieci wodociągowej do poziomu maksymalnie 10%. 
W/w program pozostaje aktualny w niniejszym dokumencie. 

 
Eksploatatorem sieci wodociągowej w Jaśle jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle. We wnioskach do zmiany Studium MPGK zgłosiło dwie 
inwestycje o charakterze kubaturowym: 

 zbiornik sieciowy górny o pojemności ok.2.000m3 na terenie dzielnicy Kaczorowy, 
oraz 

 awaryjne ujęcie wody surowej z rzeki Ropy na terenie dzielnicy Niegłowice. 
W Studium zostały uwzględnione potrzeby terenowe pod w/w inwestycje raz pod nowe 

zbiorniki górne w dzielnicach Gorajowice i Żółków. 
 

Dla potrzeb inwestycyjnych gminy został opracowany w 1995 roku „Zapis polityki w 
zakresie gospodarki wodościekowej na terenie miasta oraz kierunki rozwoju systemów 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków”. W dokumencie tym planuje się dalszą 
rozbudowę wodociągów dostosowaną do potrzeb rozwojowych miasta. W niniejszym Studium 
przyjmuje się kierunkową wielkość miasta na 50.000 mieszkańców, co uwzględnia chłonność 
nowych wyznaczonych terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Pozostała do realizacji budowa 
sieci wodociągowej na terenie osiedli Kaczorowy, Bryły, Sobniów, Niegłowice, Hankówka i Gądki 
obecnie pozostających poza zasięgiem wodociągów miejskich. 

Wydajność urządzeń źródłowych i przyjęty program inwestycyjny zabezpieczają w pełni 
potrzeby kierunkowe miasta. Prognoza zapotrzebowania wody została sporządzona przy 
uzasadnionych założeniach, że: 

o pobór wody z wodociągu komunalnego przez przemysł nie wzrośnie, 
o ewentualny wzrost zużycia wody przez przemysł zostanie pokryty z ujęć zakładowych, 
o osiedla zakładowe Rafinerii i Gamratu zostaną przyłączone do sieci komunalnej. 

 
 
Sprawdzające obliczenia zapotrzebowania wody sporządzono w oparciu o następujące 

wskaźniki planistyczne: 
 

na cele bytowo-gospodarcze 150 l/M,d   
na cele użyteczności publicznej 15                      
przemysł drobny, usługi 15        
utrzymanie zieleni, ulic 10        
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woda ppoż. oraz straty na sieci  10                 

razem 200    
 

Na podstawie w/w wskaźnika q = 200 l/M,d obliczono zapotrzebowanie wody dla miasta 
(bez przemysłu, który korzysta z własnych wodociągów) – tabela poniżej.  

 
 

  Liczba mieszkańców Obliczeniowe zapotrzebowanie wody* 

projekcja 2025r. Qśrd Qmaxd                Qmaxh 

 m3/d m3/d m3/h l/s 

50 000 10 000 13 000 870 240 

* przyjęto współczynniki nierównomierności Nd=1,3, Ng=1,6 
 

Istniejące oraz planowane podstawowe urządzenia źródłowe i przesyłowe wodociągów 
miejskich pokazano na rysunku. 
 
 

2.  System odprowadzania ścieków i wód opadowych 
 
Na terenie miasta funkcjonuje rozbudowany system kanalizacji mieszanej z przewagą 

sanitarnej o długości kanałów ogólnospławnych ok.35km zlokalizowanych w historycznym 
centrum miasta oraz kanałów sanitarnych o długości ok.138km, do którego podłączone jest 
(liczba czynnych przyłączy) około 3.500 budynków mieszkalnych. Główne urządzenia 
kanalizacyjne w centrum miasta to kolektory „A” d0,80-1,20m, „B” d0,70-d1,0m, „C” d0,60-
1,00m, „D” i „E” d0,50-0,80m i kolektor d0,50m z z-dów Pektowin. Układ transportowy do 
oczyszczalni ścieków opiera się o kolektor „Z” d1,20m i dalej kolektor d1,60m ułożony wzdłuż 
prawego brzegu rz. Wisłoki. 

Na terenie miasta na sieci funkcjonują liczne pompownie ścieków. Ścieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane są i unieszkodliwiane w oddanej do użytku w 1996r. miejskiej 
mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej na prawym brzegu rzeki 
Wisłoki i oddzielonej od niej wałem przeciwpowodziowym. Jest ona położona w północno-
zachodniej części miasta Jasła w Krajowicach i przyjmuje ok. 5.300m3/d ścieków, w tym 
ok.3.000 m3/d ścieków z gospodarstw domowych. Średnia dobowa przepustowość maksymalna 
istniejących urządzeń do oczyszczalnia ścieków wynosi 7.800m3/d przy wydajności nominalnej 
(wg projektu) 20.000m3/d. Oczyszczalnia posiada ważne pozwolenie wodno-prawne na 
oczyszczanie ścieków komunalnych (szacuje się, że udział ścieków przemysłowych nie 
przekracza 45%). Oczyszczalnia miejska gwarantuje oczyszczanie ścieków w wymaganym 
prawem zakresie i dysponuje – przewidzianą przy jej budowie – znaczną rezerwą 
przepustowości. Świadczy ponadto usługi oczyszczania dla miejscowości podmiejskich w 
gminach Jasło i Dębowiec. Łącznie obsługuje obecnie ok. 30 tys. mieszkańców.  

System kanalizacji sanitarnej wybudowany został w ostatnich kilkunastu latach i znajduje 
się w dobrym stanie technicznym. Nowe osiedla kanalizowane są w układzie rozdzielczym. Na 
terenach nieskanalizowanych właściciele nieruchomości posiadają zbiorniki do gromadzenia 
nieczystości ciekłych. Następnie ścieki dowożone są samochodami asenizacyjnymi do 
oczyszczalni ścieków. Eksploatacja układu ogólnospławnego sprawia kłopoty gdyż w okresie 
deszczy nawalnych występują przeciążenia miejskiej oczyszczalni. Rozdzielenie kanalizacji 
ogólnospławnej w historycznym centrum miasta nigdy nie będzie w pełni możliwe. Budowa 
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kanałów deszczowych tam gdzie przekrój poprzeczny ulicy na to pozwoli tyko częściowo odciąży 
układ kanalizacji ogólnospławnej. 

 
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są najkrótszymi trasami do gruntu lub 

istniejących cieków naturalnych i rowów w zlewni rzeki Wisłoki, Jasiołki i Ropy. Jest aktualnie 27 
wylotów kanalizacji deszczowej do odbiorników i na żadnym nie ma urządzeń podczyszczających 
wody opadowe. Kanały deszczowe na terenie miasta nie mają zdefiniowanego właściciela i 
eksploatatora. 

Odprowadzanie wód opadowych odbywać się powinno: 
 z nawierzchni utwardzonych dróg i placów (jezdni, chodników) oraz z parkingów – 

do sieci kanalizacyjnej, po obowiązkowym podczyszczeniu z piasku, związków 
zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych, 

 z budynków wielorodzinnych oraz budynków usługowych o powierzchni zabudowy 
większej niż 500m2 – do sieci kanalizacyjnej lub do studni chłonnych, 

 z innych nawierzchni utwardzonych, terenów zieleni – do gruntu, bez 
podczyszczania, 

Wszystkie istniejące i projektowane instalacje służące dla odprowadzania i zrzutów wód 
opadowych muszą być wyposażone w urządzenia podczyszczające. Ponadto powinno się  
kształtować powierzchnie działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed 
spływem wód opadowych. 

Kanalizacją sanitarną i ogólnospławną objętych jest około 33,7 tys.  mieszkańców, co 
stanowi 89% ludności miasta. 

Plany inwestycyjne niezbędne dla rozwoju miasta uwzględniają zadania zmierzające do 
sukcesywnego uregulowania gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę dalszych ciągów 
kanalizacyjnych. Przy współfinansowaniu środkami otrzymanymi w ramach ZPORR realizowany 
jest I etap inwestycji zakładający skanalizowanie osiedli mieszkaniowych do poziomu 95%. W 
kolejnym etapie planuje się objąć kanalizacją 99% powierzchni miasta. 

Za odprowadzanie ścieków w Jaśle oraz konserwację sieci kanalizacji sanitarnej i 
ogólnospławnej wybudowanej w ramach środków własnych lub przekazanych przez innych 
inwestorów, a także budowę systemów kanalizacyjnych odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z  o. o. w Jaśle. 

Zapewnienie odbioru ścieków z istniejącej zabudowy istniejącego a zwłaszcza 
planowanego budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego wymaga budowy nowych 
odcinków sieci w układzie grawitacyjno-pompowym. 

Dla potrzeb inwestycyjnych gminy został opracowany w 1995 roku „Zapis polityki w 
zakresie gospodarki wodościekowej na terenie miasta oraz kierunki rozwoju systemów 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków”. Przyjęto w nim program modernizacji 
podstawowego układu kanalizacyjnego, który w znacznej części już zrealizowano. Pozostała do 
realizacji budowa kanalizacji rozdzielczej na terenie osiedli Kaczorowy, Bryły, Sobniów i Gądki 
obecnie pozostających poza zasięgiem kanalizacji miejskich. 

Dla terenów o zabudowie rozproszonej (przy korzystnych warunkach gruntowo – 
wodnych) dopuszcza się budowę indywidualnych i lokalnych oczyszczalni mechaniczno – 
biologicznych, z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do gruntu na warunkach 
rozporządzenia o jakości ścieków wprowadzanych do wód powierzchniowych lub do ziemi oraz 
dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i okresowe 
wywożenie do punktu zlewnego przy komunalnej oczyszczalni ścieków. Dotyczy to m.in. 
terenów budownictwa mieszkaniowego w Niegłowicach i innych peryferyjnych w stosunku do 
układu sieci kanalizacyjnej. 
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Wskaźniki jednostkowe dla ścieków sanitarnych przyjęto jak dla wody pitnej i zużywanej 
na cele gospodarcze, tj. 200 l/M,d.   

Obliczeniowa ilość ścieków sanitarnych w mieście jest równa ilości zużywanej wody, przy 
czym miarodajne dla wymiarowania oczyszczalni są wielkości Qśrd. W mieście ilość 
powstających ścieków sanitarnych w okresie kierunkowym wyniesie 10 000m3/d.  

 
Plany inwestycyjne niezbędne dla rozwoju miasta uwzględniają zadania zmierzające do 

sukcesywnego uregulowania gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę dalszych ciągów 
kanalizacyjnych. Przy współfinansowaniu środkami otrzymanymi w ramach ZPORR realizowany 
jest I etap inwestycji zakładający skanalizowanie osiedli mieszkaniowych do poziomu 95%. W 
kolejnym etapie planuje się objąć kanalizacją 99% powierzchni miasta. 

Zapewnienie odbioru ścieków z istniejącej zabudowy istniejącego a zwłaszcza 
planowanego budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego wymaga budowy nowych 
odcinków sieci w układzie grawitacyjno-pompowym. 

 
Istniejące oraz planowane podstawowe kanały miejskie, główne pompownie ścieków i 

miejską oczyszczalnię ścieków pokazano na rysunku. 
 
 

3.  System uciepłownienia 
 

Na obszarze miasta Jasła funkcjonuje typowy system centralnego zaopatrzenia 
budownictwa mieszkaniowego i budynków użyteczności publicznej w energię cieplną. Produkcją 
ciepła oraz dystrybucją ciepła zajmuje się Zakład Energetyki Cieplnej w Jaśle. Funkcjonują dwie 
kotłownie centralne: 

 węglowa w dzielnicy Hankówka o mocy zainstalowanej ok.33MW, oraz 
 gazowa w dzielnicy Niegłowice o mocy zainstalowanej ok.13MW.  

Łączna moc obu dużych źródeł komunalnych to 45,90MW. Miasto trwale zrezygnowało z 
zakupu energii cieplnej z kotłowni zakładowej Carbon Black Poland Sp. z o. Również 
zrezygnowano z planowanej wcześniej budowy ciepłociągu łączącego elektrociepłownię ZTS 
„Gamrat” z miejskim systemem ciepłowniczym. 

Łączna długość sieci centralnego ogrzewania wynosi 16,7km, w tym magistralnej 7,4km. 
Źródłem energii do ogrzewania pomieszczeń w zabudowie jednorodzinnej są wbudowane 
systemy grzewcze głównie w postaci instalacji centralnego ogrzewania oraz paleniska piecowe 
(piece ceramiczne). Ze względu na to, że indywidualne instalacje grzewcze (piece, kotłownie 
wbudowane) zasilają tylko obiekty, w których są zainstalowane należy zakładać, że są to źródła 
ciepła o niewielkich mocach (jednostkowo rzędu kilku kilowatów).  

Gospodarka cieplna miasta oparta jest o następujące surowce: gaz ziemny (około 60%), 
węgiel kamienny i produkty węglopochodne (ok. 25%), olej opałowy (około 10%) oraz 
marginalnie: gaz propan-butan, energia elektryczna, mazut, drewno.  

 
Miasto Jasło posiada Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Miasta Jasła z 1999r. I tak, na terenie miasta przewiduje się:  
 budowę rurociągu łączącego północny i południowy system ciepłowniczy, od ul. 

Ujejskiego do ul. Kopernika, 
 przebudowę węzłów parowych na wodne i modernizacje sieci tam gdzie dotąd 

tego nie przeprowadzono.  
Na terenach nie objętych obsługą przez miejski system ciepłowniczy zaopatrzenie w ciepło 

będzie realizowane z lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwami ekologicznymi, tj. gazem 
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przewodowym, gazem płynnym, olejem opałowym o niskiej zawartości siarki, energią 
elektryczną lub innymi (drewno, słoma, pochodne). 

 
Prognozę zapotrzebowania mocy i energii cieplnej na okres kierunkowy przyjęto według 

trzech scenariuszy zarysowanych w Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Jasła z 1999r. 

Wskaźnik zużycia mocy cieplnej na ogrzewanie przyjęto – 0,0015MW na 1 mieszkańca  
w budynku wielorodzinnym a zużycie mocy cieplnej na ciepłą wodę – 0,0003MW. 

Obliczenia przeprowadzono w 2 wariantach, tj.scenariuszach: 
Scenariusz I – optymistyczny zakładający, że nie nastąpi istotna redukcja obciążenia 

miejskiego systemu ciepłowniczego; 
Scenariusz II – pesymistyczny zakładający, że nastąpi istotna redukcja obciążenia 

miejskiego systemu ciepłowniczego; 
W każdym scenariuszu do systemu zostaną włączone osiedla „Kopernika” i „Szajnochy”. 

 
SCENARIUSZ I 

# 
2

010 
2

015 
2

020 
2

025 

Moc 
(MW) 

4
4 

4
4 

4
4 

4
4 

Energ
ia (TJ) 

3
54 

3
54 

3
54 

3
54 

 
 

SCENARIUSZ II 

# 
2

010 
2

015 
2

020 
2

025 

Moc 
(MW) 

2
7 

2
7 

2
7 

2
7 

Energ
ia (TJ) 

1
66 

1
66 

1
66 

1
66 

 
Z uwagi na ochronę środowiska, za  Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Jasła z 1999r., proponuje się w Studium 
przeprowadzanie wszystkich inwestycji z zakresu modernizacji systemów ciepłowniczych w 
oparciu o nowe rozwiązania technologiczne, ograniczające zanieczyszczenia pochodzące ze 
spalania poszczególnych mediów grzewczych. Racjonalizacja systemów ogrzewania 
przeprowadzana łącznie z działaniami termomodernizacyjnymi przyczyni się do poprawy 
warunków cieplnych, a tym samym pozwoli ograniczyć ilość spalanego paliwa (tzw. efekt 
oszczędnościowy). Przed przystąpieniem do kompleksowych inwestycji w zakresie 
termomodernizacji warto przeprowadzić „audyt energetyczny”, który pozwoli prawidłowo 
zweryfikować potrzeby cieplne budynku oraz ułatwi dobór optymalnych rozwiązań technicznych. 

 
Istniejące i planowane podstawowe sieci cieplne i lokalizacje kotłowni komunalnych 

pokazano na rysunku. 
 

4.  Zaopatrzenie w gaz 
 



Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła 

 

str. 115 

 

Miasto jest zasilane w gaz przewodowy z trzech niezależnych gazociągów wysokiego 
ciśnienia relacji: 

 Warzyce – Wygoda d300/250mm, 
 Warzyce – Gliniczek – Niegłowice d250mm, 
 Warzyce – Gliniczek – Gorlice d250mm. 
 Warzyce – Strachocina DN 300 
 Warzyce – Sędziszów DN 250 
 

poprzez 12 stacji gazowych I stopnia, z czego 3 są własnością i w eksploatacji użytkowników 
przemysłowych. Na terenie miasta są też 3 stacje gazowe II stopnia zasilające sieć niskiego 
ciśnienia. Odbiorcy na terenie miasta w znacznej części zasilani są sieci niskiego ciśnienia 
tworzących pięć niezależnych układów. Rozdzielcze sieci średniego ciśnienia występują głównie 
na obrzeżach miasta, w każdym przypadku stanowiąc część zasilania sąsiednich miejscowości. 
W niektórych przypadkach tereny wiejskie zasilane są ze stacji gazowych położonych na terenie 
miasta. Zdarza się również, że do niektórych odbiorców w Jaśle gaz doprowadzany jest ze stacji 
zlokalizowanych poza granicami miasta.  

Gazowe sieci średniego ciśnienia są strukturalnie niezależne od sieci niskiego ciśnienia.  
Gaz ziemny rozprowadzany jest po terenie miasta gazociągami średniego i niskiego 

ciśnienia poprzez stacje gazowe średniego ciśnienia o lokalizacji: 
1. Jasło nr 3 (Gorajowice)  
2. Furnel  
3. Oczyszczalnia ścieków  
4. Jasło Gamrat  
5. Jasło nr 8 (Hankówka)  
6. Jasło nr 1 (Floriańska)  
7. Jasło nr 7 (Sobniów)  
8. Żółków 
9. Jasło nr 2 (Pohulanka) 
10. Rafineria Nafty Jasło 
11. Jasło nr 9 (ul. Kwiatowa) 
12. Jasło nr 5 (Osiedle) 
13. Zarzecze 
14. Jasło nr 4 (Mickiewicza) 
15. Jasło nr 6 (Niegłowice) 

Łączna długość gazociągów w Jaśle wynosi 179km, w tym 23km sieci przesyłowej  
oraz 156km sieci rozdzielczej. Ilość przyłączy wynosi ok. 5.200 szt.  Z gazu przewodowego 
korzysta ok. 97% mieszkańców miasta. Ilość sprzedanego gazu w 2006 roku na terenie miasta 
wyniosła 10.027 tys.m3. 

Aktualnie gaz dostarczany jest do zaspokajania potrzeb bytowych i grzewczych  
oraz dla przemysłu bez ograniczeń. Według informacji uzyskanych u operatora sieci gazowej 
sieć gazowa na terenie miasta posiada znaczne rezerwy przepustowości. 

Miasto Jasło posiada aktualny Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe dla Miasta Jasła z 1999r. Nie przewiduje się w nim ograniczeń w dostawie gazu 
w przyszłości. Istniejący system zasilania w gaz ziemny jest zdolny sprostać zwiększonemu 
zapotrzebowaniu. Pozostała do realizacji budowa sieci gazowej na terenie osiedli Sobniów, 
Hankówka i Gądki obecnie pozostających poza zasięgiem gazyfikacji. 
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Dalsza gazyfikacja miasta jest warunkowana przede wszystkim spełnieniem kryteriów 
ekonomicznych określanych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 
oddział w Tarnowie. 

Zakład Gazowniczy w Jaśle opracował długoletnia koncepcję programową modernizacji i 
przebudowy sieci gazowych w mieście, zmierzających do: 

 redukcji liczby stacji gazowych zasilających miasto, 
 zasilaniu całego miasta (poza ścisłym centrum) gazem średniego ciśnienia, 
 sukcesywnej modernizacji gazociągów dystrybucyjnych z wymianą rur żeliwnych 

stalowych na rury PE. 
 
Przez teren gminy miejskiej Jasło przechodzą gazociągi wysokiego ciśnienia, wokół których 

obowiązuje strefa bezpieczeństwa maksymalnie 65,0m na stronę od osi gazociągu,  
w tym 17,5m dla budownictwa mieszkaniowego. Strefy bezpieczeństwa są różne dla różnych 
elementów zagospodarowania przestrzennego. O wielkości i ograniczeniach wewnątrz 
wymienionych stref dla gazociągów  zbudowanych przed  11 grudnia 2001r. wypowiada się 
Rozporządzenie MPiH (Dz.U. Nr 139 z grudnia 1995). Generalnie w strefie bezpieczeństwa nie 
należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie 
powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas 
jego eksploatacji. Lokalizacja jakiegokolwiek obiektu w odległości do 20m od gazociągu w.c. 
wymaga uzgodnienia z PGNiG S.A. Regionalny Oddział Przesyłu.  

Dla planowanych gazociągów wysokiego ciśnienia obowiązują inna terminologia, 
klasyfikacja i ustalenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe z dnia 30 lipca 2001r. (Dz.U. Nr 97 z 
sierpnia 2001). 

I tak, szerokość stref kontrolowanych, których linia środkowa pokrywa się z osią 
gazociągu, powinna wynosić dla gazociągów podwyższonego średniego ciśnienia  
i gazociągów wysokiego ciśnienia, o średnicy nominalnej oznaczonej symbolem „DN”: 

a) do DN 150 włącznie — 4m, 
b) powyżej DN 150 do DN 300 włącznie — 6m, 
c) powyżej DN 300 do DN 500 włącznie — 8m, 
d) powyżej DN 500 — 12m 

 
Przy lokalizacji obiektu budowlanego należy zachować co najmniej minimalne odległości 

bezpieczne od sieci gazowych (gazociągi wraz ze stacjami gazowymi), zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

Do sprawdzającego obliczenia zapotrzebowania gazu dla Jasła przyjęto wskaźniki 
jednostkowe zapotrzebowania gazu zużywanego na cele bytowo gospodarcze i grzewcze,  
jak niżej: 

 
dla przygotowania posiłków 0,03nm3/M,h 
dla podgrzewania wody użytkowej  0,077nm3/M,h 
dla ogrzewania pomieszczeń 0,5nm3/M,h 

                                
                               łącznie:                                          0,607nm3/M,h     
 
Obliczenia przeprowadzono dla dwu wariantów. 

 
 

Szacunkowe zapotrzebowanie na gaz ziemny do 2025 – miasto Jasło: 
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Wariant 
do roku 

2010 
do roku 

2015 
do roku 

2020 
do roku 

2025 

Podstawowy 
22 760 

tys.m3 
25 250 

tys.m3 
28 140 

tys.m3 
31 380 

tys.m3 

Efektywnościowy 
22 760 

tys.m3 
25 080 

tys.m3 
27 580 

tys.m3 
30 340 

tys.m3 

 
Tabela powyższa ilustruje maksymalną ilość gazu, jaka może być zapotrzebowana przez 

ludność przy jego powszechnym zastosowaniu w mieście. 
Ilość gazu ziemnego niezbędna dla ludności w okresie kierunkowym wyniesie ok.31.000 

tys.m3 rocznie. Dane te nie obejmują zapotrzebowania gazu przez przemysł. Dla odbiorców 
przemysłowych możliwość zaopatrzenia w gaz musi być każdorazowo potwierdzona przez 
właściwego dostawcę obecnie przez Operatora gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

 
Istniejące oraz planowane podstawowe urządzenia źródłowe i przesyłowe gazu pokazano 

na rysunku. 
 

5.  Elektroenergetyka 
 

Dostawa energii elektrycznej dla miasta Jasła realizowana jest z Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego (KSE). Zdecydowana większość istniejących na przedmiotowym terenie 
urządzeń sieciowych jest własnością Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego PGE Dystrybucja 
Rzeszów Sp. z o.o., który zajmuje się przesyłem, dystrybucją oraz obrotem energią elektryczną i 
swoim zasięgiem działania obejmuje m.in. obszar miasta.  

Przez obszar miasta Jasła przebiegają następujące napowietrzne linie elektroenergetyczne 
110kV: 

 linia 110kV relacji GPZ „Krosno –Białobrzegi” – GPZ „Hankówka” 
 linia 110kV relacji GPZ „Hankówka” – GPZ „Gamrat A” 
 linia 110kV relacji GPZ „Gamrat A” – GPZ „Niegłowice” 
 linia 110kV relacji GPZ „Niegłowice” – GPZ „Rafineria Jasło” 
 linia 110kV relacji GPZ „Niegłowice” – „Gamrat B” 
 linia 110kV relacji GPZ „Gamrat B” – GPZ „Latoszyn” 
 linia 110kV relacji GPZ „Niegłowice” – GPZ „Biecz” 

 
Miasto Jasło zaopatrywane jest w energię elektryczną z systemu sieci 110kV poprzez 

zlokalizowaną na wschodnich peryferiach stację transformatorową 110/15kV „Niegłowice” 
(GPZ). Jest to stacja dwusekcyjna zasilana trzykierunkowo po stronie 110kV linią relacji GPZ 
Biecz – Jasło oraz liniami relacji GPZ Latoszyn – Gamrat B – Niegłowice i GPZ Hankówka – 
Gamrat A – Niegłowice. Główny Punkt Zasilający „Niegłowice” wyposażony jest w dwa 
transformatory o mocy nominalnej 25MVA każdy, co całkowicie zabezpiecza potrzeby miasta 
oraz gmin w jego otoczeniu. Inne, pracujące głównie dla przemysłu stacje transformatorowe w 
granicach miasta to GPZ „Hankówka”, GPZ „Rafineria Jasło” oraz GPZ-ty „Gamrat A” i „Gamrat 
B”. 

Przez Jasło przebiega w kierunku równoleżnikowym linia 30kV łącząca Krosno i Biecz i 
stanowiąca rezerwę na wypadek awarii linii 110kV. 

GPZ Jasło posiada wystarczające rezerwy mocy i na najbliższe lata pozostanie 
podstawowym źródłem zasilania sieci elektroenergetycznej miasta. Według informacji Zakładu 
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Energetycznego, istnieje możliwość zasilania rezerwowego poszczególnych grup odbiorców w 
mieście za pomocą linii 15kV wyprowadzonych z GPZ „Hankówka”. 

Podstawowy układ zasilania elektroenergetycznego dla poszczególnych koncentracji 
zabudowy miasta stanowią ciągi liniowe SN (realizowane w przewadze jako kablowe) pracujące 
w oparciu o w/w GPZ. W układ sieci średniego napięcia włączonych jest ok.110 stacji 
eksploatowanych przez Zakład Energetyczny transformatorowych 15/0,4kV, z których 
wyprowadzone są linie niskiego napięcia 0,4kV, służące do rozdziału energii elektrycznej 
bezpośrednio do odbiorców. Ponad 20 dodatkowych stacji 15/0,4kV użytkowane jest przez inne 
podmioty. 

Liczba odbiorców przemysłowych energii elektrycznej  na terenie miasta wynosi ok.1.400 
zaś liczba odbiorców komunalnych ok.14.000. 

Łączna moc zainstalowana w transformatorach 15/0,4kV wynosi ok.85MVA. Stacje 
transformatorowe posiadają pewną rezerwę mocy (w miarę potrzeb możliwa jest również 
wymiana transformatorów na jednostki o większej mocy), utrzymane są w dobrym stanie 
technicznym i stanowią pewny element systemu elektroenergetycznego miasta. Ewentualne 
potrzeby dotyczące modernizacji realizowane są na bieżąco, w ramach działalności Zakładu 
Energetycznego, na podstawie oględzin i oceny stanu technicznego.  

Aktualne zapotrzebowanie na energię elektryczną w Jaśle szacuje się na ok. 35GWh 
rocznie. 

 
Obowiązujące plany miejscowe na terenie Jasła ustaliły następujące maksymalne 

szerokości stref ochronnych dla tras przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych: 
 dla linii 15 kV - 15 m (po 7,5 m od osi linii na stronę), 
 dla linii 110 kV  - 36 m (po 18 m od osi linii na stronę). 

W strefach ochronnych plany ustaliły: 
- zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na pobyt stały ludzi i innych funkcji 

chronionych, 
- możliwość lokalizacji innych obiektów po uzgodnieniu z właściwym zakładem 

energetycznym sposobu zagospodarowania terenu w strefie. 
Z zadrzewiania wyklucza się obszary pod liniami elektroenergetycznymi pasach: 

 dla linii 15 kV - 11m (po 5,5m od osi linii na stronę), 
 dla linii 110 kV  - 20m (po 10m od osi linii na stronę). 

 
Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Jasła 

z 1999r. ocenił, że bezpieczeństwo zasilania miasta w energie elektryczną ze względu na stan i 
wyposażenie GPZ-tów jest zachowane. Rozwój sieci średniego i niskiego napięcia nie nadąża 
jednak za wzrostem zapotrzebowania wywołanym głównie rozwojem budownictwa 
mieszkaniowego na nowych terenach. Nadmierne spadki napięć wskazujące na potrzebę 
budowy i/lub modernizacji linii średniego i niskiego napięcia występują w rejonach ul. 
Konopnickiej, po obu stronach ul. Bieszczadzkiej, w rejonie ul. 17 Stycznia, w dzielnicy Gądki, w 
rejonie ul. Żeromskiego i Mickiewicza, w dzielnicach Niegłowice, Sobniów i Żółków, w obszarze 
na południe od ul. Granicznej, w rejonie ulic św. Jana, Żniwnej i Floriańskiej. 

 
Inwestor urządzeń wysokiego napięcia 110kV RZE Dystrybucja Sp. z o.o. zgłosił do zmiany 

Studium budowę następujących nowych urządzeń wynikającą z opracowania pt. Planowany 
rozwój sieci 110kV w latach 2004 – 2020 na terenie województwa podkarpackiego 
obsługiwanym przez RZE S.A.: 

 linia elektroenergetyczna 110kV relacji GPZ ”Niegłowice” – GPZ „Nowy Żmigród” (na 
odcinku od GPZ „Niegłowice” do GPZ” Rafineria Jasło” jako linia dwutorowa), oraz 
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 stacja 110/15kV „Gorajowice” wraz z dwutorową linią zasilającą jako wpięcie w istniejącą 
linię 110kV relacji GPZ „Hankówka” – GPZ „Niegłowice”. 

 
Dla budowy projektowanych linii 110kV wyznaczono w Studium pasy terenu o szerokości 

ok.40,0m, natomiast dla budowy stacji zarezerwowano teren o wymiarach ok.80mx60m wraz z 
pasami gruntów na wprowadzenie linii 110kV i 15kV oraz drogę dojazdową  szerokości 5,0m dla 
ciężkiego sprzętu. 

  
Zgodnie z informacją Polskich Sieci Elektroenergetycznych – Wschód Sp. z o.o. w Radomiu 

na terenie miasta Jasła nie przewiduje się żadnych inwestycji w zakresie sieci 
elektroenergetycznych 220kV i 400kV. 

 
Przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z przebiegu 

istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej spełniającej wymagania Polskich norm oraz 
aktualnie obowiązujących przepisów. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanych obiektów 
z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi należy te sieci przystosować do nowych 
warunków pracy określonych przez dysponenta sieci. W przypadku przebudowy istniejących 
sieci elektroenergetycznych lub zmiany trasy planowanej linii 110 kV należy w planach 
zagospodarowania przestrzennego wyznaczyć nowe pasy terenu, przez które będą mogły 
przebiegać trasy przebudowywanych urządzeń elektroenergetycznych. Koszty usunięcia kolizji, 
dostosowania urządzeń do zmiennych warunków pracy lub zmian w miejscowym planie 
zagospodarowani przestrzennego pokrywa zainteresowany ich przebudową.   

 
Obliczenia zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci przeprowadzono w 2 

wariantach: 
Wariant I – optymistyczny zakładający roczny wzrost zapotrzebowania o 3,5%; 
Wariant II – pesymistyczny zakładający roczny wzrost zapotrzebowania o 1,5%; 
Prognozy dotyczące zużycia energii elektrycznej w Polsce (według „Polityki energetycznej 

Polski do 2025 roku”) wskazują, że zapotrzebowanie na energię elektryczną (w stosunku do 
roku bazowego 2003) wzrastać będzie w średniorocznym tempie zbliżonym do 3%. 

Przewidywane zapotrzebowanie energii elektrycznej dla Jasła, w zależności od przyjętego 
wariantu rozwoju, przedstawiono w tabeli i na wykresach (rok 2005 to rok bazowy): 

 

2005 Wariant 2010 2015 2020 2025 

(GWh)  (GWh) (GWh) (GWh) (GWh) 

35 optymistyczny 41,6 49,4 58,6 69,6 

35 pesymistyczny 37,7 40,6 43,8 47,1 

 
Istniejące oraz planowane podstawowe urządzenia źródłowe i przesyłowe pracujące na 

napięciu 110kV pokazano na rysunku. Urządzenia SN i nn nie znajdują zapisu w dyspozycjach 
przestrzennych Studium. 

 
6.  Usuwanie odpadów 

 

Postępująca urbanizacja, systematycznie rosnący poziom konsumpcji oraz wprowadzane 
do obiegu substancje (m.in. poprzez różne formy opakowań) o długim okresie degradacji 
skutkuje nadmiernym wzrostem produkowanej masy odpadów. Największą grupę odpadów 
powstających na terenie Jasła stanowią odpady komunalne, są to odpady związane z codzienną 
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egzystencją człowieka, których źródłem są przede wszystkim gospodarstwa domowe, ale także 
obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności takie jak: handel, usługi i rzemiosło, 
szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska.  

Podstawowe zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta 
realizowane są poprzez zbiórkę odpadów mieszanych (niesegregowanych) oraz system 
selektywnej zbiórki odpadów, który obejmuje odpady opakowaniowe szklane, z tworzyw 
sztucznych oraz z papieru i tektury. Według szacunków konsultanta, zorganizowaną zbiórką 
odpadów powadzoną przez wyspecjalizowane firmy objęci są wszyscy mieszkańcy zabudowy 
wielorodzinnej, około 70% mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, około 50% mieszkańców 
zabudowy zagrodowej oraz wszystkie obiekty użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe, 
placówki usługowo – handlowe i obiekty turystyczne.  

Na terenie Jasła nie istnieją instalacje do przerobu i unieszkodliwiania odpadów. Miejscem 
deponowania odpadów komunalnych było eksploatowane do października 2007 roku 
składowisko odpadów komunalnych mieszczące się w dzielnic Sobniów przy ul. Żniwnej w Jaśle. 
Właścicielem i zarządcą w/w składowiska, o powierzchni 16,0ha, jest Urząd Miasta Jasła 
poprzez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami. W ostatnim roku bilansowym 2007 na 
składowisko komunalne w Sobniowie przyjęto 10.340 ton odpadów z terenu miasta i 160 ton 
spoza terenu miasta. Aktualnie mieści się tam punkt przeładunkowy (rampa) o zdolności 
przeładunkowej 50 ton odpadów na dobę skąd odpady są transportowane na składowiska w 
Tarnowie. O kierunku wywozu na najbliższe lata zdecyduje przetarg. 

Gospodarka odpadami w mieście odbywa się podobnie jak w całej Polsce w oparciu  
o ustawę o odpadach oraz ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Wytwórcy odpadów z terenu gminy prowadzący działalność gospodarczą uzyskują 
zezwolenia, w których właściwy organ administracji publicznej określa sposób wykorzystania lub 
unieszkodliwiania odpadów. Największy zakład przemysłowy rafineria LOTOS Jasło S.A. 
eksploatuje położone w pobliżu komunalnego własne składowisko odpadów przemysłowych 
gdzie przeprowadza się regenerację olejów przepracowanych. Inne duże składowisko odpadów 
przemysłowych na terenie miasta to składowisko odpadów ZTS Gamrat S.A. przewidziane do 
modernizacji w najbliższych latach. 

 
Na terenie miasta jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów stałych. Rozstawione jest 

ponad 70 zestawów pojemników (poj. 1,5-2,5m3), w których zbierane są: tworzywa sztuczne, 
makulatura, szkło białe i szkło kolorowe. Pojemniki te są rozstawione w sposób umożliwiający 
wszystkim mieszkańcom łatwe korzystanie z nich. Opróżniane są w miarę potrzeb. System 
działa bezpłatnie na podstawie porozumienia z firmami wywozowymi. Stosowany jest także 
system zachęt dla mieszkańców segregujących odpady poprzez naliczanie zniżek od 
miesięcznych opłat za wywóz nieczystości. Zbiórka surowców nie przebiega w sposób 
prawidłowy. Do pojemników na poszczególne surowce wtórne trafiają również inne odpady.  

 
Gmina miejska Jasło posiada opracowany w 2004 roku Plan gospodarki odpadami  

dla związku gmin dorzecza Wisłoki który jest podstawą do planowania inwestycji i organizacji 
służb komunalnych w przedmiotowym zakresie.  

W 2001 roku powstał Projekt wstępny Międzygminnego Zakładu Utylizacji Odpadów 
Komunalnych na terenie ZTS Gamrat S.A. w Jaśle na działce nr 3/65 o powierzchni 37,8ha. 
Według wskaźnikowo sporządzonego bilansu odpadów dla powiatu jasielskiego przewidywał on 
budowę obiektu o zdolności przerobowej ok.90-100 ton/dobę, tj. ok. 30.000 ton rocznie. Mimo, 
że MZUOK znalazł zapis w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, został zarzucony. W Studium podtrzymano rezerwę terenu pod MZUOK. 
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W miarę rozwoju gospodarczego i wzrostu zamożności społeczeństwa, skład odpadów 
komunalnych będzie się zmieniał w czasie, zarówno pod względem ilości jak i składu 
morfologicznego. Również na skład morfologiczny powstających odpadów wpływ  
ma postawa proekologiczna ludności, czyli świadomy stosunek do problematyki środowiska 
i odpadów.  

Uwzględniając powyższe prognozy oraz wskaźniki zmian poszczególnych frakcji 
w odpadach komunalnych w latach 2000-2010 w opracowanym w 2001 roku Projekcie 
wstępnym Międzygminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych na terenie ZTS „Gamrat” 
S.A. w Jaśle oszacowano ilości powstających odpadów komunalnych. Ilość prognozowanych 
odpadów komunalnych w Jaśle w 2010 i 2025 roku w [Mg/rok] z podziałem na poszczególne 
frakcje przedstawia poniższa tabela. 
 

Nazwa strumienia (odpadu) 2010* 2025* 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 2000 2000 

Odpady zielone 320 300 

Papier i tektura (nieopakowaniowe) 660 700 

Opakowania z papieru i tektury 1200 1500 

Opakowania wielomateriałowe 140 200 

Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 1000 1500 

Opakowania z tworzyw sztucznych 400 600 

Tekstylia 300 450 

Szkło (nieopakowaniowe) 40 60 

Opakowania ze szkła 800 1200 

Metale 300 300 

Opakowania z blachy stalowej 120 120 

Opakowania z aluminium 40 80 

Odpady mineralne 340 400 

Drobna frakcja popiołowa 600 500 

Odpady wielkogabarytowe 500 600 

Odpady budowlane 1600 1600 

Odpady niebezpieczne 80 100 

Ogółem 10440 12210 

*estymacja dokonana dla potrzeb Studium 
 
 
 

W Studium przyjęto, że w okresie kierunkowym: 
1. Powstanie Międzygminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych wyposażonego  

w linie do segregacji odpadów lub tylko w urządzenia do doczyszczania surowców 
wtórnych ze zbiórki selektywnej, urządzenia do konfekcjonowania surowców, instalację 
do zagospodarowania odpadów organicznych, tymczasowe pomieszczenia do 
magazynowania odpadów niebezpiecznych, składowisko odpadów resztkowych.  
O przyjętej technologii zadecydują przyszli inwestorzy. 

2. Na obszarze miasta odbywać się będzie selektywna zbiórka. Sposób zbiórki odpadów 
uzależniony będzie od przyjętej w MZUOK technologii. 
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3. Prowadzone będą bardzo intensywne działania informacyjno edukacyjne mające  
na celu zachęcanie mieszkańców do zagospodarowywania odpadów organicznych  
we własnym zakresie (kompostowanie przydomowe, itp.).  

4. Utrzymana zostanie przez gminę kontrola nad zakładem przetwarzania odpadów,  
co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami i daje 
możliwość dofinansowania deficytowych działalności z zysków z działalności opłacalnej 
(np. dofinansowanie selektywnej zbiórki). 

5. Zebrane selektywnie odpady komunalne (odpady organiczne, surowce wtórne) 
poddawane będą w pierwszej kolejności procesowi odzysku (materiałów lub energii). 
Pozostałe odpady oraz odpady z procesów przetwarzania odpadów zebranych 
selektywnie, deponowane będą na składowiskach. 

 
 

7.  Telekomunikacja 
 

Podstawowym operatorem sieci telekomunikacji przewodowej na terenie miasta jest 
przedsiębiorstwo Telekomunikacja Polska S.A. W dalszym ciągu jest zapotrzebowanie na 
rozbudowę sieci telefonicznej nie tylko ze względu na łączność, ale także jako rozbudowaną sieć 
informatyczną. Alternatywą i uzupełnieniem systemu telefonii stacjonarnej  
są upowszechnione systemy telefonii komórkowej. 

W układzie TP S.A. podstawowym źródłem zasilania miasta w łącza telefoniczne jest 
centrala automatyczna CA "Jasło" o nieznanej pojemności i rezerwach w numerach 
centralowych. Ostatnie ujawnione dane pochodzą z 1999 roku. Wówczas liczba łączy głównych 
w mieście wynosiła ogółem 10.358. Można przyjąć, że wobec zniesienia ograniczeń w 
przyłączaniu nowych odbiorców tzw. gęstość telefoniczna osiągnęła w Jaśle obecnie stan 
nasycenia. Urządzenia telekomunikacyjne na terenie miasta obejmują sieci kablowe telefoniczne 
międzymiastowe, okręgowe, magistralne i rozdzielcze oraz szafki kablowe. 
 

 

XVIII. POLITYKA KSZTAŁTOWANIA STRUKTUR PRZESTRZENNYCH 
 

Instrumentalizacja polityki w zakresie utrzymania dotychczasowych tendencji 
koncentracji zabudowy 
 

1) Na terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się wtórne podziały działek 
w celu dogęszczeń. W ciągach zabudowy dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych 
służących obsłudze ludności, oraz obiektów działalności gospodarczej, pod warunkiem 
ograniczenia uciążliwości nie wykraczającej poza granicę działki; 

2) Na terenach upraw rolnych dopuszcza się lokalizację wyłącznie zabudowy zagrodowej, 
zabudowy związanej z obsługą produkcji rolnej; 

3) Rozwój funkcji usługowych przede wszystkim na obszarach strategicznych, związanych z 
węzłowym układem komunikacyjnym (węzeł z projektowaną obwodnicą miasta, 
projektowanym obejściem na odcinku ul. 17 Stycznia; Warzyce - południowa i północna 
strona ulicy Bieszczadzkiej). Utrzymanie istniejących terenów usług komercyjnych, jako 
terenów uzupełniających i współtworzących tkankę miejską, w tym możliwość 
przekształcania terenów poprodukcyjnych na funkcje usługowe.  



Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła 

 

str. 123 

 

4) Rozwój usług sportu i rekreacji w obszarach dolin rzecznych (dolina rzeki Wisłoki – 
osiedle Mickiewicza; osiedle Gądki – obszar przy lewym dopływie rzeki Wisłoki; obiekty 
sportowe przy ośrodkach szkolnictwa). 

5) Koncentracja zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie 
zorganizowanych osiedli mieszkaniowych w osiedlach: Krajowice, Bryły, Kaczorowy, 
Gadki, Górka Klasztorna, Sobniów, Ulaszowice). 

6) Przygotowanie bazy terenowej pod inwestycje związane z działalnością gospodarczą, 
produkcją, zlokalizowane przede wszystkim we wschodniej części (osiedle Warzyce).  

 

Instrumentalizacja polityki w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych 
 

1) Przygotowanie terenów pod inwestycje mieszkaniowe szczególnie pod zorganizowane 
osiedla mieszkaniowe poprzez wyposażenie terenów rozwojowych w infrastrukturę 
techniczną. 

2) Wspieranie modernizacji i remontów istniejących zasobów mieszkaniowych. 
 
 
Instrumentalizacja polityki w zakresie poprawy obsługi ludności 
 

1) Tworzenie warunków dla rozwoju handlu, gastronomii i rzemiosła o uciążliwości nie 
wykraczającej poza granice danej działki inwestycyjnej, poprzez dopuszczenie lokalizacji 
usług w terenach mieszkaniowych, przejmowanie na cele usługowe 
niezagospodarowanych obiektów gospodarczych. 

2) Wskazanie terenów dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym terenów 
sportowych – boiska sportowe z towarzyszącym zapleczem technicznym. 

 

Instrumentalizacja polityki w zakresie rozwoju miasta 
 

1) Promocja i reklama walorów przyrodniczych i kulturowych miasta w celu rozwoju 
turystyki, skierowana do lokalnej społeczności w zakresie szans związanych z jej 
rozwojem. 

2) Przygotowanie oferty dla inwestorów w zakresie terenów rozwojowych przeznaczonych 
pod zorganizowane osiedla mieszkaniowe, tereny usługowe i produkcyjne. 

3) Urządzenie przestrzeni publicznych podkreślających charakter miasta, podnoszących 
jego prestiż oraz kształtowanie jego wizerunku zarówno wśród mieszkańców i 
przyjezdnych, nadanie miastu niepowtarzalnego stylu. 

4) Stworzenie struktury funkcjonalno – przestrzennej, w której rzeki wiążą ze sobą 
poszczególne elementy w całość, gdzie rzeka jest łączącym spoiwem, nie stanowiąc 
bariery przestrzennej i funkcjonalnej. 

5)  Stworzenie pasów krajobrazowych, poprzez urządzenie zieleni ogólnodostępnej wraz  
z zapleczem infrastrukturalnym. 

6) Urządzenie bulwarów nadrzecznych, szczególnie w części centralnej miasta (bulwary 
reprezentacyjne), oraz umożliwienie poruszania się pieszo lub rowerem wzdłuż oraz 
przez koryta rzek. 

7) Tworzenie w mieście wielu atrakcyjnych i zróżnicowanych możliwości rozwoju 
gospodarczego i dla życia na wysokim poziomie. 
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XIX. POLITYKA W ZAKRESIE ZASAD GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ NA 
TERENIE MIASTA 

 

1. Tereny zabudowy śródmiejskiej – MS 
 

1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, obiekty i lokale służące 
obsłudze kultury, turystyki i sportu, administracji, drobnego handlu, gastronomii, oraz 
usługi typu kancelarie, pracownie, gabinety, itp.; 

2) Przeznaczenie uzupełniające – urządzenia i obiekty towarzyszące funkcji 
podstawowej; 

3) Zalecane standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu: 
a) utrzymanie istniejących gabarytów zabudowy w zakresie wysokości oraz spadków 

dachów; 
b) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy, odbudowy, 

pod warunkiem nie przekraczania parametrów zabudowy śródmiejskiej; 
c) ogrodzenia utrzymane w tradycji miejscowej, projekt ogrodzenia ma stanowić 

integralną część projektu budowlanego; 
d) wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy przedniej i tylnej – wyznaczonej 

istniejącą zabudową, o ile nie naruszone zostały przepisy szczególne, a w 
uzasadnionych przypadkach historyczne linie zabudowy; 

e) projekt kolorystyki zabudowy musi stanowić integralną część projektu budowlanego; 
f) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  

dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne  
w rozumieniu przepisów szczególnych; 

g) dostosowanie formy nowych bądź rozbudowywanych lub nadbudowywanych obiektów 
do charakteru zabudowy zlokalizowanej z najbliższym sąsiedztwie, z wyłączeniem 
obiektów zdegradowanych; 
 

2. Tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z 
dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej - MW 

 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
2) Przeznaczenie uzupełniające – funkcja usługowa jako towarzysząca zabudowie 

mieszkaniowej oraz jako funkcja samoistna, usługi publiczne, handel, gastronomia, 
rzemiosło, garaże, tereny zieleni towarzyszącej, urządzenia infrastruktury technicznej  
i komunikacji; 

3) Zalecane standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania 
terenu: 
a) maksymalna wysokość zabudowy 16 m – 5 kondygnacji naziemnych; 
b) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 0° - 45°,  

w nawiązaniu odpowiednio do gabarytów dachów zabudowy zlokalizowanej  
w najbliższym sąsiedztwie; 

c) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy, odbudowy; 
d) ogrodzenia ażurowe uzupełnione zielenią; 
e) wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy, na terenach zagospodarowanych – 

wyznaczonej istniejącą zabudowa, o ile nie naruszone zostały przepisy szczególne, na 
terenach nowo wyznaczonych – zgodnie z przepisami szczególnymi; 
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f) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  
dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne w 
rozumieniu przepisów szczególnych; 

g) dostosowanie formy nowych bądź rozbudowywanych lub nadbudowywanych obiektów 
do charakteru zabudowy zlokalizowanej z najbliższym sąsiedztwie, z wyłączeniem 
obiektów zdegradowanych; 

h) postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki 2000 m²,  
dla zabudowy wolnostojącej, dopuszcza się wydzielenie mniejszych działek  
w uzasadnionych przypadkach; 

 

3. Tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej 
z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej - MN 

 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) Przeznaczenie uzupełniające – funkcja usługowa jako towarzysząca zabudowie 

mieszkaniowej oraz jako funkcja samoistna, w tym rekreacja indywidualna, usługi 
publiczne, handel, gastronomia, rzemiosło, budynki gospodarcze, garaże, tereny zieleni 
towarzyszącej, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji; 

3) Zalecane standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania 
terenu: 
a) maksymalna wysokość zabudowy 12 m – 3 kondygnacje naziemne; 
b) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 0° - 45°,  

w nawiązaniu odpowiednio do gabarytów dachów zabudowy zlokalizowanej  
w najbliższym sąsiedztwie; 

c) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy, odbudowy; 
d) ogrodzenia ażurowe uzupełnione zielenią; 
e) wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy, na terenach zagospodarowanych – 

wyznaczonej istniejącą zabudowa, o ile nie naruszone zostały przepisy szczególne, na 
terenach nowo wyznaczonych – zgodnie z przepisami szczególnymi; 

f) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  
dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne  
w rozumieniu przepisów szczególnych; 

g) dostosowanie formy nowych bądź rozbudowywanych lub nadbudowywanych obiektów 
do charakteru zabudowy zlokalizowanej z najbliższym sąsiedztwie, z wyłączeniem 
obiektów zdegradowanych; 

h) postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki 1000 m², dla 
zabudowy wolnostojącej, dopuszcza się wydzielenie mniejszych działek w 
uzasadnionych przypadkach; 
 

4. Tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
zagrodowej – MN/RM 

 

1) Przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zagrodowej; 

2) Przeznaczenie uzupełniające – funkcja usługowa jako towarzysząca zabudowie 
mieszkaniowej oraz jako funkcja samoistna, w tym rekreacja indywidualna, usługi 
publiczne, handel, gastronomia, rzemiosło, działalność gospodarcza o uciążliwości nie 
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wykraczającej poza daną działkę inwestycyjną, budynki gospodarcze, garaże, tereny 
zieleni towarzyszącej, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji; 

3) Zalecane standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania 
terenu: 
a) maksymalna wysokość zabudowy 10 m – 3 kondygnacje naziemne;  
b) wysokość określona w lit. a nie dotyczy obiektów i urządzeń związanych z obsługą 

zabudowy zagrodowej, których wysokość wynika bezpośrednio z wymogów 
technicznych i konstrukcyjnych; 

c) dachy wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 0° - 45°, w nawiązaniu 
odpowiednio do gabarytów dachów zabudowy zlokalizowanej w najbliższym 
sąsiedztwie; 

d) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością budowy i przebudowy; 
e) ogrodzenia ażurowe uzupełnione zielenią; 
f) wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy, na terenach zagospodarowanych – 

wyznaczonej istniejącą zabudowa, o ile nie naruszone zostały przepisy odrębne, na 
terenach nowo wyznaczonych – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

g) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne w 
rozumieniu przepisów odrębnych; 

h) dostosowanie formy nowych budowanych bądź przebudowywanych budynków do 
charakteru zabudowy zlokalizowanej z najbliższym sąsiedztwie, z wyłączeniem 
obiektów zdegradowanych; 

i) postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki 1000 m², dla 
zabudowy wolnostojącej, dopuszcza się wydzielenie mniejszych działek w 
uzasadnionych przypadkach; 

 
5. Tereny usług publicznych - UP 

 
1) Przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne, obsługa ruchu komunikacyjnego; 
2) Przeznaczenie uzupełniające – usługi towarzyszące, zieleń towarzysząca, urządzenia 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej; 
3) Dopuszcza się realizację usług oświaty, szkół wyższych, obiektów ochrony 

zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo-
wychowawczych jako inwestycji prywatnych; 

4) Zalecane standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania 
terenu: 

a) maksymalna wysokość zabudowy 15 m; 
b) wysokość określona w lit. a nie dotyczy obiektów i urządzeń, których wysokość 

wynika bezpośrednio z wymogów technicznych i konstrukcyjnych; 
c) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 0° - 45°,  

w nawiązaniu odpowiednio do gabarytów dachów zabudowy zlokalizowanej w 
najbliższym sąsiedztwie, dopuszcza się również inne formy dachów; 

d) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy, odbudowy; 
e) ogrodzenia ażurowe uzupełnione zielenią; 
f) wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy, na terenach zagospodarowanych – 

wyznaczonej istniejącą zabudowa, o ile nie naruszone zostały przepisy szczególne, 
na terenach nowo wyznaczonych – zgodnie z przepisami szczególnymi; 
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g) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  
dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne  
w rozumieniu przepisów szczególnych; 

h) dostosowanie formy nowych bądź rozbudowywanych lub nadbudowywanych 
obiektów do charakteru zabudowy zlokalizowanej z najbliższym sąsiedztwie, z 
wyłączeniem obiektów zdegradowanych; 

i) zapewnienie miejsc postojowych w granicach działki; 
 
 

5a. Tereny usług publicznych – usługi ochrony zdrowia – lądowisko dla 
śmigłowców sanitarnych – UZ-L 

 
1) Przeznaczenie podstawowe – usługi publicznej służby ochrony zdrowia - lądowisko dla 
śmigłowców sanitarnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; 
2) Przeznaczenie uzupełniające – budynki, obiekty i urządzenia związane  
z przeznaczeniem podstawowym, usługi towarzyszące, zieleń towarzysząca; 
3) Dopuszcza się realizację usług oświaty, szkół wyższych, obiektów ochrony zdrowia, 
domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych; 
4) Zalecane standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 9 m, 
 b) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych zawartych w 
przedziale 0° - 45°, z dopuszczeniem powierzchni połaci dachowych nie będących 
płaszczyznami, 
 c) zapewnienie miejsc postojowych w granicach działki. 

 
6. Tereny usług - U 

 
1) Przeznaczenie podstawowe – usługi, handel, gastronomia, obsługa ruchu 

komunikacyjnego, rzemiosło, działalność produkcyjna o uciążliwości nie przekraczającej 
granic działki inwestycyjnej, itp.; 

2) Przeznaczenie uzupełniające – funkcja mieszkaniowa, zieleń towarzysząca, urządzenia 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej; 

3) Zalecane standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania 
terenu: 
a) maksymalna wysokość zabudowy 15 m; 
b) wysokość określona w lit. a nie dotyczy obiektów i urządzeń, których wysokość wynika 

bezpośrednio z wymogów technicznych i konstrukcyjnych; 
c) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 0° - 45°,  
w nawiązaniu odpowiednio do gabarytów dachów zabudowy zlokalizowanej  
w najbliższym sąsiedztwie, dopuszcza się również inne formy dachów; 

d) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy, odbudowy; 
e) ogrodzenia ażurowe uzupełnione zielenią; 
f) wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy, na terenach zagospodarowanych – 

wyznaczonej istniejącą zabudowa, o ile nie naruszone zostały przepisy szczególne, na 
terenach nowo wyznaczonych – zgodnie z przepisami szczególnymi; 

g) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  
dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne  
w rozumieniu przepisów szczególnych; 
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h) dostosowanie formy nowych bądź rozbudowywanych lub nadbudowywanych obiektów 
do charakteru zabudowy zlokalizowanej z najbliższym sąsiedztwie, z wyłączeniem 
obiektów zdegradowanych; 

i) zapewnienie miejsc postojowych w granicach działki; 
 
 

6a. Tereny usług - 1.U 
 
1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa; 

2) Przeznaczenie uzupełniające – usługi handlu nie przekraczające 2 000 m2 powierzchni 
sprzedaży, zieleń towarzysząca, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej; 

3) Zalecane standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania 
terenu: 

a) teren 1.U stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej w rozumieniu przepisów odrębnych; 
b) maksymalna wysokość zabudowy 21 m; 
c) wysokość określona w lit. b nie dotyczy obiektów i urządzeń, których wysokość wynika 

bezpośrednio z wymogów technicznych i konstrukcyjnych; 
d) dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 0° - 45°,  

w nawiązaniu odpowiednio do gabarytów dachów zabudowy zlokalizowanej  
w najbliższym sąsiedztwie, dopuszcza się również inne formy dachów; 

e) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy, 
odbudowy; 

f) wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy – zgodnie z przepisami odrębnymi; 
g) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,  

dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne  
w rozumieniu przepisów odrębnych; 

h) zapewnienie miejsc postojowych w granicach działki, terenu inwestycji lub pasa 
drogowego, zgodnie z przepisami odrębnymi i za zgodą zarządcy drogi. 

 
 

6b. Tereny usług - 1.UC, 2. UC 
 
1) Przeznaczenie podstawowe – obszary lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2 000 m² wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz usługami 
komunikacyjnymi (dworzec komunikacji samochodowej w terenie 1.UC); 

2) Przeznaczenie uzupełniające – zabudowa budynkami z funkcjami handlowymi, 
usługowymi, rekreacyjnymi, zieleń towarzysząca, urządzenia i obiekty infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej; 

3) Zalecane standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania 
terenu: 

a) teren 1.UC stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej w rozumieniu przepisów odrębnych; 
b) maksymalna wysokość zabudowy 23 m w terenie 1.UC oraz 15 m w terenie 2.UC; 
c) wysokość określona w lit. b nie dotyczy dominant urbanistycznych oraz obiektów 

i urządzeń, których wysokość wynika bezpośrednio z wymogów technicznych 
i konstrukcyjnych; 

d) dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 0° - 45°, 
dopuszcza się również inne formy dachów; 
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e) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy, 
odbudowy; 

f) wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy, na terenach zagospodarowanych – 
wyznaczonej istniejącą zabudową, o ile nie naruszone zostały przepisy odrębne, na 
terenach nowo wyznaczonych – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

g) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,  
dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne  
w rozumieniu przepisów odrębnych; 

h) zapewnienie miejsc postojowych w granicach działki. 
 

6c. Tereny usług – 2.U 

1) Przeznaczenie podstawowe – usługi: handel, w tym obiekty handlowe o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 (zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stanowiącym zał. nr 2 do uchwały) 
gastronomia, obsługa ruchu komunikacyjnego, rzemiosło, działalność produkcyjna o 
uciążliwości nie przekraczającej granic działki inwestycyjnej, itp., 

2) Przeznaczenie uzupełniające – zieleń towarzysząca, urządzenia infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej, parkingi, 

3) Standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu: 
a. utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i 

przebudowy, 
b. maksymalna wysokość zabudowy do 20 m, 
c. minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20%, 
d. minimalna powierzchnia nowowydzielonej działki budowlanej – 2000 m2, 
e. dowolne formy dachów, 
f. zapewnienie minimum 1 miejsca do parkowania na każde 100 m2 powierzchni 

użytkowej. 
 

7. Tereny usług sportu - US 
 

1) Przeznaczenie podstawowe – tereny usług sportu i rekreacji; 
2) Zalecane standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania 

terenu: 
a) maksymalna wysokość zabudowy 12 m, określona wysokość nie dotyczy obiektów i 

urządzeń, których wysokość wynika bezpośrednio z wymogów technicznych i 
konstrukcyjnych; 

b) dowolna forma dachów, dla dachów wielospadowych kąt pochylenia połaci dachowych 
do 45°; 

c) wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy, na terenach zagospodarowanych – 
wyznaczonej istniejącą zabudowa, o ile nie naruszone zostały przepisy odrębne, na 
terenach nowo wyznaczonych – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

d) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  
dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne  
w rozumieniu przepisów odrębnych; 

e) zapewnienie miejsc postojowych w granicach działki; 
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8. Tereny usług turystyki – UT 
 

1) Przeznaczenie podstawowe – tereny usług i turystyki;  
2) Przeznaczenie uzupełniające – tereny usług sportu i rekreacji; 

a) usługi i turystykę w ramach przeznaczenia podstawowego należy rozumieć jako 
obsługę zbiorowego wypoczynku turystycznego wraz z infrastrukturą obsługującą w 
formie zorganizowanych kompleksów funkcjonalnych (w tym pola namiotowe, 
campingi, hotele, usługi gastronomiczne, ośrodki sportowe itp.) 

3) Zalecane standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania 
terenu: 
a) maksymalna wysokość zabudowy 12 m; 
b) dowolna forma dachów, dla dachów wielospadowych kąt pochylenia połaci dachowych 

do 45o, 
c) zapewnienie miejsc postojowych w granicach działki; 

 
9. Tereny produkcyjno – przemysłowe – P 

 

1) Przeznaczenie podstawowe – produkcja przemysłowa, drobna wytwórczość, składy  
i magazyny; 

2) Przeznaczenie uzupełniające -  usługi towarzyszące funkcji podstawowej, zaplecza 
socjalne, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, komunikacja; 

3) Zalecane standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania 
terenu: 
a) maksymalna wysokość zabudowy 55 m, za wyjątkiem obiektów i urządzeń, których 

wysokość wynika z wymogów technicznych; 
b) dowolne formy dachów; 
c) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy, odbudowy; 
d) ogrodzenia ażurowe uzupełnione wysoką zielenią izolacyjną w szczególności przy 

granicy z terenami o funkcji mieszkaniowej jako podstawowej; 
e) zapewnienie miejsc postojowych w granicach działki, terenu inwestycji lub pasa 

drogowego, zgodnie z przepisami odrębnymi i za zgodą zarządcy drogi; 
 

10. Tereny rolne – R 
 

1) Przeznaczenie podstawowe – tereny rolne; 
2) Zalecane zasady zagospodarowania: 

a) zakaz lokalizacji nowej zabudowy; 
b) możliwość eksploatacji udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego do ustalenia na 

etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, po 
uzgodnieniu z właściwym organem i otrzymaniu koncesji, prowadzonej zgodnie z 
zasadami określonymi przepisach odrębnych. 
 

11. Tereny lasów i zalesień - LS  
 

1) Przeznaczenie podstawowe – teren lasów i zalesień 
2) Zalecane zasady zagospodarowania: 
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c) zachowanie przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych walorów terenów leśnych 
stanowiących element systemu ekologicznego obszarów chronionych oraz istotny 
walor dla rozwoju rekreacji; 

d) utrzymanie istniejących lasów wraz z ich zagospodarowaniem dla celów turystyczno – 
rekreacyjnych; 

e) zakaz lokalizacji nowej zabudowy; 
f) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i urządzeń turystycznych,  

w rozumieniu przepisów szczególnych; 
g) wyznaczenie granicy rolno-leśnej dla obszaru gminy; 
h) zabezpieczenie dojazdu do terenów leśnych; 

 
12. Tereny zieleni urządzonej - ZP 

 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny parków, parków podworskich, zieleni urządzonej; 
2) Przeznaczenie uzupełniające w odniesieniu do parków podworskich – w ramach 

istniejącego przeznaczenia i użytkowania danego terenu (np.: usługi, działalność 
gospodarcza, zabudowa mieszkaniowa, zieleń urządzona), obiekty małej architektury, 
komunikacja; 

3) Przeznaczenie uzupełniające – obiekty małej architektury, urządzenia towarzyszące; 
4) W odniesieniu do parków podworskich obowiązują ustalenia zawarte w kierunkach 

ochrony środowiska przyrodniczego; 
 

13. Tereny zieleni naturalnej - Z 
 

1) Przeznaczenie podstawowe – zieleń naturalna; 
2) Obowiązuje ochrona terenów poprzez zakaz lokalizacji zabudowy; 

 
14. Tereny zieleni naturalnej z istniejąca zabudową – Z/M 

 
1) Przeznaczenie podstawowe – zieleń naturalna z istniejąca zabudową; 
2) Obowiązuje ochrona terenów poprzez zakaz lokalizacji nowej zabudowy z wyjątkiem 

możliwości przebudowy istniejącej zabudowy dla której należy stosować parametry 
określone jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
 

15.  Tereny ogródków działkowych - ZD 
 

1) Przeznaczenie podstawowe – ogródki działkowe; 
2) Zalecane zasady zagospodarowania terenów; 

a) ustala się funkcjonowanie terenów zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi 
przyjętymi dla danego terenu; 

b) dopuszcza się zmianę przeznaczenia podstawowego, lub jego granic; 
 

16. Tereny cmentarzy - ZC 
 

1) Przeznaczenie podstawowe – cmentarz; 
2) Przeznaczenie uzupełniające – obiekty i urządzenia towarzyszące; 
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3) Wyznacza się strefę wolna od zabudowy w odległości 50 m od granicy cmentarza w 
przypadku podłączenia budynków do sieci wodociągowej, w przypadku braku tego 
podłączenia do czasu jego realizacji obowiązuje strefa 150 m; 

 
17. Tereny dolin rzecznych - RŁ 

 
1) Obowiązuje ochrona poprzez zakaz lokalizacji nowej zabudowy w terenach obniżeń 

terenów wzdłuż cieków; 
2) Dopuszcza się zalesienia zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 
3) Obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w kierunkach ochrony środowiska 

przyrodniczego; 
 

18. Tereny zieleni urządzonej z parkingami – ZP/KS 
 

1) Przeznaczenie podstawowe – tereny parkingów (w tym parking dla samochodów 
ciężarowych) w zieleni urządzonej; 

2) Przeznaczenie uzupełniające – usługi towarzyszące, obiekty małej architektury, 
komunikacja; 

3) Zalecane standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania 
terenu: 

a. maksymalna wysokość zabudowy 15 m; 
b. wysokość określona w lit. a nie dotyczy obiektów i urządzeń związanych z 

obsługą zabudowy zagrodowej, których wysokość wynika bezpośrednio z 
wymogów technicznych i konstrukcyjnych; 

c. dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 0° - 45°,  
w nawiązaniu odpowiednio do gabarytów dachów zabudowy zlokalizowanej  
w najbliższym sąsiedztwie, dopuszcza się również inne formy dachów; 

d. utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy, 
odbudowy; 

e. ogrodzenia ażurowe uzupełnione zielenią; 
f. wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy, na terenach zagospodarowanych 

– wyznaczonej istniejącą zabudowa, o ile nie naruszone zostały przepisy 
szczególne, na terenach nowo wyznaczonych – zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

g. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  
dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne  
w rozumieniu przepisów szczególnych; 

h. dostosowanie formy nowych bądź rozbudowywanych lub nadbudowywanych 
obiektów do charakteru zabudowy zlokalizowanej z najbliższym sąsiedztwie,  
z wyłączeniem obiektów zdegradowanych; 

i. zapewnienie miejsc postojowych w granicach działki; 
19. Tereny istniejącego składowiska odpadów rafineryjnych i komunalnych 
do zrekultywowania w kierunku zieleni – O/Z 

 

1) Do czasu rekultywacji terenu utrzymuje się jego dotychczasowy sposób użytkowania; 
 

20. Tereny infrastruktury technicznej – I 
 

1) Przeznaczenie podstawowe – tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej; 
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2) Przeznaczenie uzupełniające – tereny zieleni towarzyszącej, urządzenia infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej; 

3) Zalecane standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania 
terenu: 
a) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością budowy i przebudowy,  
b) maksymalna wysokość zabudowy 9m; 

 

21. Tereny parkingów – KS 
 

1) Przeznaczenie podstawowe – obsługa ruchu komunikacyjnego - parkingi; 
2) Zalecane standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania 

terenu:  
a) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°; 

 
 

22. Tereny parkingów i usług – KS/U 
 

1) Przeznaczenie podstawowe – obsługa ruchu komunikacyjnego, parkingi usługi 
towarzyszące; 

2) Zalecane standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania 
terenu: 
a) maksymalna wysokość zabudowy 15 m,  
b) dachy płaskie lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°; 
c) wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy, na terenach zagospodarowanych – 

wyznaczonej istniejącą zabudowa, o ile nie naruszone zostały przepisy odrębne, na 
terenach nowo wyznaczonych – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 

23. Tereny kolejowe – tereny zamknięte – KK 
 

1) Dopuszcza się zmianę zasięgu terenów zamkniętych jeżeli wynikać to będzie ze zmiany 
przepisów odrębnych ustanawiających ich granice; 

 
 
 

XX. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIA 
SIĘ MAS ZIEMNYCH 
 

Zagrożenia 
W Studium wskazano obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią, obejmujące tereny 

położone pomiędzy linią rzek: Wisłoki, Ropy, Jasiołki i Potoku Warzeckiego a wałem 
przeciwpowodziowym oraz obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią w oparciu o zasięg 
wezbrania powodziowego Q1% dla nieobwałowanych odcinków rzek: Wisłoki, Jasiołki i Ropy, 
określone w dokumentach: „Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia 
powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Wisłoki” oraz „Aktualizacja fragmentu 
Studium określającego granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów 
nieobwałowanych w zlewni Wisłoki”.  
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Największa ingerencja nastąpiła w obrębie terasy zalewowej II rzeki Wisłoki, Jasiołki  
i Ropy, tj. zabudowane zostały tereny w zasięgu prawdopodobnych wód Q5% - Q1% tych rzek. 
W celu ochrony tej zabudowy wybudowano wały i mury przeciwpowodziowe, które mimo 
spełniania tej funkcji zakłóciły naturalny układ ekologiczny w tych dolinach. 

Środowisko przyrodnicze w tym terenie wykazuje dużą odporność na degradację, głównie 
z powodu występowania w podłożu gruntów spoistych, słabo przepuszczalnych, 
uniemożliwiających swobodną infiltrację zanieczyszczeń z wodami opadowymi w głąb podłoża.  

Międzywala powinny być wykorzystane do zachowania ciągów ekologicznych, 
umożliwiających rozprzestrzenianie i niezakłócone przemieszczanie się flory i fauny. 
 

Tereny osuwiskowe zlokalizowane są w rejonie Podzamcza, w północnej części miasta. Są 
to tereny na których miejscami występuje rozproszona zabudowa mieszkaniowa o charakterze 
jednorodzinnym.   
 

Możliwości ograniczenia zagrożeń 
  

tereny osuwiskowe 
Na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych należy wykluczyć wprowadzanie 

nowej zabudowy oraz podjąć działania o charakterze ochronnym.  
 
tereny zalewowe  
Na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, wyznaczonych w oparciu o zasięg 

zalewu wodami o prawdopodobieństwie 1%, obowiązują zakazy, nakazy, ograniczenia i 
dopuszczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią.  

 
Wykluczenie lokalizacji nowej, trwałej zabudowy kubaturowej w obrębie obszarów 

zalewanych wodami Q1% terenów nieobwałowanych, do czasu wybudowania obwałowania, i 
terenów międzywala (oznaczonych na rysunku Studium symbolem UT) jest niezbędne dla 
zminimalizowania strat w czasie powodzi. 

 
Na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dopuszcza 

się uszczegółowienie przebiegu granic obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla 
terenów nieobwałowanych w oparciu o szczegółowe dane wysokościowe.  

 
Możliwość korekty w przebiegu projektowanych wałów przeciwpowodziowych, wskazanych 

na rysunku Studium symbolem graficznym, w uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z 
właściwym zarządcą cieków wodnych.  

Na obszarze zmiany Studium nie występują tereny szczególnego zagrożenia powodzią oraz 
obszary osuwania się mas ziemnych. 

 

XXI. OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU 

KOPALINY FILAR OCHRONNY 

Na obszarze zmiany Studium nie występują obszary, dla których należy wyznaczyć w złożu 
kopaliny filar ochronny. 
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XXII. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH ORAZ 

OBOWIĄZUJĄCE NA NICH OGRANICZENIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

Na obszarze zmiany Studium nie występują obszary pomników zagłady i ich stref 
ochronnych. 
 
 

XXIII. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI, 
REKULTYWACJI 
 

1) Do obszarów wymagających przekształceń zaliczono: 
 tereny dawnych PGR-ów, które mogłyby zostać wykorzystane na cele usługowe i 

na cele drobnej wytwórczości, lub jako tereny produkcyjno - przemysłowe; 
2) Do obszarów wymagających rehabilitacji zaliczono: 
 tereny objęta strefą konserwatorską, jako formy rehabilitacji uznaje się 

humanizację zabudowy i terenów poprzez ich komunalne pełne uzbrojenie, 
podniesienie standardu ładu przestrzennego, poziomu estetyki; 

 tereny zabudowy jednorodzinnej poprzez uzbrojenie komunalne. 
3) Do obszarów wymagających rekultywacji zaliczono przede wszystkim tereny dzikich 

wysypisk odpadów oraz tereny wyeksploatowanych wyrobisk, które wymagają 
rekultywacji zgodnie z ustaleniami pozwoleń na ewentualną eksploatacje złóż. 

4) Jako formę rekultywacji można uznać rewitalizacje obszaru parków podworskich. 
 
Na obszarze zmiany Studium nie wyznacza się obszarów wymagających przekształceń, 

rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji. 
 

XXIV. OBSZARY ZDEGRADOWANE 

Na obszarze zmiany Studium nie wyznacza się obszarów zdegradowanych. 
 
 

XXV. ZABEZPIECZENIE WARUNKÓW OBRONNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ 
 
W Studium uznaje się: 

1) Możliwość wykorzystania istniejących terenów zielonych (parków, boisk sportowych, 
placów) w sytuacjach szczególnych na cele obronności; 

2) Maksymalne ograniczenie zabudowy obszarów przyległych do cieków z 
uwzględnieniem dojazdów do ich brzegów pojazdów mechanicznych w sytuacji 
szczególnej; 

3) Za niezbędne, by w ramach istniejącej i realizowanej sieci wodociągowej 
zapewnione były hydranty naziemne oraz zabezpieczona niezbędna łączność z 
możliwością wykorzystania tych elementów w sytuacji szczególnej i dla celów 
p.poż.; 

4) Za wytyczną, by na etapie określenia warunków zabudowy uwzględnione były w 
podpiwniczeniach (lub odpowiednich pomieszczeniach parterowych) nowej 
zabudowy zwłaszcza obiektów użyteczności publicznej i znaczących zakładów 
pracy pomieszczenia o konstrukcji odpornej na zagruzowanie z możliwością 
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bezkolizyjnej i szybkiej ich adaptacji dla celów ochrony ludności w sytuacji 
zagrożenia. 

5) Tereny wolne od zabudowy, a oznaczone na rysunku Studium jako tereny upraw 
rolnych mogą być wykorzystane na ewakuację mieszkańców i ewentualne doraźne 
budowle ochronne w przypadkach szczególnych zagrożeń. 

6) Ustala się konieczność przestrzegania n/w aspektów obronnych w procesie 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

 
Aspekty obronne w zakresie gospodarki wodnej: 

 zabezpieczenie warunków do awaryjnego zasilania stacji wodociągowych i ujęć wody 
oraz pompowni ścieków z rezerwowych źródeł energetycznych, 

 adaptacja nieeksploatowanych istniejących studni publicznych, które mogą być 
wykorzystywane na studnie awaryjne do zaopatrywania ludności w wodę w 
warunkach specjalnych, 

 dla nowo projektowanych osiedli na terenach miasta przewidywanie budowy 
awaryjnych ujęć wody, przyjmując normę zużycia wody 7,5 litra na osobę (odległość 
studni nie może przekroczyć 800m),   

 ograniczenie do bezwzględnego minimum wykorzystania wód głębinowych w 
przemyśle w celu zachowania ich jako rezerwy wody pitnej w wypadku awarii, 

 wypracowanie systemów magazynowania i przerzutów wody dla wyrównania 
lokalnych deficytów, a także zastępowania wód skażonych wodą zdatną do picia. 
 

Aspekty obronne w zakresie łączności: 

 sukcesywne wymienianie linii napowietrznych na kablowe, 
 zapewnienie obiektom łączności zasilania w energię elektryczną z dwóch niezależnych 

źródeł, 

 równoległe rozwijanie łączności przewodowej,  
 utrzymywanie istniejących na terenie miasta i gminy i radiowej systemów 

alarmowania, 

 uodpornianie urządzeń i obiektów łączności przed działaniem impulsu 
elektromagnetycznego. 
 

Aspekty obronne w zakresie energetyki: 

 promowanie budowy lokalnych i indywidualnych źródeł energii elektrycznej, 
 utrzymywanie i budowa nowych zbiorników dla magazynowania paliw płynnych (gaz, 

olej opałowy) przy obiektach wrażliwych wyposażonych w awaryjne agregaty 
prądotwórcze, 

 przy modernizacji oraz budowie oświetlenia zewnętrznego obiektów oraz ulic 
uwzględnianie wymogów jego zaciemniania i wygaszania. 

 

XXVI. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH 

Na obszarze zmiany Studium nie występują tereny zamknięte i ich strefy ochronne. 
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XXVII. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU 
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM ORAZ O ZNACZENIU 
PONADLOKALNYM 

 

1. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
lokalnym 

 

1) Określa się, że inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym służące zaspokojeniu 
potrzeb przede wszystkim mieszkańców miasta Jasła mogą być lokalizowane na podstawie 
mpzp lub decyzji lokalizacyjnych podejmowanych zgodnie z procedurą określoną w 
aktualnych przepisach prawa, a w tym: 

 na terenach mieszkaniowych (zgodnie z dopuszczeniem ustalonym w Studium) 
oraz na terenach odrębnie wydzielonych, w formie: 

 obiektów i lokali usług publicznych, o ile prowadzona w nich działalność nie 
powoduje znacznego oddziaływania na środowisko, 

 urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, zgodnie z przyjętymi 
programami rozwiązań tych urządzeń, w tym budowa i utrzymanie pieszych 
przepraw mostowych (kładki), 

 urządzonej zieleni publicznej jako funkcji uzupełniającej lub samoistnej 
(parki, skwery, bulwary), 

 tereny zieleni cmentarnej, 
 tereny usług sportu i rekreacji, 
 budowa i utrzymanie ścieżek rowerowych i turystyczno – rekreacyjnych, 
 budowa i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzek: Wisłoka, 

Jasiołka, Ropa. 
 

2) Powyższe obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 
oznaczone zostały symbolem graficznym na rysunku zmiany Studium.  
 

3) Dopuszcza się odstępstwa w zakresie wyznaczonych obszarów; 
 

4) W zakresie infrastruktury technicznej wskazuje się poniższe obszary rozmieszczenia 
inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym: 
 

a. Zaopatrzenie w wodę 
Wyznacza się: 
 rejon lokalizacji pod rozbudowę zbiorników wyrównawczych w Gorajowicach  
 rejon lokalizacji pod budowę zbiorników wyrównawczych w Żółkowie  
 działkę pod budowę pompowni oraz zbiorników wyrównawczych dla 
północno-zachodniej części miasta (Bryły, Kaczorowy)  
 działkę pod awaryjne ujęcie wody surowej z rzeki Ropy na terenie dzielnicy 
Niegłowice  

b. Kanalizację 
Wyznacza się: 
 rejon lokalizacji pod budowę pompowni ścieków dla północno-zachodniej 
części miasta (Bryły, Kaczorowy)  

c. Ciepłownictwo 
Nie wyznacza się  

d. Gazownictwo 
Nie wyznacza się  

e. Elektroenergetyka 
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W dokumencie typu Studium wyznacza się i zabezpiecza tereny pod rozbudowę 
i budowę urządzeń jedynie wysokiego napięcia – patrz inwestycje celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 

f. Telekomunikacja 
Nie wyznacza się  

g. Gospodarka odpadami  
Nie wyznacza się - patrz inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym. 

 
Określenie wyczerpującej, imiennej listy inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym dla nieokreślonego okresu funkcjonowania Studium jest niemożliwe. Uznaje się, że 
lista takich inwestycji powinna być określana na okres kadencji samorządu gminy  
z uwzględnieniem występujących potrzeb, realnych możliwości finansowych ich wykonania, 
stopnia przygotowania warunków lokalizacyjnych.  

Powyższa lista i wskazane lokalizacje są orientacyjne i wymagają uszczegółowienia ich 
lokalizacji i zasięgu na etapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w 
decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 

2. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym 

 

1) Ustalenia dotyczące inwestycji ponadlokalnych przyjęto w Studium zgodnie z zapisem 
uchwalonego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego. 

2) Ustalenia dotyczące obwodnicy miasta Jasła przyjęto w Studium zgodnie z zapisem 
uchwalonego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego.  

3) Lista podstawowych zamierzeń o charakterze wojewódzkim dotyczących inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wynika z zapisu propozycji Planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego. 

4) W zakresie infrastruktury technicznej wskazuje się poniższe obszary rozmieszczenia 
inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym: 
 działkę pod budowę Międzygminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych na 

terenie ZTS „Gamrat” S.A. w Jaśle 
    trasę pod linię elektroenergetyczną 110kV relacji GPZ ”Niegłowice” – GPZ „Nowy 

Żmigród” (na odcinku od GPZ „Niegłowice” do GPZ” Rafineria Jasło” jako linia 
dwutorowa) 

    działkę pod stację 110/15kV „Gorajowice” wraz z dwutorową linią zasilającą jako 
wpięcie w istniejącą linię 110kV relacji GPZ „Hankówka” – GPZ „Niegłowice”. 

 

XXVIII. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W TYM 

OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEPROWADZENIA SCALEŃ I PODZIAŁU 

NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

Na obszarze zmiany Studium nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia 
scaleń i podziału nieruchomości, ani obszarów przestrzeni publicznej. 
 



 
 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła 

 

str. 139 

 

XXIX. TERENY WSKAZANE DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ OBSZARY 
ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY 
POW. 2000 m² 

 

1) Lista terenów, dla których zamierza się sporządzić miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego obejmuje tereny nieobjętych obowiązującymi planami i dotyczy 
większych, niezainwestowanych kompleksów, w szczególności: 
 

a) Tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji 
usługowej w osiedlach: Krajowice, Bryły, Kaczorowy, Sobniów;  

b) Tereny o dominującej funkcji usługowej w osiedlach: Krajowice, Kaczorowy. 

Zasięg obszarów dla których zamierza się sporządzić miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego powinien być odpowiedni do skali i zasięgu 
problemu danego kompleksu, wydzielonego w Studium układem komunikacyjnym.  

 
2) Powyższa lista nie wyczerpuje potrzeb w zakresie pokrycia obszaru miasta mpzp 

szczególnie w odniesieniu do przypadków dotyczących porządkowania, scalania i podziału 
nieruchomości. Stąd w razie wystąpienia rzeczywistych potrzeb realizacyjnych musi być 
przeprowadzona ocena zasadności przystąpienia do opracowania mpzp dla danego terenu 
i podjęta odpowiednia uchwała przez Radę Miejską Jasła. 

3) Wskazano cztery obszary pod rozmieszczenie obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000m² w oparciu o „Analizę skutków lokalizacji 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na terenie miasta Jasła na istniejącą sieć 
handlową, lokalny rynek pracy, komunikację oraz zaspokojenie potrzeb i interesów 
mieszkańców” sporządzoną w sierpniu 2008 r. na zlecenie Urzędu Miasta: 

a) obszar w rejonie Warzyc w projektowanych terenach usługowych przy ul. 
Bieszczadzkiej, 

b) obszar przy ul. Lwowskiej w terenach usług, 
c) obszar przy ul. ks. P. Skargi 
d) obszar przy ul. Krakowskiej 

 
W zmianie Studium z 2017 r. wskazano dwa kolejne obszary lokalizacji obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m²: 

a)  obszar przy ul. Dworcowej, 
b) obszar przy ul. Przemysłowej. 

 
Zmiana Studium określa obszar lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m2 w sąsiedztwie zabudowy usługowej przy ul. Lwowskiej. 
 

XXX.OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW 

ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIELEŚNE 

Na obszarze zmiany Studium występują gleby klas III, IIIb, IV oraz V, dominują na nich 
pastwiska. Pomimo znacznego udziału gleb dobrych, ze względu na położenie w granicach 
administracyjnych miasta wszelkie zmiany przeznaczenia nie wymagają prowadzenia 
procedury odrolnienia. 
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XXXI. UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZA USTALEŃ 
ZMIANY STUDIUM 

 

Przyjęte w Studium, rozwiązania związane z gospodarowaniem przestrzenią posiadają 
przede wszystkim zadania wiążące się z: 

 Podporządkowaniem działalności w sferze aktywizacji i przekształceń społeczno – 
gospodarczych na terenie miasta, zachowaniu, wzmocnieniu wartości środowiska 
przyrodniczego i kulturowego; 

 Harmonizowaniem celów ochronnych, ekologicznych, społecznych i gospodarczych 
na zasadzie ekorozwoju, poprzez: 

a) poprawę stanu i odporności środowiska przyrodniczego, 
b) poprawę ładu przestrzennego na terenie miasta, 
c) ochronę unikalnego krajobrazu wzdłuż rzek: Wisłoki, Jasiołki i Ropy, 
d) ochronę obiektów i zespołów zabytkowych, 
e) rehabilitację zdegradowanych zespołów zabudowy, 

 Kompleksowym kształtowaniem prawnych i programowych podstaw rozwoju w 
zakresie: 

a)  gospodarki przestrzennej, 
b) zadań długookresowych, dotyczących szczególnie infrastruktury 

technicznej i układu komunikacyjnego, 

 tworzeniem ośrodków rekreacji i sportu, 
 lokalizacją potencjalnych inwestycji gospodarczych w terenach przemysłu i 

terenach usług, 

 lokalizacji lądowiska dla śmigłowców sanitarnych dla podniesienia jakości usług 
ochrony zdrowia, 

 budownictwem mieszkaniowym a szczególnie terenami dla jego realizacji, 
   

Przedstawione w treści zmiany studium uwarunkowania i kierunki polityki przestrzennej 
odnoszą się do wyżej wymienionych zadań między innymi poprzez: 

1. określenie miejsca miasta w systemie osadniczym kraju oraz związków (poprzez układy 
przyrodnicze i kulturowe), 
2. systemu środowiska przyrodniczego i zasad jego ochrony oraz wykorzystania go jako 
waloru rozwojowego miasta, 
3. dziedzictwa kulturowego, zasad jego ochrony i wykorzystania go jako waloru 
rozwojowego miasta,  
4. kierunków zagospodarowania miasta, uwzględniających potrzeby lokalizacji zespołów 
działalności gospodarczej, zespołów mieszkaniowych i rodzajów, działalności rekreacyjno - 
wypoczynkowej, handlowej, 
5. zasad rozwiązywania problemów związanych z układem komunikacyjnym i infrastrukturą 
techniczną poprzez planowanie przestrzenne i zagospodarowanie przestrzeni. 
 

Przyjęte w zmianie Studium kierunki rozwoju wynikają bezpośrednio w istniejących 
uwarunkowań osadniczych, przyrodniczych, kulturowych, infrastrukturalnych, oraz ze wskazań 
i rozwiązań przyjętych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
podkarpackiego, Strategii Rozwoju Miasta Jasła. 

Stosunek do przedstawionych uprzednio wielorakich uwarunkowań rozwoju, w tym 
odnoszących się bezpośrednio do kształtowania jego polityki przestrzennej znajduje swoje 
odzwierciedlenie w przyjętych w zmianie Studium - kierunkach zagospodarowania 
przestrzennego miasta i politykach odnoszących się do problematyki przyrodniczej, 
dziedzictwa kulturowego, komunikacyjnej, uzbrojenia komunalnego.  
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Uznaje się, że generalnym celem polityki rozwojowej miasta jest cel uniwersalny, 
„podnoszenie standardu warunków życia mieszkańców przy zachowaniu zasady 
zrównoważonego rozwoju” także i poprzez realizację polityki przestrzennej w zakresie: 

a) uzyskiwania coraz to wyższej sprawności funkcjonowania struktur przestrzennych 
poprzez przekształcanie a co najmniej korektę układu komunikacyjnego, podnoszenie 
stopnia wyposażenia w infrastrukturę techniczną terenów i zainwestowania 
kubaturowego; 

b) wykorzystania położenia i funkcji miasta w strukturze osadniczej kraju, różnorodnych 
jej związków zewnętrznych oraz terytorialnych warunków jej rozwoju dla podnoszenia 
atrakcyjności jako obszaru korzystnego do inwestowania i koncentracji funkcji 
przemysłowych, usługowych oraz rekreacyjnych; 

c) wzmacnianie zjawisk kulturalnych na wysokim poziomie, poprzez utrzymanie i 
rozwijanie zróżnicowanych wydarzeń artystycznych,  

d) wzmacnianie pozycji miasta w regionie podnoszeniem standardów ochrony zdrowia 
przez doposażenie szpitala rejonowego w lądowisko dla śmigłowców sanitarnych,   

e) przeciwdziałanie degradacji walorów miasta w zakresie środowiska przyrodniczego, 
dziedzictwa kulturowego, potencjału intelektualnego mieszkańców. 

 
W ten sposób respektowana jest generalna zasada kontynuacji i rozwijania zasadniczych 

kierunków rozwoju miasta i stałej oceny uwarunkowań tego rozwoju. 
 
 

 
Zmiana Studium w oprarciu o Uchwałę Nr XXVII/256/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 23 maja 
2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła oraz Uchwałę Nr XXXV/355/2016 
Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 listopada 2016 roku zmieniającą Uchwałę Nr XXVII/256/2016 
Rady Miejskiej Jasła z dnia 23 maja 2016 roku zgodnie z decyzją Rady Miejskiej Jasła została 
poddana etapowaniu w zwiazku z różnicą w złożoności problematyki nimi objętej i czasu 
niezbędnęgo do przeprowadzenia procedury w poszczególnych terenach. 
Pierwszym etapem opracowania (ETAP I) objęto tereny dworca autobusowego i jego 
sąsiedztwa oraz tereny położone pomiędzy ulicami Przemysłową i Piłsudskiego przeznaczając 
je pod zabudowę usługową oraz usług handlu o powierzchni sprzedaży ponad 2 000 m². 

 
Zmiana Studium obejmuje obszar w północnej części miasta Jasła pomiędzy terenami 

usługowymi i zabudową mieszkaniową wielorodzinną. 
 
W porównaniu z dotychczasowym Studium wprowadzono teren usług i wskazano obszar 

lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Zmiana Studium 
dotyczy zarówno istniejącej jak i nowo projektowanej zabudowy. Lokalizacja terenów wynika z 
bezpośredniego sąsiedztwa terenów usługowych, również obiektów wielkopowierzchniowych 
oraz potrzeby uzupełnienia tkanki miejskiej i chęci przyciągnięcia nowych inwestorów 
zróżnicowaną ofertą inwestycyjną. 
 
 

XXXII. INTERPRETACJA ZAPISU STUDIUM 
 

1) Treść tekstu i rysunku Studium wyraża kierunki polityki przestrzennej gminy Jasło, nie jest 
jednak ścisłym przesądzeniem o granicach zainwestowania i użytkowania terenów. 
 

2) W stosunku do rysunku Studium przyjmuje się następującą interpretację: 
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a) ostateczne ustalenie granic terenów powinno być dokonywane w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego lub decyzjach o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego; 

b) dopuszcza się przesunięcia przebiegu dróg oraz obiektów, urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej jeżeli będzie to miało uzasadnienie w uwarunkowaniach 
terenowych i własnościowych gruntów; 

c) w Studium przedstawiono zgeneralizowany obraz użytkowania terenów, tzn., że 
określone na rysunkach Studium przeznaczenie terenu oznacza funkcję dominującą 
(a nie wyłączną) i może być uzupełnione innymi funkcjami, które jednak nie mogą 
być przeciwstawne funkcji dominującej i pogarszać warunków jej egzystencji; 

d) określenia: tereny dla budownictwa mieszkaniowego dotyczą dominujących rodzajów 
zabudowy. Na terenach tych mogą być lokalizowane także i inne rodzaje 
budownictwa mieszkaniowego oraz lokalizacje nie przeciwstawne formie 
podstawowej, a w tym głównie usługi i zieleń; 

e) zmiana Studium rozszerza program funkcjonalny obszarów przemysłowo-
produkcyjnych o usługi publiczne związane z ochroną zdrowia;  

f) uznaje się, że Studium stanowić będzie podstawę do określenia ewentualnej 
niezbędnej aktualizacji programów infrastruktury technicznej gminy; 

g) uznaje się za istotne koordynowanie polityki przestrzennej w odniesieniu do 
graniczących z gminą Jasło gmin, celem zapobieżenia przeznaczania terenów na 
cele, które mogłyby wywrzeć negatywny wpływ na zlokalizowane funkcje w gminie 
Jasło; 

h) uznaje się za istotne - czynny udział przedstawicieli samorządu gminy w tworzeniu i 
opiniowaniu opracowań typu „strategia rozwoju województwa”, „plan 
zagospodarowania przestrzennego województwa”, „programy inwestycyjne”, „plany 
związane z dziedzictwem kulturowym”, itp. wywierającymi wpływ na rozwój gminy i 
jej zagospodarowania przestrzennego; 

i) podane powierzchnie działek zróżnicowanych form zabudowy jednorodzinnej są 
traktowane jako optymalne z tym, że w konkretnych warunkach powierzchnie te i 
usytuowanie budynków muszą spełniać przede wszystkim ustalenia prawa odnoszące 
się do minimalnych odległości od granic sąsiadów, komunikacji, elementów 
uzbrojenia komunalnego; 

 


