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Jasło to średniej wielkości miasto usytuowane 
w południowo-wschodniej części Polski, 
w województwie podkarpackim. Liczy około 35 
tysięcy mieszkańców, a jego powierzchnia wynosi 
36,52 km . Dzięki przygranicznemu położeniu 
posiada niezwykle dogodną lokalizację 
w odniesieniu do rynków Europy Środkowej 
i Wschodniej. Odległość od drogowych przejść 
granicznych z Ukrainą wynosi: 122 km 
(Krościenko) i 127 km (Medyka), zaś odległość od 
granicy ze Słowacją to tylko 45 km (Barwinek) 
i 60 km (Konieczna).

Jasło is a medium-sized town situated in the 
south-eastern part of Poland, in the Podkarpackie 
Voivodeship. It has about 35 thousand inhabitants 
and its area is 36.52 square kilometers. Thanks to 
its border loca�on, it has a very convenient 
loca�on in rela�on to the markets of Central and 
Eastern Europe. The distance from the road 
border crossings with Ukraine is: 122 km 
(Krościenko) and 127 km (Medyka), while the 
distance from the border with Slovakia is only 45 
km (Barwinek) and 60 km (Konieczna).

Tradycje przemysłowe

W Jaśle działa blisko 3.000 podmiotów 
gospodarczych. Najwięcej z nich zajmuje się 
handlem hurtowym i detalicznym, ale znaczny 
udział w lokalnym rynku posiadają również 
przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością 
profesjonalną, naukową i techniczną, opieką 
zdrowotną, budownictwem oraz przetwórstwem 
przemysłowym. Wiele firm jest zrzeszonych 
w Jasielskim Stowarzyszeniu Przedsiębiorców 
(www.jsp.org.pl), będącym ważnym partnerem 
samorządu miejskiego w działaniach na rzecz 
rozwoju gospodarczego miasta.
Miasto szczyci się bogatymi i ugruntowanymi 
historycznie tradycjami przemysłowymi 
w dziedzinie przemysłu na�owego, chemicznego, 
szklarskiego, maszynowego, spożywczego 
i meblowego. W historii gospodarczej Jasła na 
szczególną uwagę zasługują następujące 
wydarzenia: 

Industrial tradi�ons

There are nearly 3,000 business en��es opera�ng 
in Jasło. Most of them are involved in wholesale 
and retail trade, but a significant share is also 
held by companies dealing with professional, 
scien�fic and technical ac�vi�es, health care, 
construc�on and industrial processing. Many 
businesses are members of the Jasło 
Entrepreneurs’ Associaon (www.jsp.org.pl) 
which is an important partner to the municipal 
government in their acon in favour of the town’s 
economic development.
The town vaunts rich and historically consolidated 
industrial tradi�ons related to the oil, chemical, 
glass-making, machine-building, food and 
furniture industries. There are events in the 
economic history of Jasło that deserve special 
a�en�on. These are:  

Przejścia graniczne / Border crossing points 

4

2

Jasło

Medyka

Krościenko

BarwinekKonieczna

60 km
45 km 122 km

127 km



Przyjazny klimat do przedsiębiorczości i ambitnych 
przedsięwzięć w Jaśle potwierdzają sami 
przedsiębiorcy, którzy właśnie tutaj realizują swoje 
pomysły biznesowe. Zalety prowadzenia firmy 
w Jaśle docenili między innymi: 

Friendly climate for entrepreneurship and 
ambi�ous undertakings in Jasło is confirmed by 
the entrepreneurs themselves, who implement 
their business ideas here. The advantages of 
running a company in Jasło have been 
appreciated by, among others:
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- 1855 r. - uruchomienie przez I. Łukasiewicza 
pierwszej rafinerii ropy w Jaśle,
- 1889 r. – powstanie Rafinerii w Jaśle (obecnie 
GRUPA LOTOS),
- 1924 r. – rozpoczęcie produkcji w Hucie Szkła 
w Jaśle,
- 1937 r. – uruchomienie Państwowej Wytwórni 
Chemicznej w ramach Centralnego Okręgu 
Przemysłowego,
- 1955 r.   – uruchomienie ZPC Liwocz (obecnie 
GRAN-PIK Liwocz Sp. z o.o. Sp. K.),
- 1961 r. – uruchomienie produkcji w ZPOW 
PEKTOWIN (obecnie Naturex Sp. z o.o. należąca 
do Grupy  Herbstreith & Fox GmbH  Niemcy),
- 1996 r. – otwarcie przez Nowy Styl zakładu Top 
Styl w Jaśle,
- 2014 r. - uruchomienie przez Nowy Styl jednej z 
najnowocześniejszych fabryk mebli 
w Europie.

– 1855 – opening the first petroleum refinery in 
Jasło by I. Łukasiewicz,
– 1889 – establishing the Jasło Refinery (the 
present name is LOTOS GROUP),
– 1924 – star�ng produc�on at the Jasło 
Glassworks,
– 1937 – opening the State Chemical Works as 
part of the Central Industrial District,
– 1955 – opening ZPC Liwocz (presently GRAN-PIK 
Liwocz Sp. z o.o. Sp. K.),
– 1961 – star�ng produc�on at ZPOW PEKTOWIN 
(presently owned by Naturex Sp. z o.o. a 
subsidiary of the Herbstreith & Fox GmbH Group 
Germany),
– 1996 – opening the Top Styl factory in Jasło by 
the Nowy Styl,
– 2014 – opening one of the most modern 
furniture factories in Europe by the Nowy Styl.

They have made 
investments 

in Jasło

Zainwestowali 
w Jaśle



Założona niemal 30 lat temu w Krośnie firma Nowy Styl obecnie jest europejskim liderem 
kompleksowych rozwiązań meblowych dla przestrzeni biurowych i miejsc użyteczności publicznej. 
Nowy Styl wyposaża wnętrza w oparciu o analizę specyfiki i potrzeb klienta, efektywności, organizacji 
pracy, ergonomii i akustyki. Firma 90% swojej sprzedaży realizuje na rynkach zagranicznych w ponad 100 
krajach na całym świecie. Swoje meble produkuje w 18 fabrykach na terenie Polski, Niemczech, Francji, 
Szwajcarii, Rosji, na Ukrainie i w Turcji. Cztery z nich, położone w Jaśle, należą do najnowocześniejszych 
fabryk w Polsce. Nowy Styl rozwiązania i wiedzę o organizacji biur prezentuje w Office Inspira�on Centre 
w Krakowie i 33 showroomach m.in. w Londynie, Paryżu, Warszawie, Monachium, Pradze i Dubaju.
www.nowystyl.com

Founded almost 30 years ago in Krosno, Nowy Styl is now the European leader in comprehensive 
furniture solu�ons for office spaces and public places. The interiors furnished by Nowy Styl are based on 
the analysis of customer specificity and needs, as well as are a result of great efficiency, outstanding 
work organisa�on, ergonomics of space design and taking advantage of proper acous�cs. Over 90% of 
sales are realised on foreign markets in over 100 countries around the world. The company produces its 
furniture in 18 factories in Poland, Germany, France, Switzerland, Russia, Ukraine and Turkey. Four of 
them, which are located in Jasło, are among the most modern factories in Poland. The solu�ons and 
knowledge of Nowy Styl about the organisa�on of offices are presented in the Office Inspira�on Centre 
in Kraków and 33 showrooms in London, Paris, Warsaw, Munich, Prague and Dubai, among others.
www.nowystyl.com
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PPHU CENTRUM to polska firma specjalizująca się w przetwórstwie tworzyw sztucznych, zatrudniająca 
blisko 1000 pracowników. Podstawową działalność stanowi produkcja i sprzedaż wyrobów sanitarnych. 
W pięciu nowoczesnych zakładach produkcyjnych, zlokalizowanych na południu Polski, wytwarzane są 
umywalki, wanny, brodziki oraz zlewozmywaki kuchenne. Dwie główne fabryki mieszczą się przy 
ul. Mickiewicza 108 w Jaśle. Ze swoim 35-letnim doświadczeniem w branży, firma „CENTRUM” jest od lat 
solidnym partnerem i wsparciem dla wielu znanych marek na świecie. Jest również właścicielem marki 
VAYER oferującej wysoce ekskluzywne produkty. W Jaśle firma zatrudnia 400 osób.
www.pphucentrum.pl

PPHU CENTRUM is a Polish company specialising in plas�cs processing, employing nearly 1000 
employees. The main ac�vity is the produc�on and sale of sanitary products. In five modern produc�on 
plants located in southern Poland, the company manufactures sinks, bathtubs, shower trays and kitchen 
sinks. Two main factories are located at ul. Mickiewicza 108 in Jasło. With 35 years of experience in the 
industry, the company “CENTRUM” for years is a reliable partner and support for many well-known 
brands in the world. It also owns the VAYER brand, which offers highly exclusive products. The company 
employs 400 people in Jasło.
www.pphucentrum.pl

fot. DRONJASLO.pl



Od ponad 80 lat firma „Gamrat” S.A. zajmuje zasłużone miejsce w czołówce producentów materiałów 
budowlanych na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego i użyteczności publicznej. Początkowo jako 
spółka Skarbu Państwa, a od maja 2011 roku jako prywatna firma, wspólnie z największym udziałowcem 
– firmą „Lentex” S.A. z Lublińca – „Gamrat” S.A. buduje silną markę i dba o miano najlepszego 
producenta w swojej gałęzi rynku. Produkty firmy wyróżniają się doskonałą jakością i innowacyjnością. 
Obejmują materiały budowlane z polichlorku winylu i polietylenu, które znajdują szerokie zastosowanie. 
W Jaśle firma zatrudnia 280 osób.
www.gamrat.pl

For over 80 years the company “Gamrat” S.A. has occupied a deserved place among the leading 
manufacturers of building materials for infrastructure and public u�lity construc�on. Ini�ally as 
a company of the State Treasury, and as a private company since May 2011, together with the largest 
shareholder – “Lentex” S.A. from Lubliniec – “Gamrat” S.A. builds a strong brand and takes care of the 
name of the best manufacturer in its branch of the market. The company's products are dis�nguished by 
excellent quality and innova�on. They include building materials made of polyvinyl chloride and 
polyethylene, which are widely used. The company employs 280 people in Jasło.
www.gamrat.pl
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Bal�c Wood jest producentem wysokiej jakości trójwarstwowych podłóg drewnianych. Firma powstała 
ponad 20 lat temu w Polsce, jednak szybko stała się podmiotem o zasięgu międzynarodowym.
Dziś, dzięki szerokiej sieci partnerów, podłogi Bal�c Wood trafiają do klientów w 52 krajach całego 
świata.   Nowoczesny zakład produkcyjny, siedziba główna firmy oraz biura handlowe zlokalizowane są na 
Podkarpaciu, w Jaśle. Firma zatrudnia ok. 300 pracowników.
www.bal�cwood.pl

Bal�c Wood is the manufacturer of high quality wooden floors. The company was founded 20 years ago 
in Poland and quickly expanded its brand into the interna�onal marketplace. Today, thanks to an 
extensive partner network, Bal�c Wood floors reach clients in 52 countries all over the world.
The modern produc�on plant, the company head office and the sales offices are located in the town of 
Jasło, Subcarpathia. The company employs approx. 300 employees.
www.bal�cwood.pl

fot. DRONJASLO.pl



Huta Szkła w Jaśle S.A. specjalizuje się w produkcji szkła prasowanego. Obok szyb reflektorowych do 
różnego typu samochodów, motocykli, maszyn rolniczych i budowlanych, firma produkuje szeroką gamę 
szkła gospodarczego bezbarwnego i barwionego w masie. W Hucie Szkła w Jaśle powstaje również 
antyczne szkło witrażowe, produkowane metodą z początku XIX wieku, oferowane w 150 kolorach 
i odcieniach. Główne kierunki eksportu to: USA, Bułgaria, Czechy, Finlandia, Francja, Izrael, Niemcy, 
Rumunia, Słowacja, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy i Korea. Gwarancją jakości produktów firmy 
jest certyfikat ISO 9001:2015 wydany przez TUV Rheinland. W Jaśle firma zatrudnia 177 osób.
www.jaslo-glass.pl

Huta Szkła w Jaśle S.A. specialises in the produc�on of pressed glass. Apart from reflector glass for 
various types of cars, motorcycles, agricultural and construc�on machinery, the company produces 
a wide range of clear and coloured household glass. The company also manufactures an�que stained 
glass, produced using the method from the beginning of the 19th century, offered in 150 colours and 
shades. The main export markets are: USA, Bulgaria, the Czech Republic, Finland, France, Germany, 
Israel, Romania, Slovakia, Sweden, Turkey, Great Britain, Italy and Korea. The quality of our products is 
guaranteed by the ISO 9001:2015 cer�ficate issued by TUV Rheinland. The company employs 177 people 
in Jasło.  www.jaslo-glass.pl

8

Tarke� Jasło od 2014 r. należy do Grupy Tarke�, firmy ze 130 letnim doświadczeniem, światowego lidera 
w produkcji podłóg o różnorodnych zastosowaniach. Grupa oferuje szeroki asortyment elastycznych 
i twardych wykładzin podłogowych, okładzin ściennych i nawierzchni sportowych. Produkty 
charakteryzują się parametrami technicznymi dostosowanymi do wymogów funkcjonalnych konkretnych 
obiektów oraz szeroką, innowacyjną gamą wzorów i kolorów. Od początku Grupa Tarke� inwestuje 
w jasielską fabrykę, która stanowi centrum doskonałości dla wytwarzania, projektowania i rozwoju 
procesów produkcyjnych luksusowych wykładzin winylowych. W Jaśle firma zatrudnia 280 osób.
www.tarke�jaslo.com ; www.tarke�.pl

 Since 2014, Tarke� Jasło has been part of the Tarke� Group, a company with 130 years of experience 
and a world leader in the produc�on of mul�-purpose floors. The Group offers a wide range of flexible 
and hard floor coverings, wall coverings and sports surfaces. The products are characterised by technical 
parameters adjusted to the func�onal requirements of specific objects and a wide, innova�ve range of 
pa�erns and colours. Since its incep�on, The Tarke� Group has invested in the factory in Jasło, which is 
the centre of excellence for the produc�on, design and development of luxury vinyl flooring produc�on 
processes. The company employs 280 people in Jasło.
www.tarke�jaslo.com ; www.tarke�.com

fot. DRONJASLO.pl



Jafar SA to producent armatury żeliwnej do wody, gazu, ścieków, jak również armatury sanitarnej i sieci 
domowej, posiadający jedną z najnowocześniejszych w Europie odlewni żeliwa sferoidalnego. Połowa 
produkcji jest eksportowana do 30 krajów na całym świecie. Najważniejsze rynki to Rosja, Niemcy, 
Francja, Włochy, Hiszpania i Egipt. Firma współpracuje w zakresie podwykonawstwa z lokalnymi firmami 
z branży metalowej. Firma zatrudnia w Jaśle i okolicach 250 osób.
www.jafar.com.pl

Jafar SA is a manufacturer of cast-iron fi�ngs for water, gas and waste water as well as fi�ngs for 
sanitary and supply network systems. The company has one of the most modern duc�le iron foundries 
in Europe. Half of the produc�on is exported to 30 countries of the world. The most important markets 
include Russia, Germany, France, Italy, Spain and Egypt. The company cooperates with local 
subcontractors in the metal business. The company employs 250 people in Jasło and its surroundings.
www.jafar.com.pl

Jasło to jedno z siedmiu miast w Polsce, w których funkcjonują zakłady należące do firmy Kronospan, 
światowego lidera produktów drewnopochodnych. Zakłady działające na całym świecie, dostarczają 
swoje produkty do ok. 860 mln odbiorców. Jasielski Kronoflooring rozpoczął działalność w 2017 roku. 
Zakład powstał poprzez rewitalizację niefunkcjonującego od lat Zakładu Płyt Wiórowych, tworząc kilkaset 
nowych miejsc pracy. Kronoflooring produkuje wysokiej jakości panele winylowe, w nowoczesnej 
technologii, opracowanej i opatentowanej przez Kronospan. Nieodłącznym elementem strategii 
zrównoważonego rozwoju zakładów Kronospan jest dbałość o środowisko, efektywne zużycie surowców, 
stosowanie nowoczesnych rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz współpraca z 
lokalną społecznością.
www.kronosfera.pl

Jasło is one of the seven ci�es in Poland, where plants belonging to the Kronospan Group, a world leader 
in wood-based products, operate. The plants operate all over the world and deliver their products to 
around 860 million customers. Kronoflooring, the registered office of which is in Jasło, began opera�ons 
in 2017. The plant was created by revitalizing the Par�cleboard Plant, which had not been opera�ng for 
years, crea�ng several hundred new jobs. Kronoflooring produces high quality vinyl panels and makes 
use of modern technology that is developed and patented by Kronospan. An integral element of the 
sustainable development strategy of the Kronospan plants is care for the environment, efficient use of 
raw materials, applica�on of modern solu�ons with the use of renewable energy sources and 
coopera�on with the local community.
www.kronosfera.pl 9
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Naturex Polska Sp. z o.o. poprzednio ZPOW Pektowin funkcjonuje od 1961 r. Na przestrzeni prawie 58 lat 
Spółka przechodziła kolejne zmiany organizacyjne i własnościowe. Jedynym udziałowcem Spółki jest 
Herbstreith & Fox GmbH  Niemcy  . Spółka jest producentem pektyn owocowych jako jedyny Zakład 
w Polsce. Rynek sprzedaży cały świat. Firma zatrudnia w Jaśle ponad 100 osób.
h�ps://naturexpolska.pl/

Naturex Polska Sp. z o.o., previously ZPOW Pektowin, has been opera�ng since 1961. Over the course of 
almost 58 years the Company has undergone further organisa�onal and ownership changes. The sole 
shareholder of the Company is Herbstreith & Fox GmbH Germany. The company is a producer, as the 
only plant in Poland, of fruit pec�n. The sales market is worldwide. The company employs 100 people in 
Jasło.
h�ps://naturexpolska.pl/

Orion Engineered Carbons jest jednym z wiodących światowych dostawców sadzy technicznej. Firma 
oferuje standardowe i wysokiej jakości produkty do powłok, farb drukarskich, polimerów, gumy i innych 
zastosowań.Produkowane przez firmę wysokiej jakości sadze, koloryzują farby i powłoki, atramenty 
i tonery, kleje i uszczelniacze, podnoszą jakość opon i produkowanych z użyciem gumy wyrobów, między 
innymi dla przemysłu samochodowego. Z 1450 pracownikami na całym świecie, Orion Engineered 
Carbons prowadzi 15 globalnych zakładów produkcyjnych i trzy centra technologii stosowanej, 
koncentrując się na dostawach wysokiej jakości i współpracy partnerskiej z klientami.
www.orioncarbons.com

Orion Engineered Carbons is one of the world's leading suppliers of carbon blacks. The company offers 
standard and high quality products for coa�ngs, inks, polymers, rubber and for other use.
The company's high quality carbon blacks �nt paints and coa�ngs, inks and toners, adhesives and 
sealants, improve the quality of �res and rubber products for, among others, the automo�ve industry.
With 1,450 employees worldwide, Orion Engineered Carbons operates 15 global manufacturing facili�es 
and three centres of applied technology, focusing on quality supply and customer partnerships.
www.orioncarbons.com

fot. DRONJASLO.pl
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HABYS to innowacyjna, polska firma produkująca profesjonalny sprzęt do masażu. Specjalistyczne 
produkty, najwyższa jakość materiałów, dopracowane wzornictwo oraz stała obecność w życiu świata 
masażu pozwoliły firmie HABYS uzyskać pozycję lidera rynku krajowego oraz zdobyć uznanie klientów 
zagranicznych. Dzięki wieloletniej pracy i doświadczeniu, produkty HABYS stanowią obecnie wyposażenie 
wielu gabinetów masażu, obiektów sportowych, gabinetów rehabilitacyjnych oraz ośrodków 
SPA & Wellness.
www.habys.pl

HABYS is an innova�ve, Polish company producing professional massage equipment. Specialised 
products, the highest quality of materials, refined design and constant presence in the life of the world 
of massage have allowed HABYS to achieve the posi�on of a leader in the domes�c market and gain 
recogni�on of foreign customers. Thanks to many years of work and experience, HABYS products are 
now available in many massage rooms, sports facili�es, rehabilita�on rooms and SPA & Wellness centres.
www.habys.pl
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Investment incen�ves

Special Economic Zone covers en�re Jasło

The Act of 10 May 2018 on support for new 
investments, together with implemen�ng acts, 
modified the mechanism of func�oning of the 
income tax exemp�on system within special 
economic zones. According to the new 
regula�ons, entrepreneurs from all over Poland 
may benefit from public aid previously offered 
only by special economic zones. The loca�on of 
the investment in the town of Jasło provides 
entrepreneurs with excep�onally favourable 
condi�ons for obtaining income tax exemp�on 
for a period of 15 years.

The new regula�ons mean that an investor may 
indicate any place where he wishes to carry out 
his investment in Poland and apply for support. 
Obtaining it depends on: the type of ac�vity that 
the entrepreneur intends to conduct, the loca�on 
of the new investment and the fulfilment of 
quan�ta�ve (incurring eligible costs in a certain 
amount) and qualita�ve criteria, described in 
detail in the regula�on on state aid. On the basis 
of the received decision on support, the 
entrepreneur will be able to benefit from 
exemp�on from income tax, the intensity and 
dura�on of which depend on the loca�on of the 
investment and the size of the enterprise.
For example, the minimum expenditure to be 
borne by a microenterprise that will locate a new 
IT investment in Jasło is PLN 200,000 (eligible 
costs) and public aid is PLN 140,000 (70%). The 
preliminary public aid qualifier is available at 
www.strefainwestycji.arp.pl in the tab Investment 
condi�ons/qualifier. In order to verify the planned 
investment in detail with respect to the criteria for 
obtaining public aid, please contact the ARP S.A. 
Branch in Mielec phone no.: +48 17 788 72 36, 
e-mail: europark@arp.pl .

Zachęty inwestycyjne

Całe Jasło Specjalną Strefą Ekonomiczną

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu 
nowych inwestycji, wraz z aktami wykonawczymi, 
zmodyfikowała mechanizm funkcjonowania 
systemu zwolnienia z podatku dochodowego 
w ramach specjalnych stref ekonomicznych. 
W myśl nowych przepisów, przedsiębiorcy z całej 
Polski mogą korzystać z pomocy publicznej 
dotychczas oferowanej tylko przez specjalne 
strefy ekonomiczne. Lokalizacja inwestycji na 
terenie miasta Jasła daje przedsiębiorcom 
wyjątkowo korzystne warunki uzyskania 
zwolnienia z podatku dochodowego na okres 
15 lat.
Nowe przepisy powodują, że inwestor może 
wskazać dowolne miejsce realizacji swojej 
inwestycji w Polsce i ubiegać się o decyzję 
o wsparciu. Jej uzyskanie zależy od: rodzaju 
działalności, jaką zamierza prowadzić 
przedsiębiorca, lokalizacji nowej inwestycji oraz 
spełnienia kryteriów ilościowych (poniesienie 
kosztów kwalifikowanych w określonej 
wysokości) i jakościowych, szczegółowo 
opisanych w rozporządzeniu o pomocy 
publicznej. Na podstawie otrzymanej decyzji 
o wsparciu przedsiębiorca będzie mógł korzystać 
ze  zwolnienia z podatku dochodowego, której 
intensywność i okres obowiązywania zależą od 
lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa.
Dla przykładu: minimalny nakład do poniesienia 
przez mikroprzedsiębiorcę, który zlokalizuje 
w Jaśle nową inwestycję z obszaru IT, wynosi 
200.000 zł (koszty kwalifikowane), a pomoc 
publiczna 140.000 zł (70%). Wstępny kwalifikator 
pomocy publicznej dostępny jest na stronie 
www.strefainwestycji.arp.pl w zakładce warunki 
inwestowania/kwalifikator. W celu szczegółowej 
weryfikacji planowanej inwestycji pod względem 
kryteriów uzyskania pomocy publicznej, należy 
skontaktować się z Oddziałem ARP S.A. w Mielcu 
tel.: +48 17 788 72 36,  e-mail: europark@arp.pl . 
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Real property tax 
exemp�on 
In Jasło, real property tax exemp�on is part of the 
regional investment aid offered to support ini�al 
investment projects under a resolu�on of Jasło 
Town Council.
Real property tax exemp�on applies to buildings 
or their parts newly erected by entrepreneurs for 
the purposes of their business ac�vity within the 
town of Jasło, construc�ons or their parts newly 
erected by entrepreneurs in connec�on with the 
ini�al project implementa�on  as defined in Art. 3 
(10) of the Ordinance of the Council of Ministers 
on the condi�ons for gran�ng real property tax 
and vehicle tax exemp�ons cons�tu�ng regional 
investment aid, aid for culture and heritage 
conserva�on, aid for sports facili�es and 
mul�func�onal recrea�onal infrastructure or aid 
for local infrastructure, dated 9 January 2015 
(Journal of Laws. of 2019, item 297).

The exemp�on period depends on the enterprise 
size and the construc�on value and varies 
between 1 and 5 years. 

The condi�ons for exemp�on are:
- no�fica�on of the inten�on to use the 
exemp�on before the commencement of works 
related to the investment,
- no arrears to the budget of the Town of Jasło, 
- comple�on of the investment within 3 years 
from the date of no�fica�on of the inten�on to 
use exemp�on,
- se�lement of the investment a�er its 
comple�on,
- maintaining the investment for at least 5 years 
and, in the case of SME, for 3 years from the date 
of comple�on of the investment.
The maximum regional aid intensity is 50% of 
eligible costs to be covered by the exemp�on, 
whereas for small entrepreneurs it is increased is 
as by 20 pp and for medium by 10 pp.  The tax 
exemp�on is granted a�er the comple�on of the 
investment and its se�lement.

Zwolnienie z podatku od 
nieruchomości 
Na terenie miasta Jasła obowiązuje zwolnienie 
z podatku od nieruchomości w ramach 
regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie 
inwestycji początkowej na podstawie uchwały 
Rady Miejskiej Jasła.
Z podatku od nieruchomości zwolnione są 
związane z prowadzeniem działalności  
gospodarczej na terenie miasta Jasła nowo 
wybudowane przez przedsiębiorców budynki lub 
ich części, nowo wybudowane przez 
przedsiębiorców budowle lub ich części 
w związku z realizacją inwestycji początkowej 
w rozumieniu § 3 pkt 10 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie 
warunków udzielania zwolnień z podatku od 
nieruchomości oraz podatku od środków 
transportowych, stanowiących regionalną pomoc 
inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego, pomoc na 
infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną 
infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na 
infrastrukturę lokalną (T.J. Dz. U. z 2019 r. poz. 
297). 

Okres zwolnienia uzależniony jest od wielkości 
przedsiębiorstwa oraz wartości inwestycji
i wynosi od 1 roku do 5 lat. 
Warunkiem zwolnienia jest: 
- zgłoszenie zamiaru korzystania ze zwolnienia 
  przed rozpoczęciem prac związanych 
  z inwestycją,
- nieposiadanie zaległości wobec budżetu Miasta 
  Jasła, 
- zakończenie inwestycji w ciągu 3 lat od 
  zgłoszenia zamiaru korzystania ze zwolnienia,
- rozliczenie inwestycji po zakończeniu  jej 
  realizacji,
- utrzymanie inwestycji przez okres co najmniej 
  5 lat, a w przypadku MŚP przez 3 lata od dnia 
  zakończenia realizacji inwestycji.
Maksymalna intensywność pomocy regionalnej 
to 50% kosztów kwalifikowanych do objęcia 
zwolnieniem, przy czym dla małych 
przedsiębiorców podwyższa się ją o 20 p.p., a dla 
średnich o 10 p.p.  Zwolnienie podatkowe 
przysługuje po zakończeniu realizacji inwestycji 
i jej rozliczeniu.
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Jasło dysponuje znacznymi zasobami pracy – 
w 2019 roku stopa bezrobocia w powiecie 
jasielskim wynosiła 9,3 %. Najliczniejszą grupą 
wśród zarejestrowanych bezrobotnych są osoby 
w przedziale wiekowym od 35 do 44 lat (27,23 % 
wszystkich bezrobotnych).
Osoby poszukujące pracy w Jaśle posiadają 
najczęściej wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
policealne i średnie zawodowe (54,74%), lecz nie 
brakuje również osób z wykształceniem wyższym 
(16,22%). Do licznie reprezentowanych grup 
zawodowych wśród zarejestrowanych 
bezrobotnych należą: sprzedawca, kucharz, 
fryzjer, technik ekonomista, cukiernik, robotnik 
gospodarczy, ślusarz, krawiec, pomocniczy 
robotnik budowlany, mechanik pojazdów 
samochodowych, specjalista administracji 
publicznej, ekonomista, robotnik pomocniczy 
w przemyśle przetwórczym, technik prac 
biurowych.

Na terenie Jasła funkcjonuje dobrze rozwinięta 
sieć szkół podstawowych i średnich oraz dwie 
szkoły wyższe. Jasielskie szkoły średnie posiadają 
szeroką ofertę kształcenia, a ich mury 
średniorocznie opuszcza około 1.200 
absolwentów, wśród których dominują technicy 
i inny średni personel, robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy oraz pracownicy usług i sprzedawcy. 
Struktura absolwentów jest następująca: licea 
ogólnokształcące – 43%, technika i zasadnicze 
szkoły zawodowe – 57%. Największa liczba 
jasielskich maturzystów kontynuuje swoją 
edukację na uczelniach w: Rzeszowie – 36%, 
Krakowie – 26%, Jaśle – 16%, innych ośrodkach 
akademickich w kraju – 22%. 

Human capital 

Jasło has – considerable resources of labour force
in 2018, the unemployment rate in Jasło County 
was 9.9%. Among the registered unemployed, the 
largest group comprises people aged between 25 
and 34 (30% of the total number of the 
unemployed).
Among Jasło jobseekers, the majority (58.49%) 
have basic voca�onal, post-secondary or 
voca�onal secondary educa�on but there are 
people with higher educa�on as well (13.63%). 
The trades and professions that are 
overrepresented among the registered 
unemployed are: salesman, cook, economist 
technician, hairdresser, confec�oner, tailor, 
locksmith, car mechanic, economic worker, 
economist, public administra�on specialist, office 
work technician, auxiliary worker in the 
processing industry.

Jasło has well-developed and well-func�oning 
school infrastructure including primary, secondary 
schools and two higher educa�on ins�tu�ons. 
The educa�onal offers of Jasło’s secondary 
schools are very a�rac�ve. On average, about 
1,200 students leave the schools every year, 
mostly as technicians and associate professionals, 
industrial workers, cra� trade workers, service 
workers and sales assistants. The structure of 
graduates is as follows: general secondary schools 
- 43%, technical secondary schools and basic 
voca�onal schools - 57%. Those graduates of 
Jasło’s secondary schools who con�nue their 
educa�on mostly choose universi�es: in Rzeszów - 
36%, Kraków - 26%, Jasło - 16%, other na�onal 
academic centres - 22%.

Kapitał ludzki 
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W Podkarpackiej Szkole Wyższej w Jaśle studenci 
kształcą się na studiach w następujących 
specjalnościach i kierunkach: 

Ekonomia -  w zakresie specjalności:
  -  ekonomika handlu i usług,
  -  informatyka w biznesie,
  -  ekonomika i organizacja małych i średnich 
     przedsiębiorstw,
  -  bankowość i ubezpieczenia,
  -  gospodarowanie nieruchomościami,
  -  ekonomika przedsiębiorstw,
  -  ekonomika transportu,
  -  rachunkowość i podatki;
Finanse i rachunkowość - w zakresie specjalności:
  -  rachunkowość i finanse przedsiębiorstw,
  -  audyt i zarządzanie finansami,
  -  doradztwo finansowe,
  -  rachunkowość i podatki;
Transport - w zakresie specjalności:
  -  transport i spedycja,
  -  logistyka przedsiębiorstw,
  -  inżynieria ruchu,
  -  diagnostyka i eksploatacja pojazdów  sam.
  -  transport szynowy,
  -  logistyka i spedycja,
  -  inteligentne systemy transportowe.

W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym 
w Jaśle Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej 
w Łodzi prowadzone jest kształcenie na kierunku 
pedagogika i politologia. 
Absolwenci jasielskich szkół podstawowych 
podejmują naukę również w oddalonym o 20 km 
Krośnie. Tamtejsza Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa   pozwala na uzyskanie tytułu 
inżyniera na następujących kierunkach 
i specjalnościach: mechanika i budowa maszyn 
(w tym obrabiarki sterowane numerycznie, 
mechatronika i diagnostyka samochodowa, 
pilotaż i mechanika lotnicza), informatyka, 
inżynieria środowiska, budownictwo, energetyka, 
górnictwo i geologia, zarządzanie.

I  n Podkarpacka Szkoła Wyższa in Jasło students 
can choose from among the following 
programmes and majors:

Economics - major:
  -  economics of trade and services,
  -  IT in business,
  -  economics and organisa�on of small and 
     medium-sized enterprises,
  -  banking and insurance,
  -  real estate management,
  -  business economics,
  -  transport economics,
  -  accoun�ng and taxes;
Finance and accoun�ng - major:
  -  accoun�ng and finance of enterprises,
  -  audit and financial management,
  -  financial advising,
  -  accoun�ng and taxes;
Transport - major:
  -  transport and carrying trade,
  -  enterprise logis�cs,
  -  traffic engineering,
  -  service and opera�on of vehicles,
  -  rail transport,
  -  transport and carrying trade,
  -  intelligent transport systems.

The Jasło Campus of the Lodz University of 
Humani�es and Economics offers first cycle 
programmes in Educa�on and Poli�cal Science.
Graduates of Jasło’s primary schools also enrol for 
courses in Krosno, a town 20 km away from Jasło. 
In the State Voca�onal College of Krosno, they 
can undertake B.Sc.Eng. degree programmes in 
the following fields: Mechanics and Mechanical 
Engineering (including numerically controlled 
machines, mechatronics and car diagnos�cs, 
aircra� engineering, Virtual Designing and 
Manufacturing), Computer Science, 
Environmental Engineering, Mining and Geology, 
Energe�cs, Management.
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W Jaśle działa Centrum Kształcenia Praktycznego 
zapewniające praktyczną naukę zawodu uczniom 
uczęszczającym do szkół zawodowych powiatu 
jasielskiego, a  także słuchaczom różnych form 
kursowych. W ramach współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej projektu pn. 
Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych 
Technologii Wytwarzania w Centrum powstało 
5 specjalistycznych pracowni wyposażonych 
w nowoczesny sprzęt dydaktyczny: 

  -  Pracownia metrologii i kontroli jakości,
  -  Pracownia łączenia i spajania metali,
  -  Pracownia obróbki cieplno-chemicznej,
  -  Pracownia nowoczesnych technologii 
     wytwarzania CAD/CAM,
  -  Pracownia nowoczesnych technik wytwarzania 
     CNC.

Dzięki działalności Centrum, które zapewnia 
kształcenie praktyczne w zakresie nowoczesnych 
technologii, przedsiębiorcy mają dostęp do 
wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej 
z terenu powiatu jasielskiego.

Regional Centre for Transfer of 
Modern Manufacturing Technologies

There is a Centre for Prac�cal Educa�on in Jasło, 
which provides prac�cal voca�onal training for 
students a�ending voca�onal schools in the 
county of Jasło, as well as for students of various 
forms of courses. Under the project en�tled 
Regional Centre for Transfer of Modern 
Manufacturing Technologies,  co-financed by the 
European Union, 5 specialist laboratories 
equipped with modern teaching equipment were 
established in the Centre:

  -  Laboratory of metrology and quality control,
  -  Workshop for joining and welding,
  -  Laboratory of heat and chemical treatment,
  -  Workshop of modern CAD/CAM 
     manufacturing technologies,
  -  Workshop of modern CNC manufacturing 
     techniques.

Thanks to the Centre's ac�vity, which provides 
prac�cal training in modern technologies, 
entrepreneurs have access to highly qualified 
staff from the Jasło County.

Regionalne Centrum Transferu Nowo-
czesnych Technologii Wytwarzania
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Konkurencyjne koszty pracy

Przeciętne wynagrodzenie w powiecie jasielskim 
wynosi 4 117,45 PLN, co odpowiada 79,50% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bru�o 
w Polsce i 93,83% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w województwie podkarpackim 
(2019 r.)

Compe��ve labour costs

The average salary in the Jasło County amounts to 
PLN 4 117,45, which corresponds to 79,50% of 
the average monthly gross salary in Poland (2019) 
and 93,83% of the average monthly remunera�on 
in Podkarpackie voivodeship (2019).

Proinwestycyjne dokumenty 
planistyczne

Teren Jasła w bardzo wysokim stopniu pokryty 
jest miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. Aż 95% terenów przeznaczonych 
pod inwestycje posiada odpowiedni mpzp. 
Dodatkowo, wychodząc naprzeciw potrzebom 
przedsiębiorców Miasto Jasło dokonuje 
aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego.

Pro-investment planning 
documents

The area of Jasło is largely covered by local 
master plans (LMPs). There is a relevant LMP for 
as much as 95% of the areas earmarked for 
investment. In addi�on, the Municipality of Jasło 
is upda�ng the Study of Condi�ons and Direc�ons 
of Spa�al Development to meet the 
entrepreneurs’ needs.
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Dostępność komunikacyjna

Jasło jest usytuowane na ważnych krajowych 
szlakach komunikacyjnych. Przez miasto 
przebiega droga krajowa DK 28 Zator – Medyka 
oraz droga krajowa DK 73 Jasło – Wiśniówka. 
Droga krajowa nr 28 przebiegająca przez Jasło 
stanowi w województwie podkarpackim ważną 
arterię komunikacyjną – równoległą do 
autostrady A4 i DK 94.  Obecnie trwają prace nad 
lepszym skomunikowaniem Jasła z autostradą A4 
poprzez przebudowę drogi krajowej nr 73 na 
odcinku Jasło-Pilzno. Docelowo zakłada się 
modernizację części drogi oraz budowę nowych 
odcinków stanowiących obwodnice Brzostku, 
Kołaczyc i Jasła. Również w Jaśle rozpoczynają 
swój bieg drogi wojewódzkie: DW 992 Jasło – 
Ożenna oraz DW 988 Warzyce (przy granicy 
z miastem) – Babica. Planowana jest ponadto 
budowa drogi szybkiego ruchu S19, z którą Jasło 
będzie skomunikowane poprzez zmodernizowaną 
drogę krajową nr 28. Przez miasto przebiegają 
również dwie linie kolejowe: nr 108 Stróże – 
Krościenko i nr 106 Rzeszów – Jasło. 
Odległość Jasła od autostrady jest zadowalająca, 
gdyż wynosi 60 km, podobnie jak do 
międzynarodowych portów lotniczych: Rzeszów-
Jasionka – 80 km i Kraków-Balice – 155 km. 
W Jaśle zlokalizowane jest natomiast lądowisko 
dla helikopterów i małych samolotów.

Jasło is situated on important intersec�ng 
na�onal traffic routes. These are DK 28 Zator – 
Medyka and DK 73 Jasło – Wiśniówka. The DK 28, 
which runs through Jasło parallelly to the A4 
Motorway and the DK 94, is an important artery 
in the Podkarpackie Voivodeship.  Be�er 
transport connec�ons between Jasło and the A4 
Motorway are currently being considered, with a 
concept allowing for re-construc�on of Na�onal 
Road 73 between Jasło and Pilzno. The concept 
ul�mately aims to modernise a part of the road 
and to build new sec�ons of the road which 
would be the ring roads for Brzostek, Kołaczyce 
and Jasło.  In Jasło, there are also the star�ng 
points of provincial roads. These are: DW 992 
Jasło – Ożenna and DW 988 Warzyce (at the Jasło 
town boundary) – Babica. Addi�onally, 
Expressway S19 is being planned to be built to 
connect Jasło through the modernised Na�onal 
Road 28. There are also two railway lines running 
through the town: No. 108 – Stróże-Krościenko 
and No. 106 – Rzeszów-Jasło. The distance from 
Jasło to the motorway is sa�sfying, as it is 60 km, 
similar to the distances between Jasło and the 
interna�onal airports in Rzeszów Jasionka – 80 
km and Krakow Balice – 155 km. Jasło has, 
however, a landing pad for helicopters and small 
planes.

Transport accessibility
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Profesjonalizm i przychylność dla 
inwestorów

Sprawną i profesjonalną obsługę wszystkich 
klientów Urzędu gwarantuje System Zarządzania 
Jakością dostosowany do specyfiki administracji 
samorządowej. Średni termin załatwienia wszystkich 
spraw w Urzędzie Miasta w Jaśle w roku 2019 
wyniósł 7,95 dni.  

Professionalism and favor for 
investors

Efficient and professional service for all clients of 
the Town Hall is guaranteed by the Quality 
Management System adapted to the specificity of 
local government administra�on. In 2019, the 
average �me needed to process any affair in the 
Town Hall in Jasło was 7,95 days.
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Friendly climate for the development 
of your own business

Beginning entrepreneurs from the IT and 
telecommunica�ons sectors benefit from the 
support of the Entrepreneurship Incubator in 
Jasło. It has an excep�onally favourable 
microclimate for the growth and development of 
ICT companies. In the very centre of the town, 
micro, small and medium sized enterprises have 
at their disposal comfortable open space 
worksta�ons and in�mate offices. Symmetrical 
fiber op�c connec�on ensures iden�cal maximum 
speeds in both direc�ons.
Within the Incubator offer, entrepreneurs rent 
fully equipped office worksta�ons with office and 
technical facili�es and a package of professional 
consul�ng services useful during the 
establishment and development of a company. 
Customers of the Incubator also have at their 
disposal a modern training room and adver�sing 
space on the Incubator's website. There are also 
thema�c mee�ngs with experts and business 
support ins�tu�ons as well as ac�vi�es 
suppor�ng industry networking.
www.inkubatorjaslo.pl

Przyjazny klimat do rozwoju 
własnej firmy
Początkujący przedsiębiorcy z branży 
informatycznej i telekomunikacyjnej korzystają ze 
wsparcia Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle. 
Panuje w nim wyjątkowo korzystny mikroklimat 
do wzrastania i dojrzewania firm z branży ICT. 
W ścisłym centrum miasta mikro, mali i średni 
przedsiębiorcy mają do dyspozycji komfortowe 
stanowiska pracy typu open space oraz kameralne 
biura. Łącze światłowodowe symetryczne 
zapewnia identyczne prędkości maksymalne 
w obie strony.
W ramach oferty Inkubatora przedsiębiorcy 
wynajmują kompletnie wyposażone stanowiska 
biurowe wraz z zapleczem biurowo-technicznym 
oraz pakietem profesjonalnych usług doradczych 
przydatnych przy zakładaniu i rozwijaniu firmy. Do 
dyspozycji Klientów Inkubatora Przedsiębiorczości 
jest również nowoczesna sala szkoleniowa oraz 
powierzchnia reklamowa na stronie internetowej 
Inkubatora. Organizowane są również spotkania 
tematyczne z ekspertami i instytucjami otoczenia 
biznesu oraz działania wspierające networking 
branżowy.
www.inkubatorjaslo.pl
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Strefa Aktywności Gospodarczej SAG Jasło-Warzyce
Strefa Aktywności Gospodarczej Jasło-Warzyce (SAG) 
to teren o powierzchni 256 ha na Osiedlu Brzyszczki w Jaśle, ograniczony ulicami: Marszałka Piłsudskiego, 
Bieszczadzką, Fabryczną oraz torami kolejowymi, z czego na działalność przemysłową wydzielono obszar 
200 ha. Obszar Strefy jest objęty przyjętymi przez Radę Miejską Jasła Miejscowymi Planami 
Zagospodarowania Przestrzennego (najmniejsza powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 0,5 ha).
Rozwój SAG ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego miasta Jasła. Z tego względu, od wielu lat 
konsekwentnie realizowane są działania mające na celu przygotowanie terenów przemysłowych SAG pod 
inwestycje.
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Jasło-Warzyce Business Ac�vity Zone (SAG)
is a 256 ha area in the Brzyszczki neighborhood in Jasło, limited by Marszałka Piłsudskiego, Bieszczadzka, 
and Fabryczna Streets, and railway tracks, 200 ha of which is zoned for industrial ac�vi�es.
The Zone area is covered by Local Development Plans adopted by the Jasło City Council (the smallest 
development plot is 0.5 ha).
The SAG Zone development is of key importance for the city of Jasło’s economic outlook. Therefore the 
SAG industrial areas have been for many years consistently prepared for development.

Jasło-Warzyce Business Ac�vity Zone (SAG)



28

28

73

Tereny kolejowe / Railway areasTereny kolejowe / Railway areas

KronoflooringKronoflooring

Lądowisko / AirstripLądowisko / Airstrip

PrzemysłowaPrzemysłowa

dojazd do autostrady A4
access to the A4 motorway
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Warzyce 1.Warzyce 1.

Warzyce 2.Warzyce 2.

Fabryczna

Fabryczna
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a
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a

istniejące drogi miejskie
exis�ng city roads

oferty inwestycyjne
investment offer

tereny przemysłowe
industrial areas

tereny usług komercyjnych
commercial service areas

Oznaczenia / Sign

Medyka  127 km
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Położenie  
Loca�on

Nazwa lokalizacji oraz numery działek
Site name and plot numbers

Warzyce 1. – Osiedle Brzyszczki
Warzyce 1. – Brzyszczki District
Numery działek: 3221/19, 3001/1
Plot numbers: 3221/19, 3001/1

Miasto / Gmina
Town / Commune

Jasło
Municipality of Jasło

Powiat
District 

Jasielski 

  Województwo
 Province (Voivodship) 

  Podkarpackie 

Kod QR - lokalizacja
QR code - loca�on  

Powierzchnia 
nieruchomości
Area of 
property

Maksymalna dostępna powierzchnia 
(w jednym kawałku) [ha] 
 Max. area available (as one piece) [ha]

1,456 ha

  Kształt działki 
 The shape of the site

Prostokąt
Rectangle

Możliwości powiększenia terenu 
(krótki opis)
 Possibility for expansion 
(short descrip�on)

 Istnieje możliwość powiększenia do 10 ha
 (zakup gruntu od przedsiębiorców i właścicieli
 prywatnych).
 There is a  possibility of expansion to 
 10 ha (land purchase from enterpreneurs
 and private proprietors).

Informacje 
dotyczące 
nieruchomości
Property 
informa�on

  Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] 
  Approx. land price [PLN/m2]

50-60 PLN
Zbycie działki może nastąpić w trybie 
przetargowym.
The area which belongs to Municipality of 
Jasło can be sold only by tender.

  Właściciel / właściciele
  Owner(s)

Gmina Miasto Jasło
Municipality of Jasło

Aktualny plan zagospodarowania 
przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)

 T
Y

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego
 Zoning

Przemysłowe
Industrial

 Charakterysty-
ka działki
Land 
specifica�on

 Klasa gruntów wraz 
z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]

 R IVa – 1,0417 ha
R IVb – 0,3141 ha
Ł IV – 0,0477 ha
Ps IV – 0,0525 ha

 Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]

0,5 m
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Ograniczenia wysokości budynków [m]
Building height limit [m]

18 m

Procent dopuszczalnej zabudowy
Building coverage [%]

60%

  Obecne użytkowanie
  Present usage 

Rolnicze
Agrarian

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
i gruntowych (T/N)
Soil and underground water 
 pollu�on (Y/N) 

  N
 N 

  Poziom wód gruntowych [m]
  Underground water level [m] 

 Połączenia 
transportowe 
 Transport 
links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi 
i jej szerokość użytkowa, bez pobocza)
Access road to the plot (type and width 
of access road)

Droga dojazdowa KDZ3
(droga gminna, lokalna, szerokość 6 m)
KDZ3 access road 
(municipal local road, 6 m of width).

  
  Autostrada / droga krajowa [km]
  Nearest motorway / na�onal road [km]

Autostrada – 60 km
Motorway – 60 km
Droga krajowa nr 28 – 1,2 km
Na�onal road no. 28 – 1,2 km
Droga krajowa nr 73 – 5 km
Na�onal road no. 73 – 5 km

  Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
 Sea and river ports located up to  200 km 

 N
N

  Kolej [km]
  Railway line [km]

Jasło, 1 km
Railway line is located 1 km away from 
the area

 
  Bocznica kolejowa [km]
  Railway siding [km]

 2 km

Niski
Low 

  Czy były prowadzone badania geologiczne
 terenu (T/N)
 Were geological research done (Y/N) 

  N
 N 

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć 
terenu (T/N)
 Risk of flooding or land slide (Y/N) 

  N
 N 

Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N) 

  N
 N 

Przeszkody występujące na powierzchni 
terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N) 

  N
 N 

  Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
  Ecological restric�ons (Y/N) 

  N
 N 

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other construc�ons on site (Y/N) 

  N
 N 
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  Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
  Nearest interna�onal airport [km]

Rzeszów /Jasionka/ - 80 km , 
Krosno /lotnisko sportowe/ - 20 km
Rzeszów Interna�onal airport/Jasionka/ - 
80 km, Krosno /sport airport/ – 20 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]

Rzeszów, stolica woj. podkarpackiego - 65km
Rzeszów, capital of the province - 65 km

  
  Elektryczność na terenie (T/N)
  Electricity (Y/N) 

Odległość przyłącza od granicy terenu
Connec�on point  (distance from 
boundary) [m]

N
N 

Napięcie 
Voltage [kV]   

 Istniejąca 
infrastruktura
 Exis�ng
infrastructure

  Woda  na terenie (T/N)
  Water supply (Y/N)

T – Wodociąg miejski
Y – Municipal water supply system

  
  
  Odległość przyłącza od granicy terenu
  Connec�on point (distance from 
 boundary) [m]

  Dostępna objętość 
  Available capacity [m3/24h]  

 800 m3/24h

  
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)

 
  

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź 
w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N)
Treatment plant (Y/N)

15 KV 

Dostępna moc 
Available capacity [MW]  

Bez ograniczeń
Unlimited 

  Gaz na terenie (T/N) 
  Gas (Y/N) 

  N
 N 

Odległość przyłącza od granicy działki 
Connec�on point (distance from 
boundary) [m]  

  220 m 

Wartość kaloryczna 
Calorific value [MJ/Nm3]  

38 MJ/Nm3 

Średnica rury 
Pipe diameter [mm]  

160 mm 

Dostępna objętość 
Available capacity [Nm3/h]  

Bez ograniczeń
Unlimited 

 T
Y 

  N
 N 

  

Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)

  N
 N 

  

Odległość przyłącza od granicy terenu 
Connec�on point (distance from 
boundary) [m]

800 m 

  
  
  Odległość przyłącza od granicy terenu
  Connec�on point (distance from 
 boundary) [m]

  Dostępna objętość 
  Available capacity [m3/24h]  

 800 m3/24h

250 m
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Położenie  
Loca�on

Nazwa lokalizacji oraz numery działek
Site name and plot numbers

Warzyce 2. – Osiedle Brzyszczki
Warzyce 2. – Brzyszczki District
Numery działek: 3221/17
Plot numbers: 3221/17

Miasto / Gmina
Town / Commune

Jasło
Municipality of Jasło

Powiat
District 

Jasielski 

  Województwo
 Province (Voivodship) 

  Podkarpackie 

Kod QR - lokalizacja
QR code - loca�on  

 

Powierzchnia 
nieruchomości
Area of 
property

Maksymalna dostępna powierzchnia 
(w jednym kawałku) [ha] 
 Max. area available (as one piece) [ha]

0,5001 ha

  Kształt działki 
 The shape of the site

Kwadrat
Square

Możliwości powiększenia terenu 
(krótki opis)
 Possibility for expansion 
(short descrip�on)

 Istnieje możliwość powiększenia do 10 ha
 (zakup gruntu od przedsiębiorców i właścicieli
 prywatnych).
 There is a  possibility of expansion to 
 10 ha (land purchase from enterpreneurs
 and private proprietors).

Informacje 
dotyczące 
nieruchomości
Property 
informa�on

  Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] 
  Approx. land price [PLN/m2]

50-60 PLN
Zbycie działki może nastąpić w trybie 
przetargowym.
The area which belongs to Municipality of 
Jasło can be sold only by tender.

  Właściciel / właściciele
  Owner(s)

Gmina Miasto Jasło
Municipality of Jasło

Aktualny plan zagospodarowania 
przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)

 T
Y

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego
 Zoning

Przemysłowe
Industrial

 Charakterysty-
ka działki
Land 
specifica�on

 Klasa gruntów wraz 
z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]

 R IVa – 0,1598 ha
R IVb – 0,3142 ha
Ps IV – 0,0261 ha

 Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]

0,5 m

WARZYCE 2.
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Ograniczenia wysokości budynków [m]
Building height limit [m]

18 m

Procent dopuszczalnej zabudowy
Building coverage [%]

60%

  Obecne użytkowanie
  Present usage 

Rolnicze
Agrarian

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
i gruntowych (T/N)
Soil and underground water 
 pollu�on (Y/N) 

  N
 N 

  Poziom wód gruntowych [m]
  Underground water level [m] 

 Połączenia 
transportowe 
 Transport 
links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi 
i jej szerokość użytkowa, bez pobocza)
Access road to the plot (type and width 
of access road)

Droga dojazdowa KDZ3
(droga gminna, lokalna, szerokość 6 m)
KDZ3 access road 
(municipal local road, 6 m of width).

  
  Autostrada / droga krajowa [km]
  Nearest motorway / na�onal road [km]

Autostrada – 60 km
Motorway – 60 km
Droga krajowa nr 28 – 1,5 km
Na�onal road no. 28 – 1,5 km
Droga krajowa nr 73 – 5 km
Na�onal road no. 73 – 5 km

  Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
 Sea and river ports located up to  200 km 

 N
N

  Kolej [km]
  Railway line [km]

Jasło, 0,8 km
Railway line is located 0,8 km away from 
the area

 
  Bocznica kolejowa [km]
  Railway siding [km]

 2 km

Niski
Low 

  Czy były prowadzone badania geologiczne
 terenu (T/N)
 Were geological research done (Y/N) 

  N
 N 

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć 
terenu (T/N)
 Risk of flooding or land slide (Y/N) 

  N
 N 

Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N) 

  N
 N 

Przeszkody występujące na powierzchni 
terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N) 

  N
 N 

  Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
  Ecological restric�ons (Y/N) 

  N
 N 

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other construc�ons on site (Y/N) 

  N
 N 
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  Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
  Nearest interna�onal airport [km]

Rzeszów /Jasionka/ - 80 km , 
Krosno /lotnisko sportowe/ - 20 km
Rzeszów Interna�onal airport/Jasionka/ - 
80 km, Krosno /sport airport/ – 20 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]

Rzeszów, stolica woj. podkarpackiego - 65km
Rzeszów, capital of the province - 65 km

  
  Elektryczność na terenie (T/N)
  Electricity (Y/N) 

Odległość przyłącza od granicy terenu
Connec�on point  (distance from 
boundary) [m]

T
Y 

Napięcie 
Voltage [kV]   

 Istniejąca 
infrastruktura
 Exis�ng
infrastructure

  Woda  na terenie (T/N)
  Water supply (Y/N)

T 
Y

  
  
  Odległość przyłącza od granicy terenu
  Connec�on point (distance from 
 boundary) [m]

  Dostępna objętość 
  Available capacity [m3/24h]  

 800 m3/24h

  
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)

 
  

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź 
w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N)
Treatment plant (Y/N)

15 KV 

Dostępna moc 
Available capacity [MW]  

Bez ograniczeń
Unlimited 

  Gaz na terenie (T/N) 
  Gas (Y/N) 

  N
 N 

Odległość przyłącza od granicy działki 
Connec�on point (distance from 
boundary) [m]  

  60 m 

Wartość kaloryczna 
Calorific value [MJ/Nm3]  

38 MJ/Nm3 

Średnica rury 
Pipe diameter [mm]  

160 mm 

Dostępna objętość 
Available capacity [Nm3/h]  

Bez ograniczeń
Unlimited 

 T
Y 

  N
 N 

  

Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)

  N
 N 

  

Odległość przyłącza od granicy terenu 
Connec�on point (distance from 
boundary) [m]

1200 m 

  
  
  Odległość przyłącza od granicy terenu
  Connec�on point (distance from 
 boundary) [m]

  Dostępna objętość 
  Available capacity [m3/24h]  

 800 m3/24h
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A po pracy...

And a�er work…



fotografie: J. Steliga, TV Obiektyw, P. Juryś, W. Żebracki, G.Frączek,  K. Maziarz, www.muzeumjaslo.pl, UM w Jaśle  
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Urząd Miasta w Jaśle
ul. Rynek 12
Inkubator Przedsiębiorczości w Jaśle
ul. Kazimierza Wielkiego 5
38-200 Jasło, Polska
T: +48 13  448 63 27
T: +48 13  448 63 41
F: +48 13  446 29 76
E: invest@um.jaslo.pl
www.jaslo.pl

Town Hall in Jasło
ul. Rynek 12
the Entrepreneurship Incubator in Jasło
ul. Kazimierza Wielkiego 5
38-200 Jasło, Polska
T: +48 13 448 63 27
T: +48 13 448 63 41
F: +48 13  446 29 76
E: invest@um.jaslo.pl
www.jaslo.pl
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