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Szanowni Państwo, 

miasto to żywy organizm, który nieustannie się zmienia. Stąd też, gdy patrzymy 

wstecz, nie wyobrażamy sobie naszego miasta bez wielu niedawno powstałych 

inwestycji, które wpisały się już w jego krajobraz i funkcjonowanie. Zmiany

również dotykać nas będą w przyszłości, dlatego myśląc perspektywicznie 

planujemy stworzyć nowy kształt miasta, tym razem wychodząc poza ramy 

jego pozornych ograniczeń.  

Tworząc tę Strategię – najważniejszy plan dla Jasła wskazujący kierunki 
dalszego rozwoju – przede wszystkim kładliśmy nacisk na realizację potrzeb 
mieszkańców. Opierając się na zasobach i potencjałach jaślan, wytyczyliśmy 
ambitne cele i stworzyliśmy nową Strategię Rozwoju Jasła – dobry scenariusz 
dalszego rozwoju naszego miasta na kolejną dekadę.  

Dziękuję za życzliwość, aktywność i zaangażowanie w budowanie Strategii 
wszystkim, którym zależy na rozwoju naszego miasta i polepszeniu warunków 
życia jego mieszkańców. Działajmy dalej razem i zgodnie dla przyszłości Jasła.  

Ryszard Pabian 

Burmistrz Miasta Jasła 
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Jasło, 30 września 2022 r. 

Projekt Strategii– wersja 7.0: do konsultacji społecznych 
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Wprowadzenie 

Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021-2030 (dalej: Strategia) jest planem, 

który określa najważniejsze kierunki rozwoju miasta do 2030 r., 

z uwzględnieniem programów, które już wdrażamy m.in. Plan Rozwoju 

Lokalnego oraz Plan Rozwoju Instytucjonalnego opracowanych w 2020 roku. 

w ciągu ostatnich kilkunastu lat koncentrowaliśmy się na działaniach 

związanych z przebudową infrastruktury drogowej, przekształceniach 

w przestrzeni publicznej, rozwoju bazy edukacyjnej, kulturalnej i sportowo-

rekreacyjnej, kształtowaniu miejskiej polityki społecznej oraz szeroko pojętym 

rozwoju gospodarczym. Staramy się dbać o najmłodsze pokolenia, tworzymy 

warunki rozwoju, współpracujemy z licznymi podmiotami zewnętrznymi. 

Pomimo wielu zadań, które udało nam się zrealizować pozostały zagadnienia 

i obszary wymagające interwencji. w tej Strategii zaplanowaliśmy grupę 

przedsięwzięć, wpisujących się w układ działań ustalonych w planach 

i programach krajowych i regionalnych, począwszy od Krajowego Planu 

Odbudowy, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 2030 r.), Strategii 

Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2030.  

Podczas prac nad tą Strategią poszukiwaliśmy odpowiedzi na podstawowe 
pytanie - czego potrzebuje nasze miasto? Co jest niezbędne do jego rozwoju? 

Co jest najważniejsze dla mieszkańców Jasła? Czego potrzebują? 

To właśnie zaangażowanie mieszkańców w proces przygotowania Strategii 

(udział w szeregu spotkań, rozmów i aktywność podczas warsztatów) pozwoliło 

stworzyć Strategię, która przyczyni się do rozwiązania problemów naszego 

miasta i sprawi, że wspólnie uczynimy z Jasła dobre miejsce do życia.  

Wszyscy życzymy sobie, aby Jasło było miastem przyjaznym, otwartym 

i zadbanym, o wysokiej jakości życia, dostępnych mieszkaniach, dobrych 

przestrzeniach publicznych i czystym środowisku.  

Wierzymy, że zaplanowane w Strategii działania przyniosą zakładane efekty 

i wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców. 

Strategia odzwierciedla poziom aspiracji społeczności lokalnej 

i reprezentujących ją władz samorządowych, w konfrontacji z potencjałem 

miasta, jako wspólnoty samorządowej oraz uwarunkowaniami zewnętrznymi 
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stymulującymi albo opóźniającymi rozwój Jasła, które razem stanowią ważny 

kontekst budowania Strategii. Wydarzenia związne z pandemią COVID-19, która 

dotknęła niemalże cały świat spowodowała trwałe zmiany w naszym życiu. 

Doświadczenie pandemii uświadamia nam wiele problemów, otwiera inne 

spojrzenie na sprawy, o których dotychczas nie myśleliśmy, które były poza 

sferą naszych myśli i wyobrażeń. Sytuacje kryzysowe na świecie zazwyczaj 

ukazują wiele potencjałów oraz problemów, których dotąd nie zauważaliśmy. 

Analizując wpływ pandemii tylko na nasz kraj dostrzegamy kilka głównych 

problemów, które miały wpływ na tę Strategię, a są to kwestie związane z: 

• służbą zdrowia – brak dostępu do lekarzy pierwszego kontaktu

i specjalistów, COVID-19 wyparł inne choroby, które zeszły na drugi plan;

brak diagnostyki i badań profilaktycznych;

• niedostosowaniem systemu edukacji do nauczania zdalnego (problemy

związane z dostępem do sprzętu komputerowego w przypadku rodzin

ubogich, problemy związane z opieką nad dziećmi, problemy związane

z ilością materiału i pomocą w lekcjach dzieciom z każdego przedmiotu)-

nauczanie zdalne niejako stało się przymusowym środkiem ochronnym

w walce z zagrożeniem COVID-19;

• zmianami w stylu życia i przewartościowaniu potrzeb – zmniejszeniu

popytu na niektóre usługi a wzrost zainteresowania innymi oraz zmiany

wzorców konsumpcji;

• ograniczeniach w dostępie oraz trudności w funkcjonowaniu

podstawowych systemów usług publicznych – w tym administracji.

Wpływ pandemii na życie mieszkańców Jasła był ogromny – codziennością były 

izolacja i dystans społeczny, zmieniliśmy tryb pracy na zdalny, standardem 

w świecie biznesu stały się webinary i wideokonferencje, administracja 

publiczna została zinformatyzowana – sprawy w przeważającej części obecnie 

załatwiane są przez internet. U wielu osób wraz z izolacją pojawiły się stany 

lękowe, depresja, poczucie osamotnienia i inne problemy psychiczne. z drugiej 

strony, jeśli spojrzymy na lokalną przedsiębiorczość – uwidoczniły się potencjały 

związane z promocją tego, co miejscowe. Odrodziło się poczucie patriotyzmu 

przejawiające się w kupowaniu u lokalnych dostawców, wspieraniu miejscowej 

gospodarki.  

W celu odbudowy i stworzenia rezyliencji – tj. odporności społeczno-

gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19 powstał 

kompleksowy Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Zgodnie z priorytetowymi celami 

wyznaczonymi przez Unię Europejską i zdefiniowanymi potrzebami 
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rozwojowymi Polski, pieniądze kierowane będą m.in. w ochronę zdrowia 

transformację w kierunku niskoemisyjnej, bardziej zielonej gospodarki, 

innowacyjne rozwiązania, transport przyjazny środowisku i upowszechnienie 

rozwiązań cyfrowych1. Celem działań podejmowanych w ramach KPO jest 

przede wszystkim stawienie czoła wyzwaniom związanym z pandemią COVID-

19 i dążenie do przezwyciężenia zdrowotnych, gospodarczych i społecznych 

następstw tej pandemii, łagodzenie skutków wpływu COVID-19 na gospodarkę, 

a w dłuższej perspektywie czasowej wsparcie procesu transformacji oraz 

zwiększenia spójności społecznej i terytorialnej kraju2. Nasza Strategia 

uwzględnia i realizuje również cele tego planu, w odniesieniu do Jasła 

i w zakresie wynikającym z zadań samorządu miasta.  

Proces tworzenia i konsultowania finalnej wersji Strategii został określony 

w Uchwale nr LX/527/2022 Rady Miejskiej Jasła z 4 kwietnia 2022 roku 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 

2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 

projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Uchwała określiła ramy i zakres 

merytoryczny oraz procedury organizacyjne, poprzedzające przedstawienie 

projektu Strategii mieszkańcom – do konsultacji, a następnie Radzie Miejskiej 

Jasła.  

Struktura i zawartość Strategii odpowiada wymaganiom aktualnych przepisów 

prawa oraz potrzebom i wyzwaniom stojącym przed Jasłem. Aktualne ramy 

prawne oraz kontekst tworzenia i wdrażania Strategii przedstawiliśmy w cz. 9.1, 

a informacje o sposobie pracy nad Strategią, uwzględnionych diagnozach, 

programach i informacjach można znaleźć w cz. 11, czyli na końcu projektu 

Strategii. Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Jasła  

W tej części Strategii przedstawiamy najważniejsze dane, informacje i wnioski, 

które zostały przełożone na cele, kierunki i działania, zaproponowane w tym 

planie.  

Rozdział 2. nie ma ambicji wykładu pełnego opisu - monografii stosunków 

społecznych, życia gospodarczego, zagadnień przestrzenno-krajobrazowych  

czy środowiskowych Jasła. Przedstawiamy tu to, co jest najistotniejsze, 

a zostało uprzednio wyczerpująco opracowane i opisane w Diagnozie miasta, 

1 LINK: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fe-
koronawirus/krajowy-plan-odbudowy-programujemy-fundusze-unijne-dla-polski/ 
2 LINK: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/99091/KPO_projekt_26022021.pdf 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fe-koronawirus/krajowy-plan-odbudowy-programujemy-fundusze-unijne-dla-polski/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fe-koronawirus/krajowy-plan-odbudowy-programujemy-fundusze-unijne-dla-polski/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/99091/KPO_projekt_26022021.pdf
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o której piszemy w cz.11., dostępnej publicznie i już wcześniej konsultowanej

społecznie (zob.: opis toku prac nad Strategią).

1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej
i przestrzennej miasta

1.1. Obszar społeczny

Źródło: archiwum Urzędu Miasta w Jaśle

Jasło jest stałym miejscem zamieszkania 34 403 osób (GUS 2021), tworzących 

społeczność tego miasta. Struktura społeczna Jasła ulega coraz wyraźniejszej 

zmianie, wskutek różnych zjawisk demograficznych, z których dwa mają 

największy i jednocześnie najbardziej niekorzystny wpływ na przyszłość miasta, 

są to - starzenie się i zmniejszanie się populacji miasta.  

Choć w ciągu ostatnich sześciu lat (2016-2021) liczba mieszkańców Jasła 

zmniejszyła się o 1 563 osób (ubyło 4,35% ludności), a depopulacja powoli 

przyspiesza, to starzenie się społeczności Jasła jest procesem bardziej 

zaawansowanym (głębszym) i o zdecydowanie większej dynamice niż odpływ 

ludności. Pokazują to wybrane cechy populacji miasta oraz rozkład w czasie 

(2016-2021) wielkości odpowiednich mierników, stanowiących uzasadnienie 

dla takiej diagnozy. Zebraliśmy je w tabeli nr 1. 
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Tabela 1: Wybrane cechy demograficzne społeczności Jasła w latach 2016-2021 
i dynamika ich zmian 

Ludność: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Bilans/zmiana 

Ogółem 35 866 35 608 35 336 35 063 34 721 34 303 -4,35%

odsetek osób w wieku 65 
lat i więcej w populacji 
miasta ogółem 

17,4 18,2 19,2 20,1 21,0 21,6 +24,1%

odsetek mężczyzn w wieku 
65 lat i więcej 

13,9 14,7 15,5 16,5 17,4 17,7 +27,3%

odsetek kobiet w wieku 65 
lat i więcej 

20,7 21,4 22,5 23,3 24,3 25,2 +21,7%

 liczba osób w wieku 
nieprodukcyjnym na 100 
osób w wieku 
produkcyjnym 

59,1 61,1 63,1 65,7 67,9 69,1 +16,9%

 liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym na 100 
osób w wieku 
przedprodukcyjnym 

139,4 145,4 154,2 162,4 170,3 172,3 +23,6%

liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym na 100 
osób w wieku 
produkcyjnym 

34,4 36,2 38,3 40,7 42,8 43,7 +27,0%

współczynnik obciążenia 
demograficznego osobami 
starszymi 

24,9 26,3 28,1 29,8 31,5 32,6 +30,9%

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 Ponieważ spadek liczby ludności jeszcze się „nie rozpędził”, zahamowanie  

(a raczej spowolnienie) procesu depopulacji wydaje się wciąż realne, przede 

wszystkim poprzez zdecydowane działania mające na celu zatrzymanie młodych 

ludzi w Jaśle i nakłonienie (zachęcenie) do powrotu tych młodych jaślan, którzy 

już Jasło opuścili. Analizując przyczyny migracji młodych mieszkańców Jasła do 

innych miast, można stwierdzić, że kluczowe są kwestie związane 

z zatrudnieniem (nieciekawe oferty pracy i niskie płace) i poszukiwaniem 

samodzielnego mieszkania (brak oferty mieszkaniowej, dostępnej dla 

niezamożnych młodych ludzi). 

Z badań i warsztatów diagnostycznych wynika, że coraz więcej mieszkańców 

Jasła wykazuje bierną postawę w wielu aspektach życia. Zmiana stylu życia, 

np. przejście na emeryturę, opieka socjalna i rodzinna, „bierność nabyta” - 

imposybilizm czy brak wiary we własne możliwości, to najczęściej wskazywane 

przyczyny tego zjawiska.  

Programy socjalne, pomoc ze strony państwa czy samorządu również wpływa 

na rozrastanie się problemu bierności. Ludzie korzystający z pomocy społecznej 
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często są roszczeniowi, nie angażują się, są mało aktywni, nie przejawiają 

inicjatywy. Społeczność dotknięta biernością wykazuje słaby udział w życiu 

miasta, czego miarą może być wielkość trzeciego sektora (tabela nr 2). 

 Tabela 2: Trzeci sektor Jasła w latach 2016-2021 

fundacje, stowarzyszenia 
i organizacje społeczne 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Bilans/Zmiana 

Liczba organizacji na 1000 
mieszkańców: 

4,26 4,54 4,15 4,24 4,37 4,52 +6,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Zahamowanie rozprzestrzeniania się problemu bierności będzie wymagało 

odbudowania więzi społecznych opartych na wspólnocie mieszkańców 

i tożsamości miasta. Korzystne będzie stawianie na rozwój współpracy różnych 

podmiotów samorządu miasta z trzecim sektorem, kreowanie liderów oraz 

wspieranie inicjatyw oddolnych - inicjowanie i wspieranie partycypacji 

społecznej wszystkich grup wiekowych, w tym - w coraz szerszym zakresie – 

aktywności społecznej seniorów (grupa 60/65+). 

Starzenie się społeczności Jasła ma podobne przyczyny, jak w innych 

europejskich miastach. Jasło od wielu lat odnotowuje niski przyrost naturalny 

(bezdzietność albo późne rodzicielstwo, coraz mniejsza liczba kobiet w wieku 

rozrodczym), upowszechniony model planowania rodziny to 2+1, ewentualnie 

2+2, a rozwój medycyny, profilaktyki chorób i coraz łatwiejszy dostęp do 

specjalistycznych usług opieki zdrowotnej (tabela nr 3), sprawiają, że długość 

życia mieszkańców Jasła systematycznie rośnie.  

Wobec tego, rozwój miasta w obszarze społecznym będzie wymagał nie tylko 

coraz większej liczby placówek, ale również odczuwalnej poprawy jakości 

świadczonych usług zdrowotnych. Stanowi to dla miasta problem, ponieważ 

konkurencyjne warunki zatrudnienia w większych miastach i brak potencjału 

badawczo-rozwojowego w dziedzinie medycyny zniechęcają lekarzy i innych 

profesjonalistów służb medycznych do podejmowania pracy w Jaśle. 
 Tabela 3: Zmiany w sektorze usług medycznych Jasła 2016-2021 

Podmioty sektora medycznego 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Bilans/Zmiana 

% udział nowo zarejestrowanych 
podmiotów sektora medycznego 
w liczbie nowo zarejestrowanych 
podmiotów ogółem 

3,53 5,62 3,92 5,78 5,09 7,75 +119,5%

Sektor usług medycznych szybko reaguje na potrzeby rynku i efekty 

postępującego procesu geriatryzacji, co powinno skłonić również inne sektory 

i branże, w tym administrację publiczną - urząd miasta i podmioty 
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organizacyjne samorządu miasta do zdefiniowania potrzeb środowiska 

seniorów, a następnie do odpowiedniego przeprofilowania oferty.  

Coraz większy udział seniorów w ludności miasta wysuwa na pierwszy plan 

problemy dotyczące uniwersalnego projektowania i starannej realizacji 

obiektów użyteczności publicznych i przestrzeni publicznych Jasła, zgodnie 

z wymaganiami i standardami zapewniania dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. Ten problem dotyczy również dostępności transportu 

publicznego (tabor, przystanki). 

Rozwój Jasła w obszarze społecznym jest pochodną kapitału społecznego,  

tj. cech struktury społecznej miasta tworzonych przez mechanizmy kulturowe, 

np. wartość, którą społeczność Jasła przypisuje wykształceniu, formalnej 

i nieformalnej edukacji, rozwijaniu sprawności intelektualnej i gromadzeniu 

nowej wiedzy. 

Zdiagnozowaliśmy, że oferta edukacyjna dostępna w Jaśle, jest wciąż 

niedostosowana do potrzeb społeczności miasta, szczególnie dotyczy to 

szkolnictwa ponadpodstawowego. Poprawa w tym aspekcie będzie kluczowa 

zarówno dla obszaru społecznego, jak i rozwoju gospodarczego Jasła. wyniki 

analizy przyczynowo – skutkowej zasadniczych problemów w obszarze 

społecznym przedstawiamy na diagramach (ryc. 1 - 4). 
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Ryc. 1: Wyniki analizy przyczynowo – skutkowej stanu aktywności społecznej 
mieszkańców Jasła

Źródło: archiwum Urzędu Miasta w Jaśle (zarys koncepcji diagnostycznej wybranych problemów społecznych 
analizowanych na podstawie dostępnych danych) 

Ryc. 2: Wyniki analizy przyczynowo – skutkowej poziomu integracji społecznej 
mieszkańców Jasła 

Źródło: archiwum Urzędu Miasta w Jaśle (zarys koncepcji diagnostycznej wybranych problemów społecznych 
analizowanych na podstawie dostępnych danych) 
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Ryc. 3: Wyniki analizy przyczynowo – skutkowej stanu edukacji 

Źródło: archiwum Urzędu Miasta w Jaśle (zarys koncepcji diagnostycznej wybranych problemów społecznych 
analizowanych na podstawie dostępnych danych) 

Ryc. 4: Wyniki analizy przyczynowo – skutkowej stanu usług opieki nad zdrowiem 

Źródło: archiwum Urzędu Miasta w Jaśle (zarys koncepcji diagnostycznej wybranych problemów społecznych 

analizowanych na podstawie dostępnych danych)
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1.2. Obszar gospodarczy 

Źródło: archiwum Urzędu Miasta w Jaśle 

Bazę ekonomiczną Jasła tworzy 3 818 podmiotów gospodarczych, z czego 

95,1% to mikro przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób, a prawie 73% 

to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (GUS 2020). 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w powiecie jasielskim w 2020 r. 

wynoszące 4 708,00 (średnia dla podkarpacia 4 760,00), odbiega od oczekiwań 

lokalnej społeczności, która podaż na rynku pracy (oferty zatrudnienia, płace 

i warunki zatrudnienia) ocenia jako mało atrakcyjną, w konsekwencji tego, 

niska konkurencyjność rynku pracy to kluczowy czynnik decyzji o opuszczeniu 

Jasła przez osoby w wieku 18-44. Badania pokazały, że prawie 43% 

respondentów, którzy z Jasła już wyjechali, pytanych o przesłanki opuszczenia 

Jasła, za główną z nich wskazało „poszukiwanie lepszej pracy”. Istniejące 

podmioty gospodarcze z jednej strony wykazują relatywnie wysoki poziom 

dochodowości (relacja pomiędzy przychodami a dochodami opodatkowanymi), 

a z drugiej - niski poziom inwestycji, co jest wyznacznikiem, między innymi – 

niskiego ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej i równocześnie niskiej 

zdolności konkurencyjnej.  

Wg ugruntowanej i sprawdzonej praktycznie teorii bazy ekonomicznej 

(Dziewoński 1967), siła gospodarcza każdego miasta i jego wzrost, są zależne od 

rozwoju sektora egzogenicznego jego gospodarki, którego obecność i siła są 

funkcją krajowych lub międzynarodowych czynników rozwoju. Sektor 
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egzogeniczny dostarcza towary i usługi na potrzeby całego kraju lub na eksport, 

wyposażony jest w mnożnikowy mechanizm rozwojowy, dlatego wytwarza 

impulsy rozwojowe w całej miejskiej gospodarce, w tym także w sektorze 

endogenicznym (co z czasem powoduje również wzrost liczby ludności). 

Przeanalizowane cechy bazy ekonomicznej Jasła obrazują bazę z wyraźną 

przewagą segmentu endogenicznego, tj. firm działających lokalnie/regionalnie, 

dostarczających usług lub produktów przede wszystkim na użytek społeczności 

Jasła i sąsiednich gmin czy powiatów, rzadko wychodzących poza relacje 

gospodarcze wewnątrz województwa podkarpackiego.  

Struktura bazy ekonomicznej koreluje z tworzeniem nowych / utratą 

dotychczasowych funkcji miasta, dlatego trzeba zaznaczyć, że od 2015 roku 

Jasło znajduje się w grupie średnich miast tracących funkcje. w analizie (2015) 

Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii 

Nauk spełnia 6 z 7 kryteriów utraty funkcji (73 pkt. co oznacza silną utratę 

funkcji i mocno niekorzystną sytuację społeczno-gospodarczą). Natomiast 

wartość wskaźnika potencjał konkurencyjności lokalnej gospodarki (w oparciu 

o dane Monitoringu Rozwoju Lokalnego), liczony od 2014 do 2018 roku, spadł

o ponad połowę - nie jest ona tak konkurencyjna, jak była w 2018 roku. Spadła

dynamika wzrostu, jest najsłabsza w porównaniu z miastami z grupy miast

porównawczych (zob. cz.11 Strategii). w grupie miast porównawczych Jasło jest

miastem o najsłabszej dynamice wzrostu konkurencyjności.

Rozwój miasta jest determinowany egzogenicznym składnikiem gospodarki 

miejskiej. Stąd wniosek, że skoro w obszarze gospodarczym Jasła już występuje 

niedorozwój bazy ekonomicznej, skutkujący dominacją sektora endogenicznego 

tj. firm mikro i małych, działających lokalnie/regionalnie, to zapewnienie miastu 

lepszych perspektyw rozwoju wymaga pilnych działań korygujących strukturę 

bazy ekonomicznej: zarówno większej determinacji w przyciąganiu do Jasła 

konkretnego typu przedsiębiorstw – „graczy kontynentalnych”, 

jak i konsekwentnego „hodowania talentów” – przyszłych przedsiębiorców, 

którzy w Jaśle zrealizują swoją misję zawojowania europejskich rynków.  

Bazę gospodarczą jednostki samorządu terytorialnego Miasto Jasło, tworzą: 

majątek komunalny (środki trwałe, w tym nieruchomości) oraz dochody 

i wydatki budżetu miasta (bieżące i prognozowane).  

Sytuacja zarysowana w obszarze społecznym (cz. 2.1.), którą cechuje 

postępujący proces starzenia się jasielskiego społeczeństwa połączony 
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z ujemnym przyrostem naturalnym, ma bezpośrednie przełożenie na profil 

ekonomiczny miasta.  

Na płaszczyźnie jednostki samorządowej w profilu ekonomicznym do 2020 r. 

obserwujemy powolne zmniejszanie się tzw. nadwyżki operacyjnej, w latach 

2016-2020 dynamika wzrostu po stronie przychodowej (wzrost o 25%) była 

niższa niż po stronie wydatków (wzrost o 37%) – wydatki rosły szybciej niż 

dochody. Uwzględniając rok ubiegły, można stwierdzić, że podsumowując 

sześcioletni okres udało się wyrównać tempo wzrostu dochodów i wydatków 

(obecnie, odpowiednio wzrost dochodów do 2016 wynosi 42%, a wydatków 

41,5%. w latach 2016-2021 budżet Miasta rośnie systematycznie. W 2021 

roku dochody Miasta Jasła wynosiły 207 429 tys. zł i wzrosły o 10 399 tys. zł 

w stosunku do 2020 roku, nadwyżka operacyjna była trzykrotnie większa niż 

w 2020 r. Analiza sytuacji finansów publicznych miasta w latach 2016-2020 

i w roku 2021, w tym proporcji pomiędzy różnymi rodzajami wydatków 

i wielkościami w przeliczeniu na jednego mieszkańca (p.C), pozwala 

prognozować, że utrzymanie bieżącej polityki wydatkowej, w tym skali 

inwestycji (majątkowe, środki trwałe) skutkować będzie w niedalekiej 

przyszłości znaczącym przyspieszeniem wzrostu wydatków, ogółem i p.C. 

Tabela 4: Nadwyżka operacyjna budżetu miasta w latach 2016-2021 

Nadwyżka operacyjna 
budżetu miasta Jasło 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Bilans/zmiana 

Kwota w tys. zł 16 247 16 157 14 970 11 034 3 662 10 953 -32%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Na płaszczyźnie rynkowej, tj. działalności podmiotów gospodarczych, w profilu 

ekonomicznym Jasła zaznacza się słaby poziom rozwoju i konkurencyjności 

lokalnej gospodarki. 

Jak już wspomniano, gospodarka miasta jest zdominowana przez firmy 

prowadzące działalność adresowaną na lokalny rynek, ale funkcjonują też firmy 

o światowej i globalnej marce. Dwa czynniki - spadająca siła nabywcza

gospodarstw domowych i przeciętna dochodowość większości firm, sprawiają,

że lokalny rynek konsumpcyjny i inwestycyjny jest płytki - generuje słaby

i homogeniczny popyt, przez co firmy upodabniają się do siebie, nie poszukują

nowych wyzwań – nisz i sektorów dotąd w mieście nieobecnych - co wzmaga

konkurencję cenową i rywalizację o tego samego klienta. Dominują następujące

branże: handel hurtowy i detaliczny, budownictwo, opieka zdrowotna i pomoc

społeczna, działalność profesjonalna (naukowa i techniczna) i naprawa

pojazdów (podmioty ww. sekcji PKD stanowią liczebnie większość
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zarejestrowanych w Jaśle). Są to branże i sektory endogeniczne, o niskiej 

skalowalności biznesu, małym zapotrzebowaniem na kapitał intelektualny oraz 

usługi instytucji otoczenia biznesu (IOB), co skutkuje, między innymi – 

rozchodami nadwyżki (zysku) na utrzymanie bieżącej działalności, brakiem 

lokalnych łańcuchów dostaw, niską aktywnością podmiotów IOB (tabela nr 5). 

Tabela 5: Instytucje otoczenia biznesu w Jaśle 2016-2021 

Instytucje otoczenia biznesu 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Bilans/zmiana 

[ %] 

Liczba instytucji na 10 tys. 
podmiotów gospodarki narodowej 

596,3 566,1 580,4 592,0 589,3 574,3 -3,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Dlatego nie zaskakuje, że w Jaśle brakuje zarówno uzbrojonych terenów 

inwestycyjnych czy klimatycznych budynków do adaptacji, przygotowanych 

z myślą o sektorze kreatywnym czy innych nowych, innowacyjnych, ale 

kapitałochłonnych przedsięwzięciach biznesowych, jak i nowoczesnej kadry 

specjalistów (np. „szytej na miarę” potrzeb innowacyjnego biznesu).  

Niezbędne poszerzanie sektora egzogenicznego może bazować na 

gospodarczych zasobach miasta, w tym: nieruchomościach w strefie 

działalności gospodarczej, istniejących przedsiębiorstwach o marce 

międzynarodowej, rozpoznawalnych firmach rodzinnych i seniorach – 

branżowych specjalistach.  

Struktura istniejących podmiotów gospodarczych (mikro i małe) jest dogodna 

dla poszerzania ich działalności o branże tzw. przemysłu kreatywnego,  

który łączy działalność dla zysku z technologią oraz szeroko pojętą kulturę 

i sztukę. Ponieważ podstawą do rozwoju biznesu kreatywnego są: indywidualna 

kreatywność i talent przedsiębiorcy oraz pracowników, dlatego innowacyjność 

w myśleniu o biznesie polega również na odkrywaniu tego, co ma potencjał 

gospodarczy i może przynieść zysk.  

Ten kierunek rozwoju obszaru gospodarczego mógłby przynieść korzystne 

zmiany, jako atrakcyjny i perspektywiczny dla ludzi młodych – szukających 

pomysłu na zawodową przyszłość w Jaśle. Spośród kategorii działalności 

zaliczanych do przemysłów kreatywnych potencjał rozwojowy w Jaśle rokują: 

muzyka i sztuki performatywne, gry komputerowe, wideo i oprogramowanie, 

rzemiosło i wytwórstwo w tzw. stylu craftowym, projektowanie mody, 

wzornictwo oraz rynek sztuki i antyków – obrót obiektami vintage.  
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Tabela 6: Sektor kreatywny w gospodarce Jasła w latach 2016-2021 

Podmioty sektora kreatywnego 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Bilans 
/zmiana 

% udział nowo zarejestrowanych podmiotów 
sektora kreatywnego w liczbie nowo 
zarejestrowanych podmiotów ogółem 

8,83 6,80 6,21 5,33 4,63 7,04 -20,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wyniki analizy przyczynowo – skutkowej zasadniczych problemów w obszarze 

gospodarczym przedstawiamy na diagramach (ryc. 5 i 6). 

Ryc. 5: Wyniki analizy przyczynowo – skutkowej potencjału gospodarki Jasła 

Źródło: archiwum Urzędu Miasta w Jaśle (zarys koncepcji diagnostycznej wybranych problemów społecznych 
analizowanych na podstawie dostępnych danych) 
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Ryc. 6: Wyniki analizy przyczynowo – skutkowej stanu komunikacji w gospodarce 
Jasła 

Źródło: archiwum Urzędu Miasta w Jaśle (zarys koncepcji diagnostycznej wybranych problemów 
społecznych analizowanych na podstawie dostępnych danych) 

Oprócz niedorozwoju egzogenicznego sektora bazy ekonomicznej Jasła, 

w obszarze gospodarczym, kluczowe dla przyszłości miasta są dwa, ściśle ze 

sobą związane zjawiska:  

• depopulacja (spadek liczby ludności, spadek liczby osób w wieku 
produkcyjnym) za czym idzie malejąca podaż pracowników, ergo: rosnące 
koszty wytwarzania i spadek popytu na towary i usługi oferowane na 
wewnętrznym rynku Jasła, spadek rentowności działalności gospodarczej 
w mieście, co może wywołać regres bazy ekonomicznej Jasła – za czym 
pójdzie uwstecznienie ośrodka;

• deprywacja przychodowej strony budżetu miasta: liczba podmiotów 
gospodarczych opodatkowanych podatkiem korporacyjnym CIT,

w którym udział miasta jest niewielki (6,71% CIT trafia do kasy miasta) 
jest niezmienna, a poziom opodatkowywanych dochodów rok do roku na 
podobnym poziomie; dochody (opodatkowane PIT) osiąga 64,4% ludności 
miasta, przy czym 59,7% ludności osiąga dochody ze stosunku pracy, 
sukcesywnie zmniejsza się liczba pracujących mieszkańców miasta,

a równocześnie rośnie coraz szybciej udział grupy mieszkańców w wieku 
poprodukcyjnym – emerytów osiągających teraz niższe dochody, 
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niż wtedy, gdy pracowali – to razem sprawia, że przychody z PIT p.C 

słabną (miasto uzyskuje 39,34% odprowadzonego PIT), a deprywację 

przychodowej strony budżetu wzmaga rosnąca od końca 2021 roku, 

obecnie ponad 15 punktowa inflacja oraz kolejne zmiany w systemie 

podatkowym (obniżenie stawki PIT).  

1.3. Obszar przestrzenny 

 Źródło: archiwum Urzędu Miasta w Jaśle

Jasło jest miastem centralnym powiatu jasielskiego, dla którego wypełnia 

funkcje administracyjne, edukacyjne, kulturalne i gospodarczo-usługowe. 

Podobna jest funkcja tego miasta wobec rozłożonych wokół niego drobnych 

ośrodków osadniczych skupionych w gminie wiejskiej Jasło.  

Jasło jest jednym z ważniejszych ośrodków przemysłowych województwa 

podkarpackiego. 

Jasło jest klasyfikowane jako miasto średniej wielkości (grupa ta liczy 255 

miast). Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego 

zalicza Jasło do grupy ośrodków miejskich o dobrych podstawach rozwoju  

(s. 39).  
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Ryc. 7 Widok z lotu ptaka na terytorium Jasła, od strony północnej. 

Źródło: wybór i opracowanie własne (zasób zdjęć satelity Copernicus) 

Poszczególne elementy zagospodarowania przestrzeni Jasła, w tym grunty 

użytkowane, budynki o różnej funkcji, infrastruktura techniczna nad 

i podziemna, poprzez powiązania funkcjonalne i lokalizacyjne (położenie) i we 

wzajemnych relacjach tworzą złożony, ciągły układ jednostek urbanistycznych 

(przestrzennych), silnie zróżnicowanych pod względem morfologicznym 

i funkcjonalnie podporządkowanych względem cz. centralnej miasta, 

tworzących razem strukturę funkcjonalno-przestrzenną o cechach 

amorficznych. 

Ustalenia diagnostyczne 

• Położenie miasta, wielkość i cechy krajobrazu naturalnego

Jasło jest położone w południo-zachodniej części województwa 

podkarpackiego, na przedpolu Beskidu Niskiego - we wschodniej części 

zasiedlonego od wczesnego średniowiecza mezoregionu geograficznego kotliny 

jasielsko-sanockiej (Podkarpacie). Miasto leży na jej obniżeniu (przeciętnie na 

wysokości ok. 220 m n.p.m.), w dolinie trzech rzek – Jasiołki, Ropy i Wisłoki, 

przez co przeważa tu krajobraz równinny, ale urozmaicony w części północnej, 

północno-zachodniej oraz południowej miasta przez wydłużone garby i płaty 

wysoczyzn, tworzące wertykalne dominanty w sylwecie miasta. Zasadniczym 

komponentem naturalnego krajobrazu Jasła są rzeki i ich otoczenie – tereny 

nadrzeczne tworzące ciągły przestrzennie, horyzontalny zespół zróżnicowanego 

krajobrazu rzecznego. Terytorium gminy miejskiej Jasło ma powierzchnię 

3652 ha, z czego ok. 110 ha to wody płynące (bez rozlewisk), a zaledwie 65 ha 

to grunty zewidencjonowane jako lasy. 
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Ryc. 8 Położenie geograficzne Jasła, skala 1: 435 000 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy krajobrazowej Polski Wyd. GUGiK 

• Przestrzeń Jasła w układzie ponadlokalnym i regionalnym

Jasło położone jest na historycznie uformowanym południowym 

równoleżnikowym paśmie aktywności społeczno-gospodarczej (Gorlice-Jasło-

Krosno-Sanok), obecnie w zachodniej części województwa podkarpackiego. Jest 

to również jedno z dwóch wojewódzkich pasm zdecydowanej koncentracji 

ludnościowej. Jasło należy również do 9 elementowego układu miast 

tworzących pierścień wokół stolicy województwa – Rzeszowa. 

Miasto leży w Obszarze Funkcjonalnym Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej (KJ-K). 

Powierzchnia tego obszaru funkcjonalnego to 1 138 km² - 6,37% powierzchni 

obszaru województwa, a populacja to 282,6 tys. osób - 13,3% liczby ludności 

województwa podkarpackiego (za Strategią Rozwoju Województwa, SRW: 193). 

Obszar funkcjonalny KJ-K obejmuje oprócz Jasła: Krosno (powiat grodzki, 

ośrodek subregionalny), Sanok (gmina miejska), 2 gminy miejsko-wiejskie - 

Jedlicze i Brzozów oraz 10 gmin wiejskich: Skołyszyn, Jasło, Wojaszówka, 

Tarnowiec, Chorkówka, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, 

Haczów, Sanok (ryc. 9). 
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Ryc. 9 Położenie Jasła w województwie w podziale na gminy, na tle Obszaru 
Funkcjonalnego Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem mat. graficznego PBPP w Rzeszowie 

Ryc. 10: Różnorodność krajobrazu Jasła 

Źródło: archiwum Urzędu Miasta w Jaśle 
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Ryc. 11 Obszar Funkcjonalny Kotliny Jasielsko-Krośnieńsko (wg PZPWZ) – 
część zachodnia: Jasło-Krosno 

Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego, mapa 1: struktura funkcjonalno-
przestrzenna. 

Dla Obszaru Funkcjonalnego Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej Plan 

zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego (PZPWP) 

ustala następujące priorytety, funkcje, kierunki rozwojowe oraz zasady 

i warunki zagospodarowania:  

• Priorytet rozwojowy: Rozwój gospodarczy w oparciu o zasoby

surowcowe i przemysł nowych technologii.

• Funkcje rozwojowe:

• podstawowe – przemysł i usługi;

• towarzyszące – turystyka i rolnictwo tradycyjne.

• Wiodące kierunki zagospodarowania:

• rozwój wiodących branż przemysłu z wykorzystaniem potencjału

naukowobadawczego i zaawansowanych technologii;

• poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru w wymiarze

regionalnym, krajowym i transgranicznym;

• ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych,

rozwój rolnictwa ekologicznego;

• rozwój różnych form turystyki, w oparciu o zasoby przyrodnicze,

krajobrazowe oraz dziedzictwa kulturowego obszaru.

• Zasady i warunki zagospodarowania:
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• rozwój Krosna, Jasła i Sanoka jako głównych ośrodków

stymulujących rozwój gospodarczy obszaru;

• rozwój zakładów tradycyjnych branż przemysłu oraz przemysłu

nowych technologii (m.in. lotniczego, chemicznego, spożywczego,

szklarskiego oraz meblarskiego);

• rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;

• wzmocnienie powiązań funkcjonalnych Krosna z Jasłem, a także

Sanokiem;

• ochrona złóż surowców energetycznych (gazu ziemnego i ropy

naftowej);

• zapobieganie procesom suburbanizacji i rozpraszania zabudowy,

powodującym degradację terenów otwartych wiejskich

przydatnych dla rolnictwa, przez intensyfikację użytkowania

terenów zainwestowanych;

• rozwój powiązań drogowych wzmacniających zewnętrzną

dostępność komunikacyjną, w tym z transeuropejską siecią

transportową (TEN-T);

• rozwój i modernizacja linii kolejowych;

• rozbudowa lotniska w Krośnie;

• rozwój rolnictwa ekologicznego, w tym specjalistycznej produkcji

rolniczej (m.in. pszczelarskiej, upraw winorośli z produkcją wina)

z uwzględnieniem warunków przyrodniczych;

• kształtowanie harmonijnego krajobrazu kulturowego poprzez

poprawę ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni, przy

zachowaniu walorów przyrodniczych, kulturowych

i krajobrazowych, prawidłowe kształtowanie struktur

przestrzennych;

• rozbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej oraz w zakresie

przeciwdziałania skutkom suszy.

• Miejski obszar funkcjonalny

Jasło jest rdzeniem obszaru funkcjonalnego, składającego się z miasta, strefy 

podmiejskiej i strefy zewnętrznej, gdzie ww. strefy kształtowane są przede 

wszystkim na podstawie dojazdów do pracy i gęstości zaludnienia.  

Podczas prac studialnych prowadzących do zaktualizowania SRW, podjęto 

analizę uwarunkowań delimitujących Jasielski MOF, co doprowadziło do 

określenia prawdopodobnego terytorium takiego obszaru.  
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MOF Jasła nie jest ujęty w kierunkach rozwoju przestrzennego województwa, 

przedstawionych w PZPWP, natomiast w SRW został uwzględniony, jako część 

przyszłego duopolu Jasło-Krosno (w przyjętej delimitacji, obejmującej: m. Jasło, 

gm. Jasło, gm. Dębowiec, gm. Skołyszyn, gm. Tarnowiec, gm. Kołaczyce). 

Ryc. 12 Delimitacja Jasielskiego MOF, wg SRW. 

Źródło: Piróg: 2018 

• Potencjalny duopol Jasło-Krosno

Badanie ciążeń między Jasłem i Krosnem (Ecorys, 2015), analizowanych wraz 

z powiatami, wykazało, że oba miasta przyciągają się. Wobec tego binarny 

układ osadniczy „Krosno-Jasło” (duopol) uznano za potencjalny biegun wzrostu, 

inicjujący oś rozwojową rozleglejszego układu powiązań międzymiejskich – 

transregionalnego obszaru funkcjonalnego Krosno-Jasło-Gorlice.  

Duopol mają stworzyć ośrodki rożnej rangi – Krosno (subregionalny, powiat 

grodzki) i Jasło (lokalny, gmina miejska). SRW zakłada, że wykorzystanie przez 

Jasło ciążeń grawitacyjnych z Krosnem (w układzie duopolu) wzmocni rolę Jasła, 

jako bieguna wzrostu (SRW: 191).  
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Ryc. 13 Miejskie Obszary Funkcjonalne w województwie podkarpackim. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy nr. 14 SRW (s.194) 

W SRW została zauważona potencjalna funkcja Jasła jako bieguna wzrostu, 

który posiada potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze 

produkcyjnym i usługowym oraz predyspozycje do powiązań gospodarczych ze 

Słowacją. w celu wzmocnienia roli bieguna wzrostu, SRW rekomenduje 

wykorzystanie ciążenia grawitacyjnego z Krosnem w układzie duopolu tych 

miast [SRW, s. 150], czemu służyć ma, między innymi: rozwój obszarów dla 

potencjalnych inwestorów pod kątem możliwości rozwoju stref działalności 

gospodarczej, wspieranie rozwoju strefy działalności gospodarczej w kierunku 

powstawania i efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw wraz 

z oddziaływaniem na obszary wiejskie, wprowadzenie w ośrodkach miejskich 

rozwiązań wpisujących się w ideę miasta inteligentnego (Smart City), 

kształtowanie miejskich terenów zieleni w nawiązaniu do idei zielonego miasta. 

Z perspektywy diagnozowania uwarunkowań rozwoju województwa 

podkarpackiego, odnotowano niepokojący regres (w latach 2004-2015) 

powiatu jasielskiego, a w tym i Jasła – na tle wszystkich powiatów kraju. Jasło 

znalazło się tu w grupie 5 ośrodków miejskich średniej wielkości województwa 
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podkarpackiego (oprócz Jasła: Dębica, Jarosław, Sanok i Stalowa Wola) (SRW, 

s.44). Równocześnie Strategia ta określa Jasło jako miasto o istotnej roli

w generowaniu produktów eksportowych województwa (razem z Dębicą,

Tarnobrzegiem, Krosnem i Sanokiem), ale wyraźnie w drugim rzędzie,

z a głównymi – nie tylko pod tym względem - ośrodkami miejskimi

województwa: Rzeszowem, Mielcem i Stalową Wolą (SRW, s.56). z poziomu

SRW dla ewolucji struktury funkcjonalno-przestrzennej istotne są działania

przewidziane dla realizacji celu „Rozwój infrastruktury transportowej oraz

integracji międzygałęziowej transportu”, wśród których przewiduje się

rozbudowę DK 28 i 74 oraz budowę nowej linii kolejowej nr 166 (Dębica –

Jasło), której realizacja znacznie skróci podróż koleją z Jasła do Rzeszowa (do

około 40 min. pociągiem pośpiesznym) oraz z Jasła do Krakowa (do około 45

minut). Założenie realizacji nowej linii kolejowej Jasło-Dębica (LK 166) wzdłuż

Wisłoki jak na razie nie weszło w fazę przygotowawczą, stąd wydaje się,

że w perspektywie projektowanej Strategii bardziej realistyczne będzie

założenie elektryfikacji LK 106 Rzeszów-Jasło, wykonanie nowego przystanku

kolejowego – Sobniów oraz remont LK 108 Jasło-Krościenko.

• Krajobraz kulturowy i organizacja przestrzenna miasta

Krajobraz kulturowy Jasła komponują organicznie dwa typy krajobrazu 

osadniczego - miejski (miejsko-przemysłowy) i wiejski. Dość gęsto zaludnione 

śródmieście otaczają wyraźnie słabiej zaludnione osiedla pochodzenia 

wiejskiego. Zabudowane tereny w granicach miasta stanowią ok. 20% jego 

powierzchni. Gęstość zaludnienia brutto wynosi obecnie 9,78 osób/ha. Ze 

względu na powierzchnię i populację miasto Jasło zajmuje wśród 2447 polskich 

gmin, odpowiednio lokatę: 2117 i 154. 

Krajobraz kulturowy Jasła w zaskakująco niewielkim stopniu ukazuje to, co jest 

w nim współcześnie unikalne - miejsce odrodzenia polskiego winiarstwa. 

Jasielski Szlak Winny, który tworzy szesnaście winnic, kotwiczy w krajobrazie 

tego miasta tylko jedna winnica - Jasło (miejska), za sprawą ekspozycji na 

zboczu wzgórza nad miastem (druga z dwóch winnic położnych w granicach 

miasta - Golesz, jest położona peryferyjnie). Czytelne, łatwe do zauważenia 

miejsca kluczowe dla krajobrazu kulturowego miasta, to dominanty - wieże 

obiektów kultu religijnego oraz inne miejsca (niekoniecznie najbardziej 

wartościowe kompozycyjnie) znaczne ze względu na ich wysokość: zespół 

zabudowy mieszkaniowej wzdłuż DW 992, Górka Klasztorna, oraz pomnik 

Chrystusa Króla (os. Ulaszowice). 
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Aktualna organizacja przestrzenna Jasła jest efektem nawarstwień dziejowych 

(procesów historycznych), bezprzykładnego wysiłku odbudowy zniszczeń 

wojennych i sukcesywnego, ekspansywnego rozwoju terytorialnego miasta. 

Strukturę przestrzenną miasta tworzą:  

• Śródmieście – złożone z centrum, wyznaczonym przez czworokątny

rynek wraz z przyległą zabudową pierzejową osadzoną na

zabytkowym układzie urbanistycznym, oraz dwóch placów i ronda

Steinhausa, które otacza śródmiejska tkanka - zwarta zabudowa

kwartałowa i uformowane zespoły mieszkaniowe (wielorodzinne

i jednorodzinne), razem z zespołami obiektów usługowych – sportu

i rekreacji (na zach.), kultury (centrum) oraz handlu i usług (na wsch.)

tworzące intensywnie zagospodarowane i zabudowane śródmieście

Jasła (osiedla: Śródmieście, Kopernika, Mickiewicza),

• 13 osiedli wokół śródmieścia, niejednorodnych pod względem rodzaju

zabudowy i zagospodarowania, w przewadze (poza osiedlami Gamrat

i Rafineria) są to już zurbanizowane albo urbanizujące się wiejskie

osiedla, wywodzące się z zabudowy zagrodowej osadzonej

na układach ulicowym (administracyjnie wyodrębnione osiedla:

Hankówka, Kaczorowy, Niegłowice, Żółków oraz osada d. wsi

Gorajowice), owalnicowym (administracyjnie wyodrębnione osiedla

Sobniów i Ulaszowice) i wielodrożnicowym (administracyjnie

wyodrębnione osiedla: Gądki, Brzyszczki i Krajowice); historyczny

układ osiedli utrzymuje formalny podział miasta na jednostki

pomocnicze - 16 osiedli: Bryły, Brzyszczki, Gamrat, Gądki, Górka

Klasztorna, Hankówka, Kaczorowy, Kopernika, Krajowice, Mickiewicza,

Niegłowice, Rafineria, Sobniów, Śródmieście, Ulaszowice i Żółków,

• 3 rozległe zespoły obiektów zakładów przemysłowych,

we wschodniej, południowej i zachodniej części miasta (rozlokowane

w osiedlach: Gamrat, Niegłowice, Brzyszczki i Hankówka),

• doliny rzeczne Jasiołki, Ropy i Wisłoki wraz z przyległymi otwartymi

terenami łęgów,

• układ transportowy, złożony z krzyżujących się liniowych szlaków

drogowych krajowych i regionalnych (DK 28 i 73, DW 992)

i rozbudowanej sieci ulicznej oraz szlaków kolejowych schodzących się

do Jasła z trzech kierunków.
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• Polityka przestrzenna i planowanie przestrzenne

Obecnie dla terytorium m. Jasła obowiązuje 49 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego (dalej: mpzp), przy czym śródmieście objęte 

jest planami w całości, natomiast tereny przewidziane pod przemysł w ok. 95%. 

Politykę przestrzenną miasta określa Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła, przyjęte 10 grudnia 2009 r. 

a następnie wielokrotnie zmieniane (ostatnia zmiana została wprowadzona 

w lutym 2020 r.). Studium to ustaliło, że 3665 ha terenów w granicach miasta 

należy objąć mpzp. 

Tabela 7: Zmiany w pokryciu terenów Jasła obowiązującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego 3 

Obowiązujące 
mpzp 
w danym 
roku 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba mpzp 
ogółem 

44 44 46 49 50 52 57 64 67 70 

powierzchnia 
miasta objęta 
planami [ha]  

1 581 1 581 1 586 1 596 1 596 1 596 1 596 1 597 1 598 1 599 

% udział pow. 
objętej mpzp 
w powierzchni 
miasta ogółem 

43,3% 43,3% 43,4% 43,7% 43,7% 43,7% 43,7% 43,7% 43,8% 43,8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Rada Miejska, uchwałą nr LXVIII/693/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie 

oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Jasła (dalej: Studium) oraz obowiązujących na terenie 

miasta miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stwierdziła, 

że Studium jest nieaktualne, co skutkowało podjęciem przez Burmistrza działań 

prowadzących do sporządzenia projektu nowego Studium, które zostało 

wyłożone do publicznego wglądu (na przełomie września i października 2021r.) 

a zbieranie uwag zakończono 11 listopada 2021r.  

W wyniku zgłoszonych uwag Burmistrz Miasta Jasła podjął decyzję 

o dodatkowej aktualizacji Studium dla całego miasta. Projekt dokumentu

wyłożono do ponownego wglądu, który ostatecznie przyjęto uchwałą

3 Obowiązujące mpzp w poszczególnych latach (wg informacji GUS) stanowią sumaryczne zestawienie 
wszystkich zmian uchwalonych planów. 
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nr LXII/564/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia studium 

uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła. 

Tabela 8: Struktura i liczba decyzji administracyjnych dotyczących 
zagospodarowania terenów w Jaśle w latach 2010-2021 

Decyzje administracyjne ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wydane dla 
nieruchomości w Jaśle w danym roku 

Decyzje wg rodzaju 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Śr
ed

n
io

 

decyzje o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji 
celu publicznego 

35 29 40 34 26 19 17 28 21 21 27 

D
ec

yz
je

 o
 w

ar
u

n
ka

ch
 z

ab
u

d
o

w
y 

ogółem 77 84 69 67 72 67 85 43 74 58 64 

dot. zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - 

dotyczące 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

57 61 58 47 45 47 67 33 51 42 - 

dotyczące 
zabudowy 
usługowej 

11 13 10 11 15 15 12 5 9 5 - 

dotyczące innej 
zabudowy 

9 10 0 9 12 5 6 5 13 11 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

• Morfologia miasta

Wstępna analiza zagospodarowania przestrzennego i fizjonomii miasta 

prowadzi do wniosku, że zróżnicowanie morfologiczne struktury przestrzennej 

Jasła jest bogata, co ujawnia również projekt Studium, strefując przestrzeń 

miasta na 6 kategorii funkcjonalno-przestrzennych. Rozpoznano, co najmniej, 

6 podstawowych typów morfologicznych, występujących w wielu osiedlach, 

w różnych konfiguracjach, odzwierciedlających nawarstwienia historyczne, 

gęstość zaludnienia, sposób użytkowania przestrzeni, zawartość zabudowy, 

ciągłość lub nieciągłość itd. Zagadnienie to będzie przedmiotem dalszej 

diagnostyki i studiów, ponieważ model funkcjonalno-przestrzenny powinien 

być dopasowany do cech morfogenetycznych miasta. Poniżej zamieszczono 

zestawienie rozpoznanych typów, odpowiednio do ilustrujących je fotografii 

(ryc. 14): 
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Lit. Zdjęcie ilustruje typ: Lit. Zdjęcie ilustruje typ: 

A Ciągły, zwarty, pierzejowy (kwartałowy) B Ciągły naturalny 

C Nieciągły, rozproszony (zagrodowy) D Nieciągły, gniazda albo zespoły 
mieszkaniowe 

E Nieciągły, gniazdowy (przemysłowy) F Ciągły (ulicowy) podmiejsko-wiejski 

Ryc. 14: Podstawowe typy morfologiczne struktury przestrzennej Jasła 

A. B.

C. D.

E. F.
Źródło: opracowanie własne, na podstawie studiów morfogenetycznych i zdjęć z satelity Copernicus 
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Infrastruktura 

• Infrastruktura społeczna

W Jaśle są 4 żłobki, 21 przedszkoli (11 publicznych i 10 niepublicznych), 10 szkół 

podstawowych, 7 szkół ponadpodstawowych, w tym: 2 licea ogólnokształcące 

oraz 5 zespołów szkół ponadpodstawowych, 1 uczelnia wyższa i jedna filia 

uczelni wyższej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Jasielski Dom Kultury, 

Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne w Jaśle, Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Szpital Specjalistyczny, 

22 aptek, 15 praktyk lekarza rodzinnego, liczne niepubliczne zakłady opieki 

zdrowotnej (m.in. Centrum Zdrowia dr Mastej s.c. NZOZ, Medyk NZOZ Poradnia 

medycyny rodzinnej, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Narvita Sp. z o. o., 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Chir-Med", Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej "GEMINI", Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KEMED, NZOZ 

Somed). 

Obiekty infrastruktury społecznej – edukacji (w 80%), kultura (w 100%), sportu 

(w 70%), rekreacja (w 70%), zdrowie (85%), opieka społeczna (100) 

skoncentrowane są w śródmieściu, oferta jest zróżnicowana i na relatywnie 

wysokim poziomie, zarówno pod względem ilości jak i jakości usług (obiekty, 

wyposażenie itp.). Handel i usługi ponadpodstawowe są również 

skoncentrowane w śródmieściu.  

Osiedla są pod tym względem zróżnicowane, przy czym tylko sześć z 15 osiedli 

poza śródmieściem (Brzyszczki, Gamrat, Rafineria, Ulaszowice, Sobniów 

i Żółków) dostarczają pełnego zestawu usług podstawowych, niewymagających 

od ich mieszkańców podróży do śródmieścia lub osiedli sąsiednich, dla realizacji 

podstawowych codziennych potrzeb (szkoła lub przedszkole, sklep spożywczy, 

sklep wielobranżowy lub apteka). 

• Infrastruktura techniczna i drogi

W porównaniu do gmin miejskich województwa podkarpackiego, wyposażenie 

w infrastrukturę techniczną (wodociągi, kanalizacja, gazociągi, teletechnika)

w Jaśle jest bardzo dobre, a tzw. wskaźnik cywilizacyjny (stosunek długości 

wodociągów do długości kanalizacji) jest większy od 1. Na tle miast podobnych, 

w oparciu o wskaźniki syntetyczne bazy Monitoring Rozwoju Lokalnego, można 

ocenić, że wyposażenie w infrastrukturę Jasła jest dobre, nie odbiega in minus 

od polskiej średniej dla miast, a w analizowanej grupie miast podobnych,  
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jest znacznie lepsze od średniej. Infrastruktura techniczna miasta obejmuje 

komunalną sieć wodociągową i kanalizacyjną wraz z oczyszczalnią ścieków, linie 

energetyczne pod- i nadziemne w tym wysokonapięciowe oraz gazociągi 

z siecią rozprowadzającą. Przez miasto przechodzi gazociąg wysokociśnieniowy 

DN 250 Gliniczek – Jasło. Sieć dróg publicznych dla samochodów jest w Jaśle 

rozwinięta, a nasycenie terenów drogami, w odniesieniu do gęstości 

zaludnienia brutto, jest wysokie, porównując do polskich miast dużych lub 

wielkich można je ocenić nawet jako przekraczające poziom obsługi niezbędnej. 

Drogowe przeprawy mostowe (w sumie 8) są zlokalizowane adekwatnie do 

gęstości zaludnienia oraz węzłów sieci drogowej. Sieć dróg rowerowych 

(wliczając w to trasy przyjazne dla rowerów, pasy dla rowerów, ścieżki 

rowerowe) jest jeszcze słabo rozwinięta, nie zapewnia warunków  

do bezpiecznego poruszania się rowerem po mieście. Ścieżki rowerowe  

są wytyczane i realizowane jako element infrastruktury dedykowanej rekreacji, 

a nie ekomobilności. Sieć uliczna w śródmieściu zapewnia relatywnie dobre 

warunki dla poruszania się pieszych, przy czym dostępność ciągów pieszych  

(dla osób ze szczególnymi potrzebami) jest niewystarczająca, a niewielka 

szerokość większości chodników w centrum ogranicza swobodne i wygodne 

piesze podróże. w osiedlach, szczególnie w tych oddalonych od śródmieścia, 

występuje wyraźny deficyt liczby i jakości traktów pieszych, a ich dostępność 

(dla osób ze szczególnymi potrzebami) jest bardzo mała. Infrastruktura 

ponadlokalnego systemu transportowego obejmuje drogi krajowe, 

wojewódzkie i powiatowe (DK 28, DK 73; DW 992; 1313R 1840R, 1850R, 1851R. 

1854R, 1855R), linie kolejowe nr 106 i nr 108 wraz z dworcem kolejowym oraz 

lądowisko Ikar. Przeprowadzone prace remontowe na linii kolejowej nr 106 

Rzeszów – Jasło (na odcinku od stacji Rzeszów do stacji Boguchwała oraz od 

stacji Czudec do stacji Jasło) skróciły czas podróży na odcinku Jasło-Rzeszów (70 

km), ale wciąż jest on nader długi - zajmuje 1h 21”. Linia kolejowa nr 108 

również wymaga dalszych prac modernizacyjnych.  

Do systemu transportowego Jasła zaliczyć trzeba również wielofunkcyjne 

lądowisko Ikar położone na łąkach we wschodniej, przemysłowej części miasta. 

Izochrony od 10 do ponad 70 minut dojazdu samochodem osobowym „z” lub 

„do” Jasła pokazano na ryc. 14. Drogi gminne (w tym place) z przypisanymi 

terenami obsługi transportu, będące własnością gminy miejskiej Jasło zajmują 

138,1 ha (co stanowi 4% powierzchni wszystkich gruntów w granicach miasta).  
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Ryc. 15 Izochrony dojazdu samochodem do Jasła 

Źródło: Ecorys:2016 

• Warunki mieszkaniowe

Choć położenie, walory krajobrazowe i klimatyczne oraz zasób infrastruktury 

technicznej i społecznej powinny czynić z Jasła atrakcyjny ośrodek osadniczy, 

to dostępność i jakość mieszkań w Jaśle odstaje in minus, od oferty 

w podobnych miastach (zob.: wskaźniki syntetyczne w tym segmencie, 

dostępne w bazie Monitoring Rozwoju Lokalnego). 

Badania jakościowe pokazują, że najlepsze warunki mieszkaniowe obecnie Jasło 

oferuje w rej. osiedla na Kotlinę, w tzw. starych osiedlach mieszkaniowych 

śródmieścia i os. Kopernika, w Ulaszowicach, Sobniowie i Górce Klasztornej. 

Parametry ilościowe (liczba mieszkań na 1000 mieszkańców, pow. mieszkania 

na osobę) są w Jaśle niższe niż w miastach podobnych, oferta mieszkaniowa 

miasta (lokale komunalne) jest zarówno pod względem ilości jak i jakości, 

gorsza, niż w podobnych miastach. Zdecydowana większość terenów, 

możliwych do zabudowy na cele mieszkaniowe (wielorodzinne i jednorodzinne) 

jest własnością sektora prywatnego (w tym spółdzielczości mieszkaniowej) 

a miasto, jak dotąd nie podjęło działań, aby stać się aktywnym aktorem rynku 

usług mieszkaniowych w Jaśle. Ruch budowlany, prowadzący do realizacji 

jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Jaśle, jest dynamiczny 

i znaczący (zob. dane GINB, rejestr pozwoleń na budowę, lata 2017-2021). 

Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe stanowi margines (ilościowy), 

a realizacja tego rodzaju budynków podejmowana jest przede wszystkim przez 

Jasielską Spółdzielnię Mieszkaniową. TBS, od oddania do użytku budynków przy 

ul. Szajnochy i ul.3 Maja podejmuje działania związane z aktualizacją 

dokumentacji technicznej budynku przy ul. Krasińskiego, gdzie powstać ma 47 

lokali mieszkalnych. 
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Według mieszkańców miasta (jak wynika z przeprowadzonych warsztatów 11 

i 19 listopada 2021 roku) choć najlepsze warunki mieszkaniowe oferują zespoły 

i osiedla mieszkaniowe: Na Kotlinę, Sobniów, Górka Klasztorna i Ulaszowice 

oraz tzw. stare osiedla położone w śródmieściu, to również w tych zespołach 

mieszkaniowych zaznaczają się uciążliwości związane z zadymieniem - emisją 

zanieczyszczeń z domowych kotłowni, wciąż jeszcze w dużej części opalanych 

paliwami stałymi. Niska jakość powietrza, szczególnie w okresie, gdy 

ogrzewanie jest konieczne, zdecydowanie niekorzystnie wpływa na 

atrakcyjność osiedleńczą Jasła (więcej informacji i ocen dot. jakości powietrza 

przedstawiamy w cz. 2.4). 

Walory przestrzenne miasta 

Źródło: archiwum Urzędu Miasta w Jaśle

Położenie geograficzne, różnorodność krajobrazowa i morfologiczna są 

niezaprzeczalnymi walorami Jasła. Czytelny układ przestrzenny centralnej części 

miasta i otaczającej go zróżnicowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

tworzą dobrą podstawę do ewolucji tej części miasta w kierunku centralnej 

strefy miasta policentrycznego. Podobnie jak w wielu innych polskich małych 

miastach, w śródmieściu, a szczególnie w centrum Jasła koncentrują się 

najwartościowsze elementy jego struktury funkcjonalno-przestrzennej. 

Również uczestnicy warsztatów w zdecydowanej większości wskazywali na 

centrum, jako lokalizację większości walorów przestrzeni Jasła (choć 

jednocześnie sygnalizowali liczne, istniejące lub potencjalne konflikty 

przestrzenne czy wręcz problemy, które powodują, że śródmieście Jasła 

obfituje w kontrasty jakościowe). 
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Meandrujące rzeki otoczone zielenią łęgową oraz dość dobrze rozwinięta 

zielona i błękitna infrastruktura wzdłuż doliny Wisłoki stanowią wraz 

z zespołem obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSiR przestrzenny atut miasta. 

Cenne jest otwarcie widokowe z Ulaszowic na wzniesienia Beskidu Niskiego, 

rozległe otwarte przestrzenie os. Kaczorowy, tarasowy układ zabudowy wokół 

zespołu sakralnego Górki Klasztornej oraz oryginalny układ placów i przestrzeni 

publicznych centrum, wraz z zabytkowym Parkiem Miejskim. Centrum 

zachowało historyczny układ, w którym największe walory architektoniczne 

prezentuje zabytkowa kolegiata Wniebowzięcia NMP – jasielska Fara. 

Współczesne obiekty nie dorównują jej ani jakością rozwiązań formalnych, ani 

genius loci choć przeprowadzona niedawno modernizacja Jasielskiego Domu 

Kultury (JDK) prezentuje dobry poziom rozwiązań architektonicznych i scala 

układ funkcjonalno-przestrzenny tej części centrum (rej. ronda im. Hugona

Steinhausa).  

Ryc. 16: Rozmieszczenie najważniejszych walorów przestrzennych miasta 
(wg uczestników warsztatów). 

Źródło: opracowanie własne uwzględniające rezultaty dwóch warsztatów. 
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Niewykorzystane potencjały przestrzenne 

Kluczowy przestrzenny potencjał rozwojowy miasta to tereny przemysłowe 

położone w os. Brzyszczki i Hankówka, które jak dotąd nie są w pełni 

wykorzystane, brakuje uzbrojenia i połączeń drogowych, a warunki 

hydrograficzne są niekorzystne (dla ograniczenia ryzyka związanego 

z położeniem w strefie zagrożonej zalaniem/podtopieniem) - niezbędna jest 

melioracja, odwodnienie, monitorowanie poz. wód gruntowych). Samorząd 

miasta podpisał już umowy z wykonawcą na realizację pierwszego etapu 

odwodnienia tych terenów.  

Układ transportowy miasta historycznie osadzony na zmodernizowanych 

drogach obsługujących obecnie tranzyt regionalny i krajowy (DK28, DK 73 

i DW 992) powoduje, że w przestrzeni miasta nawarstwiają się skutki 

podporządkowania organizacji centralnej części miasta wymaganiom rosnącego 

natężenia tranzytowego i ponadlokalnego ruchu samochodowego, w tym 

samochodów ciężkich. Choć miasto pełniąc rolę znaczącego węzła 

transportowego, mogłoby lepiej dyskontować wiązane z tym korzyści 

(aglomeracja i koncentracja), to na razie przede wszystkim ponosi finansowe 

i społeczne koszty niewydolnej organizacji transportu, w tym nie odnotowuje 

wpływów podatkowych, jakie mogłyby przynosić rozległe tereny dla 

działalności gospodarczej – produkcji usług lub składowania.  

Krzyżujące się w Jaśle szlaki kolejowy i drogowe, dworce - autobusowy 

i kolejowy oraz jeszcze nieliczne drogi czy ścieżki rowerowe nie tworzą układu 

sprzyjającego mobilności – brakuje infrastruktury przesiadkowej lub 

integrującej – choć obszar wokół dworców stwarza możliwości dla organizacji 

multimodalnego węzła transportowego i lepszego powiązania północnej 

i południowej części miasta.  

Zapoczątkowane ponad dekadę temu sprzężenie przebudowy wizerunku 

miasta z winiarstwem, co skutkowało założeniem miejskiej winnicy, jest 

obecnie w przestrzeni miasta słabo czytelne. Miejska winnica, położona na 

stoku w północnej części miasta otoczona terenami rozwijającego się w tej 

części miasta budownictwa mieszkaniowego, podlega presji ze strony 

realizowanych inwestycji, a rozległy widok, rozciągający się stąd na południe – 

ku wzniesieniem Beskidu Niskiego może zostać ograniczony.  

Jasło ma rezerwę terytorialną dla rozwoju – zasoby atrakcyjnych terenów  

dla zabudowy mieszkaniowej (np. na południe od ulicy Granicznej, w rejonie 
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osiedla Na Kotlinę, a nawet w centrum – np. rejon ul. Jana Pawła II-

Śniadeckich), możliwości rozwoju handlu rolno-spożywczego, zarówno 

w drobnej skali, na miejskim targowisku, jak w innej nowej lokalizacji, dla której 

nietrudno o dobre usytuowanie. Również w innych osiedlach miasta położone 

są tereny możliwe do zagospodarowania na cele mieszkaniowe.  

Choć od prawie dwóch dekad Jasło systematycznie i umiejętnie rozwija błękitną 

i zieloną infrastrukturę oraz zwiększa dostępność obiektów rekreacyjno-

sportowych, to niezaprzeczalne walory przyrodnicze i krajobrazowe dolin 

rzecznych są jak na razie wykorzystane w niewystarczającym stopniu, aby 

mogły być zaliczone do utrwalonych zasobów przestrzennych (kapitału). Odnosi 

się to szczególnie do okolic ujścia Ropy do Wisłoki oraz nadrzecznych terenów 

wzdłuż Jasiołki, zarówno w centrum miasta jak i w Hankówce.  

Ryc. 17: Rozmieszczenie kluczowych niewykorzystanych potencjałów 
przestrzennych miasta (wg uczestników warsztatów). 

Źródło: opracowanie własne uwzględniające rezultaty dwóch warsztatów. 

Problemy przestrzenne miasta 
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Przegląd uwarunkowań i zagospodarowania przestrzeni Jasła pokazują, 

że najistotniejsze dla rozwoju tego miasta problemy koncentrują się w jego 

centralnej części. Oprócz tego deficyty funkcjonalno-przestrzenne strefy 

przemysłowej skutkują tym, że większość atrakcyjnie położonych terenów nie 

znalazła jak dotąd użytkowników, co ma równie istotne znaczenie dla rozwoju 

miasta, jak zagrożenie degradacją jego śródmieścia (ocenione w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji dla Jasła 2018-2023 jako w dużej części zdegradowane, 

wymagające rewitalizacji). 

Choć organizacja życia miasta uwzględnia podział na osiedla, to oprócz osiedli 

Gamrat, Ulaszowice, Sobniów i Rafineria, pozostałe nie mają zalążka swoich 

lokalnych centrów oferujących dostęp do podstawowych usług, co wpływa  

na przeciążenie centrum. Jego północna część (Kazimierza Wielkiego 

i otoczenie) jest niewłaściwie zagospodarowana, występują tam liczne konflikty 

funkcjonalno-przestrzenne, a obraz miasta obfituje w elementy obce 

i agresywne – liczne reklamy, tablice itp. 

Deprecjacji ulega otoczenie pałacu Sroczyńskich oraz zespołu szpitala 

specjalistycznego. a południowa część śródmieścia ulega powolnej 

dekapitalizacji (obiekty i lokale nieużytkowane). Organizacja transportu, w tym 

niewielki udział podróży po mieście z wykorzystaniem roweru lub transportu 

zbiorowego powodują, że choć podniesiono opłaty za parking i zwiększono 

obszar płatnych stref parkowania, przez co rotacja jest większa,  

to wciąż jeszcze występuje deficyt miejsc do parkowania. 

Niska wew. dostępność transportowa oraz deficyty infrastrukturalne w strefie 

gospodarczej (wschodni obszar przeznaczony dla produkcji, usług 

i magazynowania) powodują, że właściwe zorganizowanie przestrzenne tej 

części miasta stanowi problem – wyzwanie dla miasta.  
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Ryc. 18: Rozmieszczenie najistotniejszych 
problemów przestrzennych miasta  

(wg uczestników warsztatów). 

Źródło: opracowanie własne uwzględniające rezultaty dwóch warsztatów. 

Choć terytorium miasta (wyłączając z tego wody powierzchniowe) jest 

w większości pokryte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 

to ich rozdrobnienie jest zapewne jednym z czynników występowania w Jaśle 

konfliktów przestrzennych, które wywołuje skontrastowanie w gabarytach 

budynków (wysokość), niedopasowanie pod względem funkcji, a przede 

wszystkim dość swobodne lokalizowanie – przemieszanie lub agregacja 

generatorów ruchu (przykładem jest usytuowanie i otoczenie Galerii Jasło). 

Nadmiernemu zagęszczeniu zabudowy w niektórych częściach miasta 

towarzyszy ekstensywne zagospodarowanie peryferyjnych części osiedli, co 

powoduje rozlewanie się zabudowy w rejony dotąd otwartego krajobrazu, 

oddalone od podstawowych usług i miejsc pracy, co stymuluje do codziennych 

podróży samochodem, generuje rosnący popyt na miejsca parkingowe 

i niekorzystnie wpływa na jakość powietrza w Jaśle.  
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Ryc. 19: Lokalizacja potencjalnych problemów przestrzennych miasta
wg uczestników warsztatów 

Źródło: opracowanie własne uwzględniające rezultaty dwóch warsztatów. 

1.4. Obszar środowiskowy 

Źródło: archiwum Urzędu Miasta w Jaśle
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Środowisko przyrodnicze (naturalne) Jasła jest bogate i różnorodne. 

w niewielkiej części jest prawnie chronione (jeśli brać pod uwagę udział

% w ogólnej powierzchni miasta – wraz z wodami, który wynosi ok. 6%). 

w granicach miasta występują trzy obszary sieci Natura 2000 oraz cztery 

pomniki przyrody. w mieście o bezspornych walorach przyrodniczo-

krajobrazowych (zob. diagnoza obszaru przestrzennego, cz.2.3. Strategii) nie 

ma rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego 

krajobrazu czy użytków ekologiczne. 

Obszary specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000, to Golesz (PLH1800316) - 

położony w północnej części Jasła i obejmujący łącznie ok. 8 ha, Las Niegłowicki 

(PLH1800407) położony w południowej części miasta, prawie w całości 

znajduje się w jego granicach administracyjnych i obejmujący kompleks leśny 

o powierzchni ok. 31 ha oraz Wisłoka z dopływami (PLH180052) obejmująca

w Jaśle doliny rzek: Wisłoki, Jasiołki oraz Ropy, o szacunkowej powierzchni ok.

260 ha. Pomniki przyrody znajdują się w centrum (jeden - wiąz),

w Niegłowicach (dwa dęby szypułkowe) i w Kaczorowach (jeden – lipa

drobnolistna).

Fauna miejska Jasła – to głównie ptaki (np. mazurek, wróbel zwyczajny, kos, 

szpak) i gryzonie (np. wiewiórka pospolita, nornik), występująca na tyle licznie – 

że jest zauważalna - w zespołach zieleni urządzonej (Park Miejski, zespół zieleni 

wokół szpitala) i w rozległych obszarach nadrzecznych,  

które są ekologicznie ważne - ze względu na utrzymanie ciągłości systemu 

przyrodniczego (przebiegają przez nie szlaki migracji zwierząt i roślin).  

Jak wspomnieliśmy w cz. 2.3. diagnozy, w Jaśle jest mało terenów leśnych, 

a udział terenów zieleni urządzonej (parków, zieleńców itp.) w ogólnej 

powierzchni miasta wynosi zaledwie 1,3 % (GUS BDL 2021) i od 2016 r. 

nie wzrosła. Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni miasta ogółem 

wynosi 2% i również od 2016 roku jest niezmienna.  

Na to ma wpływ położenie i charakter miasta, dominujący typ zabudowy 

mieszkalnej (jednorodzinne domy na wyodrębnionych działkach) oraz w coraz 

większym stopniu świadomość ekologiczna mieszkańców w zakresie funkcji jaką 

spełnia zieleń w mieście.  
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Chcemy tu podkreślić, że mimo tego uczennicy badań prowadzonych na użytek 

Strategii, zdecydowanie podkreślali, że Jasło jest miastem zielonym (wynika to 

zapewne z faktu, że w Jaśle są rozległe, dobrze widoczne zielone tereny 

nadrzeczne, a w osiedlach dominuje zabudowa niskiej intensywności - 

jednorodzinna na wydzielonych prywatnych działkach, w większości 

zagospodarowanych dobrze kultywowaną zielenią przydomową i zadbanymi 

ogrodami.  

Ponieważ Jasło leży w widłach trzech rzek Wisłoki, Ropy i Jasiołki, położenie 

miasta w dolinie trzech rzek wymusza na znacznym obszarze miasta ściśle 

określony rodzaj użytków, które są okresowo zalewane. Jasło jest jednym 

z nielicznych miast w Polsce, które są nader często narażone na katastrofalne 

w skutkach powodzie.  

Rzekę Wisłokę cechują: znaczne zasoby wodne, lecz nierównomiernie 

rozłożone w czasie, co ogranicza możliwości ich pełnego wykorzystania oraz 

częste i duże zmiany stanów wody, co skutkuje procesami erozyjnymi koryta, 

brzegów i dna doliny rzecznej oraz powodziami.  

Według nowych wytycznych, dotyczących rzędnych korony wałów 

przeciwpowodziowych wynika, że w Jaśle zachodzi potrzeba modernizacji – 

podwyższenia wszystkich istniejących wałów przeciwpowodziowych 

znajdujących się na terenie miasta oraz konieczna będzie budowa nowych 

zabezpieczeń. 

Źródło zanieczyszczenia wód powierzchniowych w Jaśle stanowią 

powierzchniowe spływy zanieczyszczeń z otaczających je terenów, wody 

opadowe, roztopowe, eutrofizacja.  

Zagrożenia stanowią również: dzikie składowiska odpadów, stosowanie 

nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin, nawadnianie pól 

ściekami. Ponadto, w obszarach przemysłowych zanieczyszczenia wód 

powodowane są przez emisje zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 

przenikających z opadami atmosferycznymi, składowiska odpadów 

przemysłowych, wykonywanie robót budowlanych, spływy powierzchniowe 

z dróg.  

Stan powietrza w Jaśle jest niezadowalający, w niektórych parametrach bardzo 

zły, co stanowi poważny problem dla mieszkańców miasta oraz istotnie wpływa 
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na ocenę jakości życia w mieście i jego pozycję konkurencyjną, wśród ośrodków 

zmierzających do pozyskania nowych mieszkańców.  

Wyniki badania wśród młodzieży Jasła świadczą, o tym, że zła jakość powietrza 

wpływa na chęć jego opuszczenia (46,33% respondentów wskazało jakość 

powietrza, jako czynnik decyzji o opuszczeniu Jasła). Istotnym źródłem 

zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta jest emisja zanieczyszczeń 

z emitorów o niskiej wysokości.  

W Jaśle kotłownie indywidualne występują obok sieciowych źródeł ciepła, 

jednak trudniej jest kontrolować taką emisję. 

Dane z pomiaru zanieczyszczeń Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska wskazują, że prawdopodobnie na terenie miasta są spalane śmieci. 

Wskazuje na to duża ilość benzo(a)pirenu w pyłach zawieszonych PM10, 

przekraczające normy. Emisje z budownictwa, związane z wykorzystaniem 

węgla kamiennego na potrzeby ogrzewania budynków, są głównym źródłem 

emisji pyłów (PM10 i PM2,5) oraz bezno(a)pirenu, tym samym przyczyniają się 

w znacznym stopniu do powstawania przekroczeń stężeń substancji 

dopuszczalnych w powietrzu. PM 10 oraz PM 2,5 są na granicy normy, 

benzo(a)piryn w pyle PM10 przekroczony czterokrotnie.  

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle wprowadził system 

monitorowania jakości powietrza na terenie 22 gmin Związku. Obecnie sieć 

obejmuje 65 czujników Airly, a na terenie Jasła jest zlokalizowanych

10 punktów pomiarowych (w tym 9 zakupionych przez miasto).  

Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w Jaśle są: 

spalanie paliw dla celów energetycznych, procesy technologiczne w zakładach 

przemysłowych (wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, produkcja 

tworzyw sztucznych, szkła i wyrobów szklanych, procesy galwaniczne 

i malarskie), transport drogowy.  

Ponadto część emisji jest skutkiem nieodpowiedniego użytkowania energii 

w budynkach – nieefektywnym wykorzystaniem źródeł ciepła, związanym nie 

tylko ze złym stanem technicznym i brakiem odpowiedniej izolacji cieplnej, ale 

również złymi nawykami użytkowników (brak zachowań sprzyjających 

oszczędzaniu energii), które mogłyby w znaczącym stopniu zmniejszyć zużycie 

energii zarówno cieplnej, jak i elektrycznej oraz gazu.  
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Wiele budynków wymaga przeprowadzenia termorenowacji, 

a wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE) staje się coraz bardziej 

popularne i podyktowane względami ekonomicznymi, kolektory słoneczne do 

produkcji ciepłej wody użytkowej zainstalowano w 841 prywatnych budynkach, 

a 18 obiektów we własności miasta jest wyposażonych w instalacje 

fotowoltaiczne o łącznej mocy 487,11 kWp (są to wszystkie budynki, na których 

montaż takiej instalacji był możliwy. Od 2022 r. miasto przy współpracy ze 

Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje projekt parasolowy na montaż 

instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach 

mieszkalnych. Zakres projektu (ponad 600 wniosków) obejmuje zakładanie 

instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę 

(PELLET). 

Środowisko antropogeniczne Jasła zostało scharakteryzowane w cz. 2.1-2.3., 

natomiast ustalone powiązania przyczynowo skutkowe, pomiędzy 

perspektywicznymi problemami obszaru środowiskowego a ich przyczynami, 

pokazujemy na diagramach (ryc. 20-21). 

Ryc. 20: Zagrożenia środowiskowe związane z niezrównoważonym transportem 

Źródło: archiwum Urzędu Miasta w Jaśle 
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Ryc. 21: Zagrożenia środowiskowe związane ze zmianą klimatu 

Źródło: archiwum Urzędu Miasta w Jaśle 

1.5. Obszar instytucjonalny 

Struktura instytucjonalna Jasła obejmuje przede wszystkim jednostki 

samorządu terytorialnego: gminy miejskiej Jasło, gminy Jasło oraz powiatu 

jasielskiego. Oprócz tego, strukturę instytucjonalną Jasła tworzą m.in. 

Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego, oddział ZUS, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, biuro powiatowe Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle. 

Rozwój miasta uwarunkowany jest dobrą współpracą i jakością działania ww. 

instytucji publicznych, jednak przede wszystkim zależy od efektywności i jakości 

działania samorządu miasta i jego jednostek organizacyjnych. Dlatego diagnoza 

do Strategii koncentruje się na zagadnieniach funkcjonowania instytucji 

samorządowych miasta. 

Kluczowe problemy, które hamują rozwój Jasła w obszarze instytucjonalnym 

dotyczą zarządzania w oparciu o dane oraz komunikacji. Stwierdziliśmy 
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zarówno niewystarczającą świadomość możliwości i potrzeb prowadzenia 

procesów decyzyjnych i nadzorczych w oparciu o dane, jak i niepełne 

wykorzystanie potencjału danych miejskich.  

Skuteczne inteligentne miasta efektywnie wykorzystują swoje zasoby danych. 

Inwestują w systemy obejmujące funkcje gromadzenia, integracji i analizy 

danych. Otwarte dane stanowią podstawę ich zaangażowania w przejrzystość 

i innowacyjność miast. Prace diagnostyczne wykazały, że Miasto Jasło nie 

spełnia 5 z 12 warunków (problemy) a 7 z 12 warunków zarządzania w oparciu 

o dane spełnianych jest częściowo. Wdrażane są projekty mające na celu

informatyzację realizacji zadań, ale w przeważającej części ograniczają się do

funkcji ewidencjonowania danych oraz świadczenia e-usług. Ponowne

wykorzystanie danych i ich integracja są ograniczone, co skutkuje brakiem lub

ograniczoną przydatnością już wdrożonych systemów (np. system informacji

przestrzennej). Występują problemy z zakresu duplikacji systemów oraz

w ponownym wykorzystywaniu danych do wsparcia realizacji różnych zadań

i procesów w mieście.

Dominuje tradycyjny model zarządzania usługami instytucji dostarczanych 

przez samorząd miasta (urząd miasta i jednostki organizacyjne). Poszczególne 

usługi zarządzane są oddzielnie przez różnych świadczeniodawców.  

Choć istnieje szeroka gama e-usług, a wiele spraw mieszkańcy Jasła mogą 

załatwić elektronicznie, to odbiorcy e-usług nie są angażowani w proces ich 

projektowania, co pozwoliłoby podnieść ich ergonomię (np. zapewnić lepszą 

dostępność informacyjno-komunikacyjną dla osób ze szczególnymi potrzebami) 

czy atrakcyjność (np. dla młodzieży). Choć istnieją przykłady wdrożonych 

zintegrowanych kanałów dostarczania usług oraz świadomość konieczności 

zintegrowanego podejścia do organizacji części usług, w tym potrzeba 

inwestycji w rozwiązania, które przyniosą skuteczną koordynację strategicznego 

i operacyjnego zarządzania miastem, to nie ma to sprawczego wpływu na 

praktykę - wdrożeń wprowadzających trwałe, korzystne i czytelne dla 

mieszkańców i przedsiębiorców zmiany.  

Istnieje, ustanowiony formalnie system partycypacji społecznej, na poziomie 

konsultacji i funkcjonują zintegrowane rozwiązania cyfrowe umożliwiające 

realizację konsultacji społecznych on-line - można używać platformy 

elektronicznej Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych, który znajduje się 

pod adresem: http://konsultacje.um.jaslo.pl  

http://konsultacje.um.jaslo.pl/
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Występują jednak trudności w komunikacji między interesariuszami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi. Przepływ wiedzy i know-how pomiędzy 

jednostkami opiera się przede wszystkim na osobistych relacjach, a nie 

w sposób systemowy. Badania pokazały, że problemem – a nawet barierą 

w rozwoju miasta, jest niewystarczająca komunikacja w mieście, 

instytucjonalna i społeczna: kanały komunikacji pomiędzy mieszkańcami, 

sektorem biznesu, organizacjami Trzeciego sektora (NGO) oraz zewnętrznymi 

interesariuszami rozwoju miasta są niewystarczające lub nieodpowiednie – 

brakuje systemowej komunikacji między instytucjami i interesariuszami oraz 

aktywności społecznej przy projektowaniu e-usług ich przyszłych odbiorców. 

Szwankuje integracja usług/e-usług z różnych obszarów życia mieszkańców np. 

do jednej platformy/systemu/aplikacji. 

Miasto od 2021 r. realizuje Plan Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) określający 

sposób działania jednostki samorządu terytorialnego, zmierzający do poprawy 

zarządzenia na poziomie lokalnym i stworzenia standardów bardziej efektywnej 

administracji publicznej. 

1.6. Wnioski z realizacji poprzedniej Strategii i innych 
planów miasta 

Analiza realizacji Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007-2020 wskazuje 

wyraźnie na osiąganie postępu w wielu dziedzinach życia społeczno-

gospodarczego miasta. z różnych powodów, z których najczęstszym była 

ograniczona dostępność środków zewnętrznych, nie udało się zrealizować tego, 

co zakładaliśmy, przede wszystkim projektów inwestycyjnych. Dodatkowo,  

gdy przygotowywana była Strategia, ujawniły się nowe wyzwania, nieznane 

dotąd lub o ograniczonym zakresie oddziaływania w czasie. Raport z realizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji za 2021 r. uwidocznia, że choć zadania 

przewidziane w tym programie są wdrażane, to przyczyny degradacji obszarów 

poddawanych rewitalizacji nie zanikają.  

Wnioski wypływające z oceny realizacji poprzedniej strategii (Podsumowanie 

2020), innych planów i programów oraz konkluzje z przeprowadzonych badań 

diagnostycznych wskazały na kilka istotnych problemów rozwojowych, które 

potraktowaliśmy jako wstępne założenia do tej Strategii:  

• dotychczasowe działania zmierzające ku poprawie jakości

powietrza nie przyniosły spodziewanych efektów - jakość
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powietrza się nie poprawia; w przyszłości trzeba zintensyfikować 

działania w obszarze środowiskowym i zahamować spadek 

wydatków inwestycyjnych na ochronę środowiska w stosunku do 

wydatków inwestycyjnych ogółem (zob. część diagnostyczna PRL); 

• niekorzystne trendy demograficzne coraz silniej odzwierciedlają się 
w cechach populacji Jasła - saldo migracji w Jaśle wynosi -5,3 i jest 
zdecydowanie gorsze od średniej w porównywalnej grupie miast

w woj. podkarpackim (średnia dla województwa wynosi -3,5).

w newralgicznej, bo mobilnej grupie wiekowej (osoby w wieku

15-39 lat), wartość ww. wskaźnika wynosi odpowiednio -10,9 i -6,6; 
dodatkowo, przy zdiagnozowanej niskiej i wciąż zmniejszającej się 
dzietności kobiet w Jaśle (wskaźnik wzrostu dzietności wynosi -2), 
ocena perspektyw poprawy przyrostu naturalnego w Jaśle jest 
pesymistyczna. Wskaźnik syntetyczny z raportu Związku Miast 
Polskich dla Jasła wynosi -0,24, bardzo słaby jest przyrost naturalny, 

co w połączeniu ze wskaźnikiem migracji w grupie wiekowej 15-39 

l. wskazuje na dalsze pogłębianie się niekorzystnej tendencji. 

Dlatego trzeba się zmierzyć z założeniem, że depopulacja nie 

ominie Jasła, a jako trend – utrwalony i niekorzystny, dopiero 

nabiera siły i rozpędu. w porównaniu

z podobnymi miastami sytuacja w Jaśle jest bardziej niepokojąca

(zmiana liczby ludności odpowiednio -2,5 i 1,8 ze stałą tendencją), 
mniejszy jest też procentowy udział osób w wieku produkcyjnym

(61,6 i 64,6), stale wzrasta grupa osób w wieku 60/65+ (145,5 przy 
śr. por. 131,2 i medianie 129,6);

• brak kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów,

w którym selektywnej zbiórce odpadów towarzyszy recykling, 
zagospodarowanie surowców wtórnych, kompostowanie itp.;

• nakłady na mieszkalnictwo są wciąż zbyt niskie, co wyraźnie widać 
w porównaniu z innymi podobnymi miastami. Problem ten 
zgłaszają również jasielscy przedsiębiorcy, którzy nie mają 
możliwości zapewnienia mieszkań dla specjalistów; kwestia 
mieszkaniowa, szczególnie dostępność mieszkań na wynajem, staje 
się coraz poważniejszym wyzwaniem wobec problemu wyludniania 
się Jasła, którego wyhamowanie zależy od powstrzymania odpływu 
młodych mieszkańców Jasła; 
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• lobbing na rzecz budowy dogodnego połączenia z autostradą A4 
okazuje się – jak dotąd - bezskuteczny; choć występowano

z pismami i apelami w tej sprawie do GDDKiA, to - jak dotąd -

bez efektu; podobnie wygląda sytuacja z działaniami zmierzającymi 
do przywrócenia Jasłu rangi węzła kolejowego, a sukcesywnie, ale 
bardzo powoli rozszerzana liczba połączeń kolejowych jest 
niewystarczająca, aby dojazdy koleją mogły stać się konkurencyjne 
wobec podróży samochodem albo autobusem/busem; ograniczona 
zewnętrzna dostępność transportowa miasta nie ułatwia działań 
stymulujących rozwój gospodarki miasta, ale sytuacja Jasła pod tym 

względem nie jest wyjątkowa, położenie miasta - porównując do 

wielu innych miast - trudno uznać za „peryferyjne”;

• zdecydowanej poprawie uległo bezpieczeństwo ruchu drogowego 
oraz dostępność miejsc parkingowych (mierzona liczbą stanowisk 
parkingowych); Tempo wzrostu wydatków na drogi publiczne, 
liczonych na 1 mieszkańca Jasła było bardzo duże, w ciągu dekady 
nastąpiło ponad dwukrotne ich zwiększenie (podsumowanie 
Strategii, s. 29), co obecnie przynosi spodziewany efekt 
odczuwalnej poprawy wewnętrznej dostępności transportowej 
miasta;

• sytuację gospodarczą miasta można określić jako dość stabilną, 
choć też bez wyraźnych perspektyw na dynamiczne korzystne 
zmiany; rynek (segment endogeniczny bazy miasta) jest już 
nasycony, na co wskazuje również fakt, że maleje udział nowo 
rejestrowanych firm w stosunku do ogólnej liczby przedsiębiorstw 
w porównaniu ze średnią dla całego województwa podkarpackiego; 

niepokojące jest obniżanie się średniego wynagrodzenia -

w stosunku do średniej krajowej i średniej wojewódzkiej przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie w powiecie jasielskim sukcesywnie 

maleje (w ciągu dekady 2% w stosunku do średniej

w województwie i o ok. 1% w stosunku do średniej krajowej),

co oznacza, że powoli, ale systematycznie spada atrakcyjność 

popytowej strony jasielskiego rynku pracy,

a dotychczasowe działania na rzecz przedsiębiorczości i aktywności 
ekonomicznej mieszkańców nie oddziałują korzystnie na rynek 
pracy w mieście, a równocześnie odnotowywany jest 
systematyczny wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów 
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gospodarczych na 1000 mieszkańców; wskaźniki monitoringu 

poprzedniej Strategii nie dostarczają danych świadczących

o słabszym wzroście gospodarczym Jasła (PKB/p.C), na tle 
województwa, tym niemniej wskaźnik syntetyczny dla 

przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców (Raport ZMP) 
wynosi -0,39 i ma tendencję spadkowa. Dodatkowo, sytuację 
gospodarczą pogarsza malejąca podaż pracowników - stale 
zmniejszająca się grupa mieszkańców w wieku 10-24, jest bardzo 
złą prognozą na przyszłość; 

• słabe dostosowanie szkolnictwa do rynku pracy wciąż stanowi

barierę rozwoju; badania ZMP wskazują na niekorzystne tendencje

w tym zakresie – wskaźnik syntetyczny dla tego obszaru wynosi -

0,37, znacznie odbiegając od grupy porównawczej; mimo sporej

liczby uczniów w szkołach zawodowych znacznie wyższa jest liczba

bezrobotnych, niższe niż w grupie porównawczej jest średnie

wynagrodzenie, dramatycznie duża i niekorzystna jest różnica

pomiędzy sytuacją w Jaśle, w porównaniu do miast grupy

porównawczej - dotyczy to ofert nowych miejsc pracy oraz grupy

osób trwale bezrobotnych;

• niewystarczające okazały się działania na rzecz rozwoju integracji

społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, pomimo tego,

że w latach 2007-2019 wydatki Jasła na różne formy pomocy

społecznej, liczone na mieszkańca, wzrosły czterokrotnie

(podsumowanie Strategii, s. 37); wdrażanie zadań przewidzianych

w Programie Rewitalizacji (Raport 2021) również okazuje się

niewystarczające, aby zaplanowane działania na rzecz rewitalizacji

obszarów zdegradowanych przynosiły odczuwalną poprawę

sytuacji w zdegradowanych obszarach miasta;

• systematycznie rozwijaliśmy ofertę kulturalną i turystyczną, w tym

poszerzając lub ulepszając infrastrukturę dedykowaną tym

usługom (Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej,

Podkarpackie Centrum Sportów Walk, Generator Nauki - Gen).

Choć dziedzictwo historyczne Jasła powinno stanowić zadbany

i eksponowany zasób kulturowy, istotny zarówno dla rozwoju

turystyki przyjazdowej jak i dla budowania tożsamości

mieszkańców, to - jak dotąd - nie opracowano gminnego programu
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opieki nad zabytkami, ale miasto posiada przyjęta zarządzeniem 

Burmistrza Miasta Jasła Gminną Ewidencję Zabytków. 

• brakuje systemowych rozwiązań z zakresu miasta cyfrowego

"smart city", stosowanie technologii informacyjnych

i komunikacyjnych (ICT) w obszarach takich jak: gospodarka,

przestrzeń, środowisko czy zarządzanie ma charakter wycinkowy

(segmentowy), dotyczy poszczególnych usług, a bazy danych

nie są zintegrowane; system informacji przestrzennej pozostaje

w planach;

• wnioski podsumowujące poprzednią strategię wyraźnie pokazują

na konieczność podjęcia szybkich działań, tak, aby Jasło było

w stanie przeciwdziałać niekorzystnym tendencjom.

Dobrze przygotowana Strategia jest w takiej sytuacji niezbędną

pomocą, także w kontekście pozyskiwania środków zewnętrznych.

Kolejna Strategia powinna uwzględniać, że finansowe wsparcie

najprawdopodobniej będzie dostępne dla następujących

kierunków:

• zwiększenie produktywności polskiej gospodarki;

• obniżenie emisyjności polskiej gospodarki oraz adaptacja do

zmian klimatu;

• transformacja cyfrowa oraz zapewnienie efektywnego

i niskoemisyjnego systemu transportowego;

• budowanie gospodarki opartej na wiedzy o silniejszym

wymiarze społecznym;

• wzmacnianie współpracy na poziomie regionalnym

i lokalnym ukierunkowanej na rozwiązywaniu problemów

społeczno-gospodarczych.

2. Wnioski z diagnozy - podsumowanie

Rozwój Jasła jest determinowany przez cechy miasta (zasoby – kapitały oraz 

braki – deficyty) oraz wewnętrzne i zewnętrzne czynniki, które mogą rozwój 

miasta inicjować, wzmacniać i przyspieszać (to stymulanty, czynniki 

prorozwojowe), albo blokować, hamować czy ograniczać (to destymulanty, 

bariery rozwoju). 
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Uczestnicy warsztatów strategicznych ocenili, co może być czynnikiem 

prorozwojowym, a co barierą rozwoju Jasła, równocześnie hierarchizując 

zestaw czynników, który zaproponowaliśmy na podstawie analizy 5 obszarów 

rozwojowych.  

Poniżej przedstawiamy zestawienie, będące podsumowaniem procesu 

diagnostycznego. 

Zasoby i stymulatory 

Zaprojektowanie kierunków dalszego rozwoju miasta wymagało 

zidentyfikowania zasobów [•] – ugruntowanej społeczno–gospodarczej 

podstawy dalszego funkcjonowania miasta, która umożliwi tworzenie 

zadowalających warunków życia oraz prowadzenia różnych działalności na ich 

obszarze. Oprócz tego określiliśmy czynniki prorozwojowe (procesy i zjawiska), 

które mają i najprawdopodobniej również w przyszłości będą miały korzystny 

wpływ [] na sytuację Jasła:  

• mieszkańcy i ich aktywność - zaangażowanie (kapitał ludzki

i społeczny, przedsiębiorczość), zdolne dzieci;

• firmy o międzynarodowej marce: Nowy Styl, Gamrat, Tarkett,

Polwax Orion Engeneered Carbons, Huta Szkła, Jafar, renomowane firmy

rodzinne i wysokiej klasy specjaliści;

• położenie geograficzne - nad rzekami, w pobliżu wewnętrznej

granicy UE i strefy Euro, w paśmie osadniczym na styku Małopolski

i Podkarpacia;

• walory przyrodnicze i ekosystemy rzeczne;

• stabilna sytuacja finansowa budżetu miasta - możliwości

finansowania rozwoju;

• infrastruktura komunalna (techniczna) dobrej jakości – bardzo

dobry poziom gospodarki wodno-ściekowej [wskaźnik cywilizacyjny >1],

dobra jakość oczyszczania ścieków osiągana dzięki nowoczesnej

technologii, woda pitna o wysokiej jakości, dobrze zorganizowany system

odbioru odpadów komunalnych;

• tereny i obiekty możliwe do wykorzystania dla prowadzenia

działalności gospodarczej;

• infrastruktura społeczna – liczba i jakość obiektów oraz poziom

świadczonych usług, bardzo dobrze wyposażone: szkoły, obserwatorium

astronomiczne, kino i dom kultury;

• funkcja ośrodka centralnego powiatu jasielskiego;
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• atrakcyjna i bezpieczna przestrzeń do życia - walory krajobrazowe

i przestrzenne (zwartość śródmieścia, urbanistyczny układ i historyczna

zabudowa);

• bogata tradycja edukacyjna szkół, silne jednostki oświatowe

w śródmieściu (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4, ZSM nr 3 zlokalizowane

w „kwartale akademickim”), programy edukacyjne:

➢ Jasło Miasto Wiedzy, w ramach którego działa Jasielska Liga

Naukowa z LOTOSEM, Jasielski Uniwersytet Dziecięcy itp.,

➢ Lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci

i młodzieży w Mieście Jaśle, w ramach którego przyznawane

są nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki.

 działalność rozwiniętego sektora mikro i małych przedsiębiorstw 

(liczba i stabilność działalności), w tym rozwijający się sektor usług dla 

seniorów (tzw. silver economy); 

 działalność Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dostępność terenów 

i oferty inwestycyjnej, stabilna podaż miejsc pracy); 

 strefa aktywności gospodarczej; 

 efektywność działania władz samorządowych; 

 działalność Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rzecz ochrony 

środowiska na terenie zlewni rzeki (poprawa jakości ekosystemu); 

↑ wdrażane projekty w ramach Programu Rozwoju Lokalnego

i związane z nimi znaczący zastrzyk finansowy, odciążający budżet 

miasta; ↑ szeroka przestrzeń społeczna do zagospodarowania dzięki

dużej liczbie NGO oraz niezbadane zasoby aktywności obywatelskiej; 

↑ perspektywy rozwoju usług medycznych, w tym tworzenie –

na wzorze i tradycji szpitala „mikrochirurgia ręki” - kolejnych 

wysokospecjalistycznych usług leczniczych; 

↑ wejście w rolę miasta centralnego i lidera gmin Jasielskiego Miejskiego

Obszaru Funkcjonalnego, i utrzymanie tej pozycji; 

↑ zmiany kulturowe i technologiczne, modyfikujące preferencje

konsumenckie (sposób prac i wybór miejsca zamieszkania, stylu życia 

itd.) – trendy: slow-life, home-office, craft-buissness poprawiające 

pozycję konkurencyjną małych i średnich miast, wobec oferty wielkich 

ośrodków miejskich i metropolii; 

↑ zwiększenie efektywności strategicznego zarządzania miastem,

w tym kompetencji urzędników miejskich oraz wdrożenie systemu pracy 

zdalnej jako metody pacy zespołowej na poziomie wszystkich jednostek 
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organizacyjnych samorządu miasta (urząd miasta, spółki komunalne, inne 

jednostki organizacyjne miasta). 

Zasoby przestrzenne miasta (tj. kapitał przestrzenny) przedstawiamy na mapie 

nr 1.  

Mapa 1: Kapitał przestrzenny miasta

Źródło: opracowanie własne 

2.1. Deficyty i destymulatory 

Zaprojektowanie kierunków dalszego rozwoju miasta wymagało 

zidentyfikowania utrwalonych deficytów, ewidentnych braków [•] - barier 

rozwoju, cech skłaniających do opuszczania Jasła. Oprócz tego ustaliliśmy 

destymulatory - czynniki hamujące (różne procesy i zjawiska), które mają albo 

najprawdopodobniej w niedalekiej przyszłości będą miały niekorzystny wpływ 

[] na sytuację Jasła:  

• struktura rynku pracy (popytowa) – liczba i rodzaj miejsc pracy,

oferowane warunki zatrudnienia, w tym przede wszystkim poziom płac

i perspektywy rozwoju; płytki rynek pracy oraz deficyt atrakcyjnych
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profesjonalnie i płacowo miejsc pracy, dla osób z wyższym 

wykształceniem, a szczególnie dla absolwentów; 

• baza ekonomiczna miasta – potencjał gospodarczy niski (miara:

inwestycje w środki trwałe), homogeniczna struktura podmiotów

gospodarczych (miara: forma działalności, wielkość ekonomiczna, liczba

zatrudnionych), dominuje funkcja endogeniczna (uzupełniająca - dostawa

produktów i usług na wewnętrzny rynek miasta i okolicznych gmin);

• postawy i decyzyjność: deficyt otwartości, mała skłonność do współpracy

i powolne absorbowanie zmian egzogennych (przywiązanie do

stereotypowego stylu działania, utartych opinii, obiegowych ocen);

„bierność nabyta”, imposybilizm i brak wiary we własne możliwości;

• kapitał ludnościowy: malejąca liczba mieszkańców i niekorzystna

struktura wiekowa populacji Jasła, niedająca perspektyw na odtworzenie

liczebnego potencjału poprzez przyrost naturalny;

• homogeniczny rynek usług mieszkaniowych - zdecydowana przewaga

sektora mieszkaniowego opartego na prywatnej i indywidualnej

własności domu czy mieszkania, jest czynnikiem mobilizującym do

szukania innych opcji – młodzi ludzie opuszczają miasto z dwóch

powodów: poszukują lepiej płatnej pracy oraz dostępnego (finansowo)

samodzielnego mieszkania; JST nie ma wystarczającego zasobu gruntów

do realizacji zadań własnych z zakresu mieszkalnictwa - budownictwa

komunalnego i nie angażuje odpowiednich środków budżetowych

w aktywizację wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego na

wynajem;

• marginalne pożytki z turystycznego i enoturystycznego potencjału

miasta, niewielka liczebnie baza noclegowa i gastronomiczna o słabej

rozpoznawalności i zunifikowanym profilu usług;

• deficyty w inteligentnym strategicznym i operacyjnym zarządzaniu

miastem - niewystarczająca świadomość możliwości i potrzeb

prowadzenia procesów decyzyjnych i wdrożeniowych, w oparciu o dane,

niepełne wykorzystanie potencjału danych miejskich, w tym

przestrzennych, dezintegracja zasobów i baz danych;

• nieadekwatna oferta szkolnictwa ponadpodstawowego - rozmija się

z potrzebami mieszkańców, młodzieży i dorosłych, nie nadąża za

zmiennymi potrzebami pracodawców i wymaganiami współczesnego

rynku pracy;

• mała aktywność organizacji społecznych – Trzeci sektor jest relatywnie

duży (liczebnie) ale zbyt słaby, rozproszony, mało przebojowy;
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• transport, w tym podróże po mieście, bazujący na pojazdach spalinowych

i indywidualnych środkach transportu – brakuje zintegrowanego

i zrównoważonego systemu transportowego, w którym główną rolę

pełniłby transport publiczny (zbiorowy) oraz rozwiązań promujących

ekomobilność, w tym systemu park and ride (P&R); brak dworca

przesiadkowego umożliwiającego koordynację komunikacji zbiorowej,

stereotypowe traktowanie roweru, jako środka do rekreacji zamiast

pojazdu do przemieszczania się po mieście;

• niska świadomość ekologiczna mieszkańców i przedsiębiorców –

niewystarczająca formalna i nieformalna edukacja na rzecz środowiska

i zdrowego stylu życia, zbyt mało instrumentów promujących zachowania

proekologiczne; presja na zabudowę coraz to nowych terenów

i utrzymywanie minimalnych wymagań dot. powierzchni biologicznie

czynnej, parametrów instalacji grzewczych, retencji wód opadowych itd.

zbyt mało publicznych terenów zielonych o różnym przeznaczeniu;

• szwankująca komunikacja społeczna – nieadekwatne

lub niewystarczające kanały komunikacyjne, utrudniające dialog

o mieście pomiędzy instytucjami JST, mieszkańcami, biznesem, Trzecim

sektorem oraz zewnętrznymi interesariuszami rozwoju miasta;

• niska rezyliencja (środowiska naturalnego i gospodarki) miasta – mała

odporność na zjawiska nieprzewidziane lub kryzysowe, bieżący stan to

„chwiejna równowaga”, delikatna i nader podatna na zaburzające

czynniki zewnętrzne;

• niezadawalająca jakość usług publicznych – niska dostępność dla osób ze

szczególnymi potrzebami, słaba integracja usług, w tym e-usług z różnych

obszarów życia mieszkańców np. do jednego miejsca

czy platformy/systemu/aplikacji.

↓  rosnące niekorzystne saldo migracji - wzrost liczby młodych osób

opuszczających Jasło w celach edukacyjnych i zarobkowych;

 nowe tendencje albo wydarzenia, destabilizujące procesy 

makroekonomiczne w sposób niekorzystny dla Jasła (np. poprzez generowanie 

nieprzewidzianych wydatków, dekoniunkturę na usługi lub produkty 

wytwarzane w Jaśle); 

 spadająca siła nabywcza części gospodarstw domowych – 

przyspieszenie stratyfikacji ekonomicznej i silniejsze rozwarstwienie ludności 

miasta; 
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 wzmożenie procesu polaryzacji społecznej, pogarszanie się klimatu 

debaty publicznej, gettoizacja: „zamykanie się” mieszkańców w grupach, 

osiedlach, subkulturach); 

 petryfikacja niekorzystnej struktury bazy ekonomicznej miasta, 

dalszy wzrost udziału mikro firm w ogólnej liczbie aktywnych podmiotów 

gospodarczych z siedzibą w Jaśle lub MOF; 

 zagrożenia wynikające z postępujących zmian klimatu (np. straty 

z tytułu powtarzających się podtopień lub powodzi); 

 kryzysy i przełomowe przewartościowania: nowoczesnych 

kwalifikacji, kompetencji, tożsamości lokalnej, identyfikacji interesariuszy, 

wspólnej wizji relacji samorząd – interesariusze rozwoju Jasła itd.; 

  zmniejszanie się nadwyżki operacyjnej budżetu miasta, przy 

równoległej mniejszej dostępności finansowania zewnętrznego lub większych 

wymaganiach związanych z uzyskaniem dofinansowania do działań 

przewidzianych w Strategii; 

 utrwalenie się niekorzystnej sytuacji na rynku usług 

mieszkaniowych i deficytu dostępnych finansowo mieszkań, szczególnie na 

wynajem, dalsza pasywna postawa JST wobec potrzeb mieszkaniowych 

młodego pokolenia jaślan; 

 destabilizacja finansów publicznych lub ciągły wzrost inflacji, dalszy 

spadek siły nabywczej złotego (ryzyko finansowej lub realnej niewykonalności 

zadań własnych JST), przy równoczesnym pomijaniu innych opcji montażu 

finansowego i dywersyfikacji źródeł finansowania rozwoju miasta  

(np. obligacje komunalne, PPP itp.);  

  ryzyko zaburzenia procesów sukcesji w firmach rodzinnych 

i branżach kluczowych, skutkujących ograniczeniem działalności albo 

przeniesieniem firm poza Jasło (albo poza MOF); 

 utrwalenie się stereotypowych i niewydolnych form komunikacji 

społecznej oraz schematycznej komunikacji wewnątrz instytucji JST;  

 opóźnienia albo zaniechania we wdrożeniu systemowych 

rozwiązań inteligentnego zarządzania rozwojem miasta, nadmierna 

oszczędność w nakładach na zakup sprzętu i oprogramowania oraz szkolenia 

pracowników, uwalnianie danych, współpracę i integrację systemów 

informatycznych czy tworzenie i udostępnianie danych publicznych do 

wykorzystania przez podmioty gospodarcze, uczelnie wyższe, Trzeci sektor 

(NGO), mieszkańców.  
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Deficyty przestrzenne miasta przedstawiamy na mapie nr 2. 

Mapa 2: Deficyty przestrzenne miasta 

Źródło: opracowanie własne 

2.2. Główne problemy rozwojowe miasta 

Analiza przyczynowo - skutkowa obecnej sytuacji miasta prowadzi do wniosku, 

że głównym problemem jest: niewykorzystanie potencjałów Jasła: 
• niewykorzystany potencjał społeczny – kapitał ludzki, 

kapitał społeczny: brak wypracowania systemowych rozwiązań

w zakresie komunikacji społecznej, współpracy i integracji działań 
samorządu, mieszkańców, organizacji pozarządowych

i przedsiębiorców oraz zbyt małe zaangażowanie seniorów; zbyt 
słaba identyfikacja mieszkańców z tradycją miasta, tożsamością

i dziedzictwem Jasła;

• niewykorzystany potencjał przestrzenny – wymiar 
środowiskowo-przestrzenny, brak zintegrowanej oferty 
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turystycznej, zła jakość powietrza, niewykorzystany potencjał 

dla wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; 
• niewykorzystany potencjał gospodarczy - wielkość

i struktura lokalnego rynku pracy, zbyt mało renomowanych firm

i nieduża liczba inwestycji generujących nowe i atrakcyjne dla

młodych miejsca pracy, niedostateczne wyposażenie

w instytucje i usługi dla firm;

• niski poziom kapitału instytucjonalnego – wymiar

instytucjonalny; ciągle niedostateczny poziom partycypacji

społecznej, nieefektywna komunikacja między jednostkami

samorządu i mieszkańcami.

2.3. Wyzwania dla rozwoju Jasła 

• kryzys demograficzny: sprostanie oczekiwaniom młodzieży

i zatrzymanie młodych w mieście, spowolnienie ubytku ludności – miasto

jest zagrożone przez niekorzystne zmiany w strukturze wiekowej swoich

mieszkańców. Zmniejszająca się liczba urodzeń, wyjazdy młodych ludzi

z Jasła spowodują w perspektywie kilkuletniej poważne ograniczenia

na rynku pracy, jak również spadek dochodów podatkowych miasta;

• rosnące oczekiwania wobec jakości życia – społeczność Jasła

oczekuje stałej poprawy jakości życia. Jest to naturalne oczekiwanie

i w gruncie rzeczy jeden z podstawowych elementów powstrzymywania

depopulacji miasta, jednak jego spełnienie wymaga zwiększania

finansowania nowych zadań, jak również bliską współpracę ze

społecznością. w tym zakresie szczególnie istotne będzie sprostanie

potrzebom i oczekiwaniom młodego pokolenia, w tym potrzebie

posiadania samodzielnego mieszkania i dobrze płatnej pracy;

• zmiany w percepcji społecznej – zachodzące coraz szybciej zmiany

kulturowe modyfikują kryteria ocen i wybory mieszkańców Jasła.

Choć przedsiębiorczość mieszkańców, bezpieczeństwo publiczne czy

kultura polityczna, uznawane są przez społeczność Jasła wciąż za walor

miasta - stymulują rozwój, to zdecydowanie maleje udział takich opinii,

czyli w oczach mieszkańców, cechy te tracą na znaczeniu lub słabną -

wymagają działań i wsparcia, aby wzmocnić ich pozytywne

oddziaływanie;
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• marginalizacja transportowa – Jasło uważa się za „położone na

peryferiach kraju”, stąd poważnym wyzwaniem jest, aby to ograniczenie,

uzasadniane uwarunkowaniami geograficznymi, było w odpowiedni

sposób neutralizowane. Skuteczność takich działań wiąże się jednak nie

tylko z dostępnością środków finansowych, ale także z ciągłymi

działaniami wspierającymi włączanie tej kwestii do programów

rządowych i regionalnych;

• zmiany gospodarcze – pandemia, zmiany technologiczne, rewolucja

przemysłowa 4.0, to wszystko w sposób zasadniczy wpływać będzie

na szybkie zmiany w sposobie funkcjonowania lokalnej gospodarki.

Dla stabilizacji i rozwoju lokalnego rynku pracy w Jaśle konieczna będzie

lepsza i stale rozwijana współpraca z przedsiębiorcami, wspieranie

rozwoju rynku pracy przez odpowiednie działania edukacyjne

i oddziaływanie na atrakcyjność Jasła jako miejsca do życia i prowadzenia

biznesu;

• zmiany klimatyczne i jakość środowiska – w ciągu najbliższych lat

wyzwaniem dla wszystkich społeczności w Polsce będzie dostosowywanie

się do zmian klimatycznych i zwiększanie dbałości o jakość środowiska

naturalnego. Obok niezbędnych działań inwestycyjnych w tym zakresie,

koniecznym jest także uwzględnienie „czynnika ludzkiego” –

odpowiedniego kształtowania postaw i poszerzanie wiedzy mieszkańców;

• finansowanie rozwoju – prawdopodobnie lata 2021-2027, to czas

ostatniej perspektywy finansowej UE, w której polskie miasta w szerszym

zakresie mogą pozyskiwać środki rozwojowe. Jednak niezbędnym jest,

aby działania te były mocno skoordynowane w wymiarze terytorialnym –

koniecznym jest bliska współpraca z gminami z jasielskiego obszaru

funkcjonalnego;

• rozwój społeczeństwa obywatelskiego – demokratyzacja życia,

partycypacyjny model podejmowania decyzji w mieście, celowa

aktywność mieszkańców we wszystkich grupach wiekowych,

to fundamenty współczesnego rozwoju. Wysoki poziom aktywności

obywatelskiej jest niezwykle istotnym elementem kształtowania

odpowiedzialności za przyszłość Jasła – miasta wysokiej jakości życia;

• poprawa dostępności dóbr i usług w mieście dla osób ze szczególnymi

potrzebami – spowodowanymi ograniczeniami, wynikającymi

z niepełnosprawności, sędziwego wieku lub wypełnianiem obowiązków

opiekuńczych czy rodzicielskich – przy coraz szybciej zmieniającej się
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strukturze społecznej miasta, to poprawa dostępności dóbr i usług dla 

coraz większej, istotnej liczebnie grupy jaślan; oprócz poprawienia 

dostępności architektonicznej i ruchowej, wyzwaniem będzie sprostanie 

standardom dostępności informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej 

• znalezienie sposobu na wykorzystanie potencjałów miasta, w tym

wzmocnienie sektora egzogenicznego lokalnej gospodarki, do czego

niezbędna będzie współpraca ponad podziałami – również w celu

przeciwdziałania dezintegracji lokalnej społeczności czy kryzysowi

tożsamościowemu - oraz lepsze strategiczne zarządzanie rozwojem

(w tym sprawniejsza promocja miasta).

3. Wizja rozwoju i misja miasta

3.1. Wizja rozwoju 

Wizja miasta, to pożądany przez mieszkańców obraz (wizerunek) Jasła 

w perspektywie realizacji tej Strategii, opisowa odpowiedź na pytanie - jakie ma 

być Jasło w roku 2030? Wizja przedstawia pożądany obraz miasta we 

wszystkich istotnych wymiarach jego rozwoju.  

Ryc. 22: chmura oczekiwań wobec miasta 

Źródło: archiwum Urzędu Miasta w Jaśle 

Wypracowana wizja Jasła brzmi następująco: 

Jasło jest miastem przyjaznej przestrzeni do życia jego mieszkańców, 

kreatywnych ludzi odpowiedzialnie współtworzących miasto wiedzy, 

innowacji i przedsiębiorczości, w harmonii ze środowiskiem. 
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Zgodnie z nakreśloną wizją Jasło aspiruje do tego, by do roku 2030 stać się 

miastem: 

• sukcesywnie podnoszącym jakość życia i zadowolenie z życia w Jaśle,

odpowiednio do ewoluujących potrzeb mieszkańców, za sprawą

udoskonalanej komunikacji społecznej i efektywnej realizacji polityki

zrównoważonego rozwoju – integrującej działania w sferze społecznej,

gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej - w interesie przyszłych

pokoleń jaślan;

• rozwijającym gospodarkę opartą na wiedzy i szerokim wykorzystaniu

technologii informacyjnych i komunikacyjnych we wszystkich

dziedzinach, w tym usługach społecznych, dostępnych dla każdego

mieszkańca;

• wykorzystującym swoje potencjały i szanse - stymulujące procesy

egzogeniczne, w tym korzystne zjawiska procesu globalizacji, np. do

transferu technologii i wzrostu innowacyjności lokalnej gospodarki,

przyciągania nowych mieszkańców, podnoszenia jakości kapitału

ludzkiego i tworzenia nowych miejsc pracy;

• nowoczesnej edukacji różnego typu, wspomagającej aktywność

i mobilność społeczno-zawodową mieszkańców, rozwijającej talenty

dzieci i młodzieży oraz stymulującej osobisty rozwój dorosłych

mieszkańców miasta, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia czy

zasobności finansowej;

• silnego przywództwa – liderującym Jasielskiemu MOF, zdobywającym

coraz lepszą pozycję konkurencyjna wobec innych podobnych miast

województwa podkarpackiego i kraju, miastem charakteryzującym się

rozwiniętymi usługami dobrej jakości i dostępności oraz wysoką

efektywnością strategicznego zarządzania rozwojem;

• obywatelskim - obfitującym w zróżnicowane formy aktywności

społecznej i obywatelskiej, opierającym procesy decyzyjne na dialogu,

współpracy i współodpowiedzialności, promującym i wspierającym

działalność organizacji pozarządowych i dążącym do jak najszerszego ich

udziału w życiu społecznym;

• uporządkowanym przestrzennie, ładnym i – po prostu – wygodnym do

życia, intensywnie wykorzystującym tereny i obiekty, w procesie ciągłego

recyklingu przestrzeni zurbanizowanej i rewitalizacji obszarów

zdegradowanych - chroniącym zasoby miejskiego środowiska, ze
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szczególną dbałością o zabytki, tradycję i dorobek enologiczny oraz 

środowisko naturalne, w tym jakość powietrza, wód i gleby oraz 

różnorodność biologiczną miejskiej flory i fauny; 

• dysponującym funkcjonalną i efektywną oraz właściwie rozwiniętą

infrastrukturą techniczną i społeczną, z sukcesywnie rosnącym udziałem

infrastruktury błękitno-zielonej i wdrożonych rozwiązań zielonej

architektury;

• opiekuńczym, egalitarnym i rezylientnym - zapewniającym stabilność

i równość w dostępie do efektów realizacji Strategii – coraz lepszej

jakości życia w Jaśle; egalitarnym, czyli dającym równe szanse: pracy

i rozwoju, założenia rodziny i wychowania dzieci, gwarantującym

odpowiedni poziom zabezpieczenia społecznego i opieki zdrowotnej,

skutecznie ograniczającym zakres biedy i margines wykluczenia

społecznego rodzin, zapewniającym mieszkańcom bezpieczeństwo,

skutecznie zapobiegającym przestępczości; rezylientnym, czyli elastycznie

reagującym na zmiany - przeciwdziałającym zagrożeniom naturalnym,

technologicznym oraz spowodowanym działaniami człowieka oraz dobrze

przygotowanym do elastycznego reagowania na takie zagrożenia

i relatywnie odpornym na kryzysy, które te zagrożenia mogą wywołać;

• dysponującym sprawnym, efektywnym i niedrogim systemem

administracji publicznej, wykorzystującym technologie informacyjne

i komunikacyjne, z pełnym dostępem mieszkańców do informacji,

różnych form konsultacji społecznych i usług e-administracji;

• atrakcyjnym i przyjaznym dla odwiedzających, świadomym wartości

swoich zasobów i udostępniającym je w zrównoważony sposób, poprzez

rozwijanie turystyki specjalistycznej, w tym: enoturystyki i turystyki

rowerowej, czerpiącym korzyści z rozwoju turystyki, jako istotnej gałęzi

gospodarki, tworzącej nowe miejsca pracy oraz renomę Jasła, w kraju i za

granicą.

Realizacja wizji rozwoju Jasła jest wyzwaniem dla wszystkich mieszkańców i dla 

każdej z działających w mieście organizacji i instytucji.  

Misją władz samorządowych jest koordynowanie tego procesu, dbanie o jego 

spójność, zapobieganie konfliktom i utrzymywanie obranych kierunków 

i ciągłości realizacji ustalonych działań. 
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3.2. Misja 

Misja opisuje zasady i wartości przyjmowane przez realizujących Strategię oraz 

określa podstawowy sposób jej urzeczywistniania. Misja jest motorem 

napędowym do realizacji określonej wizji rozwoju miasta, odpowiada na 

pytanie, jakie podstawowe zasady i które wartości będą fundamentalne dla 

wdrażania zmian w mieście. 

Wartości związane z misją Jasła, zdefiniowane podczas prac nad Strategią, 

są następujące: 

• wspólnota miasta – chcemy zjednoczenia wokół wspólnych wartości,

zgodnego działania na rzecz lepszej przyszłości Jasła – ośrodka wzrostu

gospodarki i dobrostanu społecznego, a ta idea nas łączy niezależnie od

wyznawanych poglądów; kultywujemy tożsamość Jasła - naszej małej

ojczyzny; jesteśmy otwarci i troszczymy się o siebie wzajemnie angażując

się społecznie, dlatego jesteśmy prężną wspólnotą, reprezentowaną

przez aktywne organizacje społeczne, cenimy biznes odpowiedzialny

społecznie i środowiskowo;

• skuteczność – wyznaczamy odpowiednie cele i podejmujemy właściwe

działania we właściwym czasie, a kluczowa jest dla nas dobra

komunikacja z mieszkańcami, którym zapewniamy realny wpływ na to, co

się dzieje w Jaśle; współpracujemy z naszymi sąsiadami, nie tylko dbając

o dobrą atmosferę, ale wymieniając się dobrymi praktykami. w naszych

działaniach możemy liczyć na sprawność działań instytucji w naszym

mieście, między którymi jest rzetelny przepływ informacji. Działamy

ponadlokalnie, Jasło nie jest „samotną wyspą” – chcemy integrować

nasze zasoby i wspólnie – również z sąsiednimi gminami czy miastami

partnerskimi - rozwiązywać nasze problemy poprzez współpracę, a nie

rywalizację;

• odpowiedzialność i otwartość - wspólne zobowiązanie i zgodność

dążeń, a także odpowiedzialność za słabszych czy wykluczonych;

otwartość na różne opinie, oczekiwania i potrzeby oraz gotowość do

dialogu, wymiany poglądów i argumentów oraz partycypacyjnego

wypracowywania decyzji;

• harmonia z naturą – zależy nam na dobrej jakości powietrza i wody,

dbamy o zieleń i inne zasoby naturalne, jesteśmy odpowiedzialni za

dobrostan i jakość życia kolejnych pokoleń jaślan, dlatego
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przystosowujemy się do zmian klimatu oraz stawiamy na ekologiczne: 

ogrzewanie, transport i gospodarowanie odpadami;  

Wypracowana misja brzmi następująco: 

podejmowanie skutecznych działań ukierunkowanych na 
budowanie ośrodka wzrostu gospodarki i dobrostanu 
społecznego, atrakcyjnego dla mieszkańców dzięki rozwojowi 
przedsiębiorczości, edukacji, ochrony środowiska naturalnego 
i rozwoju infrastruktury, skutecznie wykorzystującego swoje 
położenie geograficzne, a także potencjał społeczny 
i ekonomiczny. 

4. Cele strategiczne i priorytetowe obszary rozwoju Jasła

Źródło: archiwum Urzędu Miasta w Jaśle

Zamierzamy skoncentrować się na pięciu priorytetowych obszarach rozwoju: 

gospodarczym, społecznym, środowiskowym, przestrzennym 

i instytucjonalnym.  

Dlatego wdrażane zmiany zogniskowane będą wokół 5 strategicznych celów. 

Kolejność przedstawienia celów nie jest tożsama z hierarchią ich ważności.  

Cele należy traktować jako równoważne, ponieważ w tym samym stopniu 

przyczyniać się będą do realizacji wizji miasta. 

1. Chcemy skuteczniej wykorzystywać potencjał
gospodarczy:
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Jasło miastem wykorzystywanych szans
gospodarczych.

2. Będziemy wzmacniać naszą społeczność:

 Jasło miastem silnym swymi
mieszkańcami.

3. Chcemy żyć w lepszych warunkach:

 Jasło miastem przyjaznym i dostępnym.

4. Chcemy się zdrowo rozwijać w harmonii ze
środowiskiem naturalnym:

 Jasło miastem zdrowym i zadbanym.

5. Będziemy lepiej kierować rozwojem:

 Jasło miastem dobrze zarządzanym.
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5. Kierunki działań

Źródło: archiwum Urzędu Miasta w Jaśle

Kierunki działań, które zamierzamy podjąć dla osiągnięcia celów strategicznych, 

odpowiadają na opisane wcześniej wyzwania rozwojowe, przed którymi stoi 

Jasło (cz. 2.4 Strategii). Okazało się, że osiągnięcie 5 wytyczonych celów będzie 

wymagało podjęcia skoordynowanych działań w 10 różnych kierunkach, od 

podjęcia których zależy realizacja Strategii: 

I. Lepsze warunki podejmowania i prowadzenia działalności

gospodarczej.

1. Edukacja dostosowana do potrzeb rynku pracy.

2. Rozwój zasobów ludzkich.

3. Zwiększenie integracji i partycypacji społecznej.

4. Poprawienie spójności terytorialnej.

5. Większa dostępność mieszkań i lepsze warunki

zamieszkiwania.

6. Rozwój w harmonii z naturą.

7. Promocja zdrowego stylu życia.

8. Wyższa jakość i lepszy dostęp do usług publicznych.

9. Miasto liderem współpracy.

Planowanie ścieżki realizacji wytyczonych celów pozwoliło ustalić, jakie 

działania będą do tego potrzebne, a następnie je pogrupować.  

Założyliśmy, że dla realizacji wytyczonych celów, w poszczególnych obszarach 

rozwoju trzeba będzie podjąć różne i liczne działania, których odpowiedzialne 

przygotowanie i skoordynowane wdrożenie wymaga ich uprzedniego 
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zaprogramowania – tj. zaplanowania i ułożenia w Programy Kluczowe, 

obejmujące zadania najważniejsze dla rozwoju Jasła.  

Wybór zadań wynika ze zdiagnozowanych potrzeb, nie jest katalogiem 

zamkniętym, może być weryfikowany i uzupełniany. Programy Kluczowe 

skupiają się na działaniach, których realizacja ma strategiczne znaczenie  

dla osiągnięcia założonych celów rozwojowych.  

Nie oznacza to jednak, że aktywność władz Miasta będzie ograniczona jedynie 

do dbałości o te przedsięwzięcia – inne działania będą realizowane zgodnie 

z odpowiednimi przepisami i przy zachowaniu najwyższej dbałości i staranności. 

Programy Kluczowe właściwe dla poszczególnych obszarów rozwoju, będą 

podstawą do przygotowania innych niezbędnych planów czy projektów.  

5.1. Jasło miastem wykorzystywanych szans 
gospodarczych 

• KIERUNEK DZIAŁAŃ: Lepsze warunki podejmowania

i prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawa struktury

bazy ekonomicznej miasta

• KIERUNEK DZIAŁAŃ: Edukacja dostosowana do potrzeb rynku

pracy

Obszar rozwoju gospodarczego obejmuje: zasoby rynku pracy, potencjał 

i konkurencyjność miasta oraz aktywność gospodarczą mieszkańców. Jak to już 

przedstawiliśmy w diagnozie, w Jaśle dominującą grupę stanowią podmioty 

gospodarcze zatrudniające od 0-9 pracowników. Najmniejszy odsetek stanowią 

zaś podmioty zatrudniające od 250-999 pracowników. Grupy najwyższej 

wydajności budowania dochodu w gospodarce lokalnej Jasła stanowią 

podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i pracownicy najemni. Drugą 

grupę co do wielkości i udziału podatników w naszym mieście stanowią emeryci 

i renciści. Na uwzględnienie w działaniach w obu ww. kierunkach zasługuje 

również fakt, że w Jaśle osoby, które nabyły prawa emerytalne kontynuują 

pracę zarobkową. Dane dotyczące podmiotów gospodarczych według podziału 

PKD ukazują, że w Jaśle w 2019 roku dominowały przedsiębiorstwa wpisane 

w Sekcję – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle. w następnej kolejności odnotowano największy odsetek 

firm wpisujących się w Sekcję M – Działalność profesjonalna, naukowa 

itechniczna (11,06%) oraz Sekcję F – Obiekty budowlane i roboty budowlane 
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(9,22%). w ramach prac nad dokumentem Planu Rozwoju Lokalnego4 podczas 

przeprowadzonych wywiadów IDI z przedsiębiorcami działającymi na terenie 

Jasła, zostało zaakcentowane, że respondenci upatrują szansy na rozwój 

gospodarczy w tworzeniu obszarów inwestycyjnych przyciągających duże 

przedsiębiorstwa. Jednak w ich opinii barierą takich działań jest brak dostępu 

do autostrady, która ma znaczenie przy wyborze miejsca lokalizacji inwestycji 

przez duże firmy. 

Zbyt mała liczba atrakcyjnych ofert pracy dla młodych, dobrze wykształconych 

osób oraz poziom oferowanych zarobków, sprawiają, że coraz więcej emerytów 

podejmuje dodatkowe zatrudnienie. Taki stan rzeczy nie przyczynia się do 

trwałego rozwoju miasta – odwrócenie tego trendu musi opierać się na 

tworzeniu dobrze płatnych miejsc pracy dla zdolnych i wykształconych 

pracowników.  

Realizacja tego celu możliwa będzie przez upowszechnianie przedsiębiorczego 

myślenia już od najmłodszych lat i stworzenie klimatu do rozwoju kreatywności, 

innowacyjności – klimatu przedsiębiorczości. 

4 Plan Rozwoju Lokalnego – opracowany w październiku 2020 r. przez UM w Jaśle zgłoszony do dofinansowania 
w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego z funduszy norweskich i EOG (zob.: cz.11.3). 
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Tabela 9: kierunki działań dla 
obszaru rozwoju gospodarczego – 
cel: Jasło miastem wykorzystanych 

szans gospodarczych KIERUNKI 
DZIAŁAŃ 

PROGRAMY KLUCZOWE 

(nr i nazwa) i planowane działania 

Lepsze warunki podejmowania 

i prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz poprawa 

struktury bazy ekonomicznej miasta 

1. Program: Rozwój terenów
inwestycyjnych
1.1. Poprawa dostępności
transportowej na terenie strefy
inwestycyjnej.
1.2. Odwodnienie strefy inwestycyjnej.
1.3. Intensyfikacja programu promocji
terenów inwestycyjnych i pozyskania
inwestorów.
2. Program: Wspieranie
przedsiębiorczości
2.1. Wdrożenie narzędzi rozwoju
przedsiębiorczości.
2.2. Wsparcie lokalnej gospodarki
poprzez promowanie lokalnych
produktów, rzemiosła, gastronomii.
2.3. Wdrożenie narzędzi rozwoju
ekonomii społecznej.

Edukacja dostosowana do potrzeb 
rynku pracy 

3. Program: Rozwój kształcenia 
ustawicznego na rzecz rynku pracy: 
3.1. Wdrożenie narzędzi wsparcia dla 
kształcenia ustawicznego w oparciu
o współpracę z partnerami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz 
wykorzystaniem technologii cyfrowych. 
3.2. Wsparcie działań zmierzających do 
podniesienie jakości kształcenia na 
wszystkich szczeblach edukacji
(z preferencją dla kształcenia 
zawodowego dopasowanego do 
potrzeb lokalnego rynku pracy).
3.3. Uruchomienie projektu „Bon na 
kształcenie” dla dorosłych jaślan.
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Mapa 3: Rozmieszczenie działań w obszarze rozwoju gospodarczego 

Źródło: opracowanie własne 

5.2. Jasło miastem silnym swymi mieszkańcami 

• KIERUNEK DZIAŁAŃ: Rozwój zasobów ludzkich
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• KIERUNEK DZIAŁAŃ: Zwiększenie integracji i partycypacji

społecznej

Obszar społeczny Strategii obejmie wiele różnych zagadnień począwszy od 

demografii, migracji, ochrony zdrowia, opieki nad osobami starszymi, edukacji, 

pomocy społecznej, czy mieszkalnictwa. Różnorodność przyczyn problemów 

zdiagnozowanej sytaucji w tym obszarze przedstawiliśmy wcześniej,

w diagnozie. 

Starzenie się społeczeństwa w Jaśle wymusza zapotrzebowanie na inny rodzaj 

usług społecznych. Wzrasta zapotrzebowanie na usługi związane z ochroną 

zdrowia, obserwuje się niewystarczający dostęp do lekarzy specjalistów (długi 

okres oczekiwania na wizytę, wysokie stawki podczas prywatnych wizyt). 

Skutkiem starzenia się społeczeństwa będą daleko idące potrzeby w zakresie 

opieki zdrowotnej i socjalnej – w tym wzrost udziału wydatków w tym zakresie. 

Kolejnym, równie niepokojącym zjawiskiem dla Jasła jest zwiększanie się liczby 

osób w wieku 15-39 lat, które migrują z miasta – obserwuje się 

ponadprzeciętną dynamikę (e)migracji osób w wieku mobilnym, na co ma 

wpływ niewystarczające zaspokajanie potrzeb pokolenia wchodzącego

w dorosłość (deficyt dobrze płatnych – atrakcyjnych miejsc pracy, brak 

mieszkań na wynajem, niewystarczająca oferta kulturalna i rozrywkowa).  

Wyżej opisane zjawiska niejako wymuszają na samorządzie działania,  

dzięki którym miasto będzie miało szansę na rozwój. Szczególny nacisk zmierza 

w kierunku programów profilaktycznych oraz szeroko pojętej promocji zdrowia. 

Wysoki poziom kapitału społecznego mieszkańców Jasła nie przekłada się  

na wysoki poziom zaangażowania obywatelskiego.  

Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi, aktywizuje różne 

środowiska (dzieci, młodzież, seniorzy, środowiska sportowe i kulturalne, 

związki zawodowe i wiele innych) lecz nie tworzą się dzięki temu więzi 

społeczne, czy też nie wzrasta liczba oddolnych inicjatyw. Stanowi to wyzwanie 

dla władz, samorządu miejskiego – aby zachęcać do aktywności prospołecznej 

mieszkańców już od najmłodszych lat. Podejmowanie wspólnych działań 

i aktywności mieszkańców służyć będzie wzmacnianiu integracji społecznej 

i tożsamości lokalnej Jasła.  
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Tabela 10: kierunki działań dla obszaru rozwoju społecznego – cel: Jasło miastem 
silnym swymi mieszkańcami  

KIERUNKI DZIAŁAŃ PROGRAMY KLUCZOWE 

(nr i nazwa) i planowane działania 

Rozwój zasobów ludzkich 4. Program: Jasło Miasto Wiedzy
(rozwój kapitału intelektualnego
mieszkańców)

4.1. Rozwijanie oferty Generatora
Nauki GEN– wielofunkcyjnego
ośrodka informacji, wiedzy
i kompetencji (kontynuacja
i rozwinięcie projektu „Jasło Miasto
Wiedzy”).

4.2. Uzupełnienie nowoczesnej
infrastruktury edukacyjnej.

4.3. Rozwinięcie systemu
stypendialnego wzmacniającego
szanse kształcenia uzdolnionej
młodzieży.

4.4. Ułatwienie młodym
mieszkańcom (młodym rodzinom)
osobistego rozwoju poprzez
zagwarantowanie dostępu do form
zorganizowanej opieki nad dziećmi
i do wysokiej jakości usług
edukacyjnych.

5. Program: Rozwój kultury,
rekreacji i sportu masowego.

5.1. Wzmocnienie i wykorzystanie
lokalnych zasobów – twórców kultury
masowej jako potencjału
rozwojowego miasta.

5.2. Wdrożenie różnorodnych form
upowszechniania kultury.

5.3. Sport jako narzędzie promocji
miasta.
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KIERUNKI DZIAŁAŃ PROGRAMY KLUCZOWE 

(nr i nazwa) i planowane działania 

Zwiększenie integracji 
i partycypacji społecznej 

6. Program: Rozwój integracji społecznej
i społeczeństwa obywatelskiego.

6.1. Wzmocnienie współpracy
z organizacjami pozarządowymi, w tym
w zakresie realizacji zadań publicznych.

6.2. Wzmocnienie poczucia tożsamości
lokalnej oraz społeczeństwa obywatelskiego
poprzez włączanie wszystkich grup
społeczności miasta w procesy
współdecydowania o losach Jasła.

6.3. Edukacja społeczeństwa
i upowszechnianie pozytywnych postaw
wobec ekonomii społecznej i solidarnej.

7.Program: Zwiększenie dostępności
i poprawa jakości życia:

7.1 Rozwój środowiskowych form pomocy
na rzecz osób niepełnosprawnych
i niesamodzielnych.

7.2. Realizacja działań na rzecz włączenia
społecznego i aktywizacji społeczno-
zawodowej.

7.3. Popularyzacja i upowszechnienie
ekonomii społecznej jako formy aktywizacji
zawodowej przeciwdziałającej wykluczeniu
społecznemu.
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Mapa 4: Rozmieszczenie najważniejszych działań w obszarze rozwoju społecznego 

Źródło: opracowanie własne 
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5.3. Jasło miastem przyjaznym i dostępnym 

• KIERUNEK DZIAŁAŃ: Poprawienie spójności terytorialnej

• KIERUNEK DZIAŁAŃ: Większa dostępność mieszkań i lepsze

warunki zamieszkiwania

Obszar przestrzenny charakteryzują dane dotyczące struktury przestrzennej 

miasta, jego zwartości, sieci infrastruktury technicznej, stanu mieszkalnictwa 

oraz komunikacji. Niska dostępność transportowa miasta – przede wszystkim 

brak dostępu do autostrady wpływa na proces spowalniającej sytuacji 

gospodarczej Jasła. Brak nowych mieszkań i niska dostępność mieszkań na 

wynajem również nie sprzyja poprawie sytuacji gospodarczej. Zbyt mała liczba 

terenów zielonych w centrum miasta niekorzystnie wpływa na mikroklimat tej 

części miasta i nie zachęca do spędzania w niej wolnego czasu. Wiele miejsc 

wymaga odrestaurowania, ożywienia – nadania nowego charakteru.  

Temu służyć będą planowane w mieście działania rewitalizacyjne. Samo pojęcie 

rewitalizacji odnosi się do działań prowadzonych na istniejących przestrzeniach 

zurbanizowanych, co w istotny sposób odróżnia je od pojęć definiujących 

działania skierowane na planowanie i realizowanie nowych zespołów zabudowy 

na dotychczas niezabudowanych terenach. w Jaśle, w granicach obszaru 

rewitalizacji, znajduje się śródmieście, które pełni istotną, bo również 

reprezentacyjną, funkcję. Wyzwaniem dla miasta jest prowadzenie 

kompleksowych działań rewitalizacyjnych mających na celu zahamowanie 

negatywnych zjawisk kryzysowych na całym obszarze rewitalizacji.  

Istotne jest również to, aby centrum miasta, nieodłączny i nierozerwalny 

element miejskiego krajobrazu, było wolne od ruchu samochodowego – 

obecnie problemem jest podróżowanie samochodem w celu skorzystania 

z usług instytucji zlokalizowanych w centrum miasta. w ramach zaspokajania 

potrzeb transportowych podstawowym wyzwaniem jest zwiększenie 

atrakcyjności oferty transportu publicznego opartego o komunikację miejską, 

tak aby stała się ona konkurencyjną alternatywą dla transportu 

samochodowego i podstawowym środkiem transportu dla osób dojeżdżających 

codziennie do szkoły, pracy czy na zakupy. 
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Tabela 11: kierunki działań dla obszaru rozwoju przestrzennego – cel: Jasło miastem 
przyjaznym i dostępnym  

KIERUNKI DZIAŁAŃ PROGRAMY KLUCZOWE  

(nr i nazwa) i zaplanowane działania 

Poprawienie spójności terytorialnej 8. Program: Rewitalizacja (LPR a po

2024: GPR)

8.1. Rewitalizacja przestrzeni

miejskich sprzyjających integracji

społecznej jaślan.

8.2. Rozwój, ochrona i zarządzanie

dziedzictwem kulturowym.

9. Program: Poprawa dostępności

transportowej Jasła.

9.1. Poprawa dostępności

zewnętrznej miasta.

9.2. Modernizacja dróg gminnych

wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
9.3. Poprawa jakości oraz wzrost

dostępności i promocja usług

zbiorowego transportu publicznego

–kontynuacja działań zmierzających

do utworzenia głównego węzła

transportowego (dworzec

multimodalny).
9.4. Doskonalenie systemu płatnych

stref parkowania. 

Większa dostępność mieszkań i lepsze 
warunki zamieszkiwania 

10. Program: Rozwój budownictwa
mieszkaniowego.

10.1. Wdrożenie planowania
strategicznego na rzecz jakości
powietrza i zmian klimatu na
poziomie planowania miejscowego
(miejscowe plany zag.
przestrzennego).

10.2 Opracowanie diagnozy potrzeb
w zakresie zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych oraz polityki
mieszkaniowej Miasta Jasła.

10.3. Wdrożenie modelu
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mieszkalnictwa dostępnego, 
wypracowanego w ramach ww. 
polityki mieszkaniowej.
10.4. Stworzenie lepszych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
zapewniających intensywne 
wykorzystanie terenów oraz 
zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb 
w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego. 
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Mapa 5: Rozmieszczenie działań w obszarze rozwoju przestrzennego 

Źródło: opracowanie własne 
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5.4. Jasło miastem zdrowym i zadbanym 

• KIERUNEK DZIAŁAŃ: Rozwój w harmonii z naturą i zwiększanie

rezyliencji Jasła

• KIERUNEK DZIAŁAŃ: Promocja zdrowego stylu życia

Obszar środowiskowy charakteryzują dane dotyczące jakości powietrza 

atmosferycznego, hałasu, energetyki oraz zarządzania gospodarką wodno-

ściekową. Stan powietrza w Jaśle jest niezadowalający, co jest znaczączym 

problem dla mieszkańców miasta. Szczególnie niekorzystne warunki 

dla zdrowia zachodzą zimą, gdy często występują inwersje termiczne przy 

mroźnej, wyżowej pogodzie (bezwietrznej), co powoduje zastój zanieczyszczeń 

w przyziemnej warstwie powietrza. Bardzo uciążliwą dla najbliższego otoczenia 

emisję wywierają źródła o niewielkiej wysokości emitora, często o małej 

wielkości emisji, które powodują jednak znaczny wzrost stężeń zanieczyszczeń 

w najbliższym otoczeniu. Są nimi przede wszystkim ogrzewanie paliwem stałym 

budynków mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych, inne niskie emitory 

punktowe, a także transport samochodowy.  

Niewątpliwą zaletą Jasła jest to, że posiada szereg terenów uzbrojonych w sieć 

wodociągową i kanalizacji sanitarnej, a jeszcze niezabudowanych, które 

oczekują na potencjalnych mieszkańców. Na koniec 2021 r. z miejskiej sieci 

wodociągowej korzysta 96 % mieszkańców, a z sieci kanalizacyjnej 99% 

mieszkańców. Dbałość o tereny zieleni jest powiązana z prowadzeniem działań 

służących rozwojowi zrównoważonego transportu – efektywnego oraz 

przyjaznego dla środowiska i mieszkańców. Samorząd miejski powinien 

zachęcać do korzystania z transportu publicznego, ruchu pieszego 

i rowerowego zamiast transportu samochodowego. Przełoży się to również na 

zmniejszenie hałasu komunikacyjnego występującego wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych i stanowiącego duży problem w naszym mieście. 

Realizacja tego celu skupia się również na systemie służby zdrowia, który musi 

być dostępny dla wszystkich mieszkańców i koncentrować się zarówno na 

rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, jak i na ich przewidywaniu, możliwie 

wczesnym diagnozowaniu i zapobieganiu im. Zagadnienia te zawsze miały 

szczególne znaczenie, ale współcześnie, na skutek pandemii COVID-19, waga 

przywiązywana przez mieszkańców do służby zdrowia jest jeszcze większa niż 

wcześniej. 
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Tabela 12: kierunki działań dla obszaru rozwoju środowiskowego – cel: Jasło 
miastem zdrowym i zadbanym 

KIERUNKI DZIAŁAŃ PROGRAMY KLUCZOWE  

(nr i nazwa) i zaplanowane działania 

Rozwój w harmonii z naturą 11. Program: Ochrona powietrza.

11.1. Ograniczenie niskiej emisji.

11.2. Tworzenie warunków do rozwoju
transportu rowerowego (sieć ścieżek
rowerowych doprowadzających do miasta).

11.3. Wsparcie przedsięwzięć skierowanych
na wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii.

11.4. Podniesienie świadomości
ekologicznej mieszkańców i podmiotów
gospodarczych.

11.5. Wsparcie rozwoju ekomobilności.

12. Program: Zielone Jasło
12.1. Spopularyzowanie Zielonej
architektury jako narzędzia
wykorzystującego przyrodę dla uzyskania
korzyści środowiskowych, gospodarczych
i społecznych.

12.2. Udoskonalenie systemu gospodarki
odpadami, upowszechnienie systemów
segregacji i recyklingu odpadów zgodnie
z modelem gospodarki o obiegu
zamkniętym.

12.3. Rozszerzenie stosowanych form
ochrony przyrody oraz edukacji
przyrodniczej dla podniesienia świadomości
ekologicznej mieszkańców.

12.4. Wsparcie działań na rzecz ochrony
przeciwpowodziowej oraz retencji wodnej.

12.5. Optymalizacja funkcjonowania Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.

13. Program: Adaptacja do zmian klimatu

13.1. Zwiększenie rezyliencji, zdolności
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adaptacyjnych do zmian klimatu 
i rozwinięcie narzędzi łagodzenie skutków 
zmian klimatycznych. 

Promocja zdrowego stylu życia 14. Program: Profilaktyka zdrowotna

14.1. Podniesienie świadomości zdrowotnej
mieszkańców poprzez wprowadzenie
programów edukacji i profilaktyki
zdrowotnej.

14.2. Promocja aktywności fizycznej
i zdrowego stylu życia.

14.3. Wdrożenie i finansowanie bezpłatnych
instrumentów zorganizowanej profilaktyki
ze wskazań wynikających ze statystyk
zachorowalności.

Źródło: archiwum Urzędu Miasta w Jaśle 
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Mapa 6: Rozmieszczenie działań w obszarze rozwoju środowiskowego 

Źródło: opracowanie własne 
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5.5. Jasło miastem dobrze zarządzanym 

• KIERUNEK DZIAŁAŃ: Wyższa jakość i lepszy dostęp do usług

publicznych

• KIERUNEK DZIAŁAŃ: Miasto liderem współpracy

Obszar strategicznego zarządzania rozwojem jest obszarem, obejmującym 

działania w zakresie miasta inteligentnego (Smart city), podniesienia poziomu 

usług publicznych jak również wzmocnienia roli Jasła jako centrum jasielskiego 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.  

Ideą inteligentnego miasta nowej generacji jest wykorzystywanie nowych 

technologii do ciągłego polepszania jakości życia, w oparciu o kapitał społeczny 

– inteligentne miasto angażuje swoich mieszkańców w proces budowania coraz

lepszych miejskich rozwiązań technologicznych. Jak dotąd, Jasło w bardzo

niskim stopniu wykorzystuje w swoim rozwoju nowoczesne technologie

wspomagające realizację zadań publicznych związanych z transportem,

gospodarką komunalną, ochroną środowiska i infrastrukturą oraz

umożliwiające komunikację z mieszkańcami on-line.

Nowoczesne technologie stanowią zarówno wyzwanie, jak i szansę dla 

samorządu lokalnego, bo dzięki nim możliwe jest dotarcie do coraz większego 

grona odbiorców usług. Umożliwienie załatwiania spraw urzędowych przez 

Interenet - komputer lub za pośrednictwem urządzeń mobilnych, przyczyniać 

się będzie do zwiększenia dostępności usług publicznych oraz praktycznego 

upowszechniania idei społeczeństwa informacyjnego.  

Jasło, podobnie jak 10 innych miast w województwie podkarpackim, znalazło 

się w gronie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze i zalicza się  

do Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI). OSI zostały wyróżnione poprzez 

integrację dwóch podejść tj. krajowego i regionalnego, dzięki czemu będzie 

można podejmować w nich działania wspierane z obu poziomów, w oparciu

o komplementarne instrumenty wsparcia (więcej na temat OSI przedstawiamy

w ustaleniach Modelu, cz. 8.1 Strategii).
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Tabela 13: kierunki działań dla obszaru strategicznego zarządzania rozwojem – cel: 
Jasło miastem dobrze zarządzanym 

KIERUNKI DZIAŁAŃ PROGRAMY KLUCZOWE 

(nr i nazwa) i zaplanowane działania 

Wyższa jakość i lepszy dostęp do usług 
publicznych 

15. Program: Cyfrowe Jasło:
15.1. Wykorzystywanie rozwiązań
smart w komunikacji z mieszkańcami
i interesariuszami miejskimi.

15.2. Popularyzacja rozwoju
kompetencji cyfrowych wśród
wszystkich grup mieszkańców.

15.3. Wdrożenie zarządzania
miastem w oparciu o dane otwarte
i dialog.

15.4. Podnoszenie standardów
cyfrowych w urzędzie miasta.

15.5. Wdrożenie/rozwinięcie systemu
monitorowania rozwoju miasta SIP.

16. Program: Podniesienie jakości
usług publicznych:

16.1. Poszerzenie systemu usług
e-administracji.

16.2. Wdrożenie systemu
monitorowania potrzeb i poziomu
zadowolenia mieszkańców
z dostępności i jakości usług
publicznych.

16.3. Monitoring bazy podatkowej.

16.4.Optymalizacja kosztów
świadczonych usług.

Miasto liderem współpracy 17. Program: Wzmocnienie roli Jasła
jako centrum jasielskiego Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego.

17.1. Integracja działań sąsiadów -
partnerów lokalnych wokół
stworzenia lepszego systemu
transportowego w MOF.

17.2. Utworzenie wspólnego systemu
informacji kulturalnej, turystycznej
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i rekreacyjnej gmin MOF. 
17.3. Wdrożenie wspólnego projektu 
edukacyjnego związanego 
z dostosowaniem kierunków 
kształcenia do potrzeb rynku pracy 
MOF. 
17.4. Wsparcie instytucjonalnej 
integracji mikro i małych 
przedsiębiorstw działających
w gminach MOF. 
17.5. Wdrożenie zintegrowanego 
i spójnego zarządzania zasobami 
przyrodniczymi i środowiskowymi 
MOF.  

6. Oczekiwane rezultaty działań i wskaźniki ich osiągnięcia

Obszar rozwoju gospodarczego 

Program 1: Rozwój terenów inwestycyjnych 

Planowane działania 
(przedsięwzięcia) 

Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

1.1. Poprawa dostępności 
transportowej na terenie 
strefy inwestycyjnej. 

1.2. Odwodnienie strefy 
inwestycyjnej. 

1.3. Intensyfikacja 
programu promocji 
terenów inwestycyjnych 
i pozyskania inwestorów. 

- nowa oferta dla
inwestorów

- wzrost liczby
podmiotów
gospodarczych
inwestujących
w mieście
- poszerzenie strefy
inwestycyjnej
(pozyskanie nowych
gruntów)

-wzrost spójności
terytorialnej
i dostępności
w obrębie strefy
inwestycyjnej

– liczba nowych ofert
dla inwestorów

- liczba nowych
inwestorów

- liczba nowo nabytych
ha w strefie

– liczba km nowych
wybudowanych dróg
w strefie inwestycyjnej

Program 2: Wspieranie przedsiębiorczości 
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Planowane działania 
(przedsięwzięcia) 

Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

2.1. Wdrożenie narzędzi 
rozwoju 
przedsiębiorczości. 

2.2. Wsparcie lokalnej 
gospodarki poprzez 
promowanie lokalnych 
produktów, rzemiosła, 
gastronomii. 

2.3. Wdrożenie narzędzi 
rozwoju ekonomii 
społecznej. 

- lepsza współpraca
instytucji publicznych
z otoczeniem biznesu

- utworzenie
platformy współpracy
pomiędzy
przedsiębiorcami,
organizacjami
pracodawców,
instytucjami
publicznymi

- wzrost znaczenia
ekonomii społecznej
w gospodarce miasta

– liczba nawiązanych
partnerstw

– liczba podmiotów
zaangażowanych

-odsetek zadań
zlecanych podmiotom
ekonomii społecznej

-liczba partnerstw,
w których
zaangażowany jest
ośrodek wsparcia
ekonomii społecznej
(OWES)

Program 3: Kształcenie ustawiczne na rzecz rynku pracy 

Planowane działania 
(przedsięwzięcia) 

Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

3.1. Wdrożenie narzędzi 
wsparcia dla kształcenia 
ustawicznego w oparciu 
o współpracę z partnerami
wewnętrznymi
i zewnętrznymi oraz
wykorzystaniem
technologii cyfrowych. 3.2.
Wsparcie działań
zmierzających do
podniesienie jakości
kształcenia na wszystkich
szczeblach edukacji
(z preferencją dla
kształcenia zawodowego
dopasowanego do potrzeb
lokalnego rynku pracy).

- zwiększenie
uczestnictwa
dorosłych
w kształceniu
ustawicznym
i podnoszeniu
umiejętności

- podniesienie
poziomu aktywności
ekonomicznej
w grupie
absolwentów i osób
do 35 r.ż.

- lepsza sprawność
reagowania systemu
edukacji na potrzeby

– liczba osób dorosłych
korzystających
z oferty kształcenia
ustawicznego /osoby
dorosłe uczestniczące
w kształceniu i szkoleniu
[%]

- stopa bezrobocia
wśród absolwentów

- stopa bezrobocia
w grupie wiekowej do
35 r.ż. w gminie – wg 
danych zb. na użytek 
programu rozwoju 
lokalnego (PRL)
– liczba oferowanych
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3.3. Uruchomienie 
projektu „Bon na 
kształcenie” dla dorosłych 
jaślan. 

rynku pracy nowych kierunków 
kształcenia  
(tzw. kierunków 
zamawianych). 

Obszar rozwoju społecznego 

Program 4: Jasło Miasto Wiedzy (rozwój kapitału intelektualnego 
mieszkańców) 

Planowane działania 
(przedsięwzięcia) 

Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

4.1. Rozwijanie oferty 
Generatora Nauki GEN -
wielofunkcyjnego ośrodka 
informacji, wiedzy 
i kompetencji. 

4.2. Uzupełnienie 
nowoczesnej 
infrastruktury 
edukacyjnej. 

4.3. Rozwinięcie systemu 
stypendialnego 
wzmacniającego szanse 
kształcenia uzdolnionej 
młodzieży.  

4.4. Ułatwienie młodym 
mieszkańcom (młodym 
rodzinom) osobistego 
rozwoju poprzez 
zagwarantowanie dostępu 
do form zorganizowanej 
opieki nad dziećmi i do 
wysokiej jakości usług 
edukacyjnych. 

- większa
różnorodność
nieformalnej oferty
edukacyjnej
Generatora Nauki
GEN

- upowszechnienie
udziału dzieci
młodzieży i osób
dorosłych w edukacji
nieformalne

- liczba działań i form 
proedukacyjnych

- liczba osób 
korzystających z oferty 
Generatora Nauki GEN, 
Jasielskiego 
Uniwersytetu 
Dziecięcego, 
Dziecięcego 
Uniwersytetu 
Technicznego

- liczba stypendystów 

Program 5: Rozwój kultury, rekreacji i sportu masowego. 

Planowane działania 
(przedsięwzięcia) 

Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

5.1. Wzmocnienie 
i wykorzystanie lokalnych 

- wzrost liczby
wydarzeń sportowych

– liczba wydarzeń
sportowych
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zasobów – twórców 
kultury masowej jako 
potencjału rozwojowego 
miasta. 

5.2. Wdrożenie 
różnorodnych form 
upowszechniania kultury. 

5.3. Sport jako narzędzie 
promocji miasta. 

o charakterze
ponadlokalnym

- wzbogacenie
i dostosowanie oferty
kulturalnej
i sportowej do
zmieniających się
potrzeb mieszkańców

- silniejsze
partnerstwo instytucji
kultury

– liczba nowych usług
sportowych
i kulturalnych

– liczba wspólnych
działań instytucji kultury

Program 6: Rozwój integracji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego. 

Planowane działania 
(przedsięwzięcia) 

Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

6.1. Wzmocnienie 
współpracy 
z organizacjami 
pozarządowymi, w tym 
w zakresie realizacji zadań 
publicznych.  
6.2. Wzmocnienie 
poczucia tożsamości 
lokalnej oraz 
społeczeństwa 
obywatelskiego poprzez 
włączanie wszystkich grup 
społeczności miasta 
w procesy 
współdecydowania
o losach Jasła.
6.3. Edukacja
społeczeństwa
i upowszechnianie
pozytywnych postaw
wobec ekonomii
społecznej i solidarnej.

- wzrost
zaangażowania
organizacji
pozarządowych
w sprawy miasta
- wzrost liczby
inicjatyw lokalnych –

- wzrost liczby osób
biorących udział
w zgłaszaniu
propozycji projektów
do Jasielskiego
Budżetu
Obywatelskiego (JBO)
i w głosowaniu
w ramach tego
budżetu

– liczba aktywnych
organizacji
pozarządowych

- liczba zgłoszonych
inicjatyw lokalnych
- liczba projektów
zgłoszonych do JBO
na 1000 mieszkańców

- Liczba organizacji
społecznych na 1000
mieszkańców –
wskaźniki z programu
rozwoju lokalnego
(EOG, PRL)

Program 7: Zwiększenie dostępności i poprawa jakości życia 

Planowane działania Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 
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(przedsięwzięcia) 

7.1. Rozwój 
środowiskowych form 
pomocy na rzecz osób 
niepełnosprawnych  

i niesamodzielnych. 

7.2. Realizacja działań na 
rzecz włączenia 
społecznego i aktywizacji 
społeczno-zawodowej.  
7.3. Popularyzacja 
i upowszechnienie 
ekonomii społecznej jako 
formy aktywizacji 
zawodowej 
przeciwdziałającej 
wykluczeniu społecznemu. 

- rozwój podmiotów
ekonomii społecznej
świadczących usługi
na terenie miasta
Jasła

-rozszerzenie katalogu
usług świadczonych
przez podmioty
ekonomii społecznej

- zwiększenie
dostępności usług
pomocy społecznej

– liczba podmiotów
ekonomii społecznej
działających na terenie
miasta

– liczba osób
zatrudnionych
w podmiotach
ekonomii społecznej

- osoby korzystające ze 
środowiskowej pomocy 
społecznej (ogółem) na 
1000 mieszkańców –
wskaźnik z EOG, PRL

Obszar rozwoju przestrzennego 

Program 8: Rewitalizacja (LPR a po 2023: GPR) 

Planowane działania 
(przedsięwzięcia) 

Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

8.1. Rewitalizacja 
przestrzeni miejskich 
sprzyjających integracji 
społecznej jaślan. 

8.2. Rozwój, ochrona 
i zarządzanie 
dziedzictwem 
kulturowym. 

- podniesienie
standardu
dostępności

- uporządkowanie
architektoniczne oraz
poprawa estetyki
przestrzeni publicznej

- wywołanie
oddolnych inicjatyw
mieszkańców przy
udziale lokalnych
liderów i organizacji
pozarządowych –

- zmniejszenie
zagrożenia
wykluczeniem
społecznym

– liczba nowych
inwestycji (powstałych
zgodnie z zasadą
uniwersalnego
projektowania)
spełniających standardy
dostępności

– powierzchnia
wyremontowanej
i przebudowanej
infrastruktury publicznej
w obszarach
rewitalizowanych

- liczba inicjatyw
oddolnych

- liczba osób
zaangażowanych



96 

- włączenie grup
problemowych
w życie społeczności
lokalnej

w realizację inicjatyw
oddolnych 
– liczba miejsc pracy
powstałych
w podmiotach ekonomii
społecznej
przeznaczonych dla
osób wychodzących
z kryzysu

Program 9: Poprawa dostępności transportowej Jasła. 

Planowane działania 
(przedsięwzięcia) 

Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

9.1. Poprawa dostępności 

zewnętrznej miasta.  

9.2. Modernizacja dróg 

gminnych wraz 

z infrastrukturą 

towarzyszącą.
9.3. Poprawa jakości oraz 

wzrost dostępności 

i promocja usług 

zbiorowego transportu 

publicznego. 

9.4. Doskonalenie 

systemu płatnych stref 

parkowania.

- zwiększenie liczby
powiązań
transportowych

- wyznaczenie nowych
miejsc parkingowych

- zwiększenie
popularności
transportu
publicznego

- poprawienie jakości
dróg

- liczba nowych
połączeń autobusowych

- liczba nowych
połączeń kolejowych

– liczba
nowoutworzonych
miejsc parkingowych

-wzrost liczby
pasażerów
korzystających
z publicznego
transportu zbiorowego
(liczba pasażerów
przewiezionych
środkami publicznego
transportu

- długość
zmodernizowanych dróg
(km) w relacji do
długości dróg w mieście

Program 10: Rozwój budownictwa mieszkaniowego 

Planowane działania 
(przedsięwzięcia) 

Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

10.1. Wdrożenie 
planowania 
strategicznego na rzecz 

- nawiązanie
współpracy
z sektorem

- zrealizowanie projektu
mieszkaniowego
w formule: PPP,
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jakości powietrza i zmian 
klimatu na poziomie 
planowania miejscowego 
(miejscowe plany zag. 
przestrzennego). 
10.2. Opracowanie 
diagnozy potrzeb 
w zakresie zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych 
oraz polityki 
mieszkaniowej Miasta 
Jasła.  
10.3. Wdrożenie modelu 
mieszkalnictwa 
dostępnego, 
wypracowanego 
w ramach ww. polityki 
mieszkaniowej.
10.4. Stworzenie lepszych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego 
zapewniających 
intensywne wykorzystanie 
terenów oraz 
zaspokojenie 
zróżnicowanych potrzeb 
w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego. 

prywatnym 

- spójna polityka
mieszkaniowa

- zwiększenie liczby
mieszkań na wynajem

- lepsza wykorzystanie
i jakość przestrzeni

społecznej inicjatywy 
mieszkaniowej albo 
społecznej agencji 
najmu  

- liczba mieszkań na
wynajem

- liczba zamieszkanych
lokali komunalnych
na 1000 mieszkańców
-liczba oddanych do
użytkowania lokali
mieszkalnych na 1000
mieszkańców

- udział powierzchni
miasta objętej
obowiązującymi
miejscowymi planami
zagospodarowania
przestrzennego
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Obszar rozwoju środowiskowego 

Program 11: Ochrona powietrza 

Planowane działania 
(przedsięwzięcia) 

Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

11.1. Ograniczenie niskiej 
emisji.  

11.2. Tworzenie 
warunków do rozwoju 
transportu rowerowego 
(sieć ścieżek rowerowych 
doprowadzających do 
miasta).  

11.3. Wsparcie 
przedsięwzięć 
skierowanych na 
wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 
energii.  

11.4. Podniesienie 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców i podmiotów 
gospodarczych.  

11.5. Wsparcie rozwoju 
ekomobilności. 

- spadek zapylenia
powietrza

- popularyzacja
alternatywnych
rozwiązań
grzewczych,
możliwości OZE
- upowszechnienie
roweru jako
ekologicznego środka
transportu miejskiego

- redukcja emisji pyłu
PM10 o 10%

- spadek roczna emisja
CO2 z terenu Miasta
o 5%

– liczba gospodarstw
domowych
korzystających z kotłów
na gaz,

– liczba gospodarstw
domowych
korzystających z OZE,

- liczba mieszkańców
korzystających z OZE
- liczba km nowo
wybudowanych ścieżek
rowerowych

Program 12: Zielone Jasło 

Planowane działania 
(przedsięwzięcia) 

Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

12.1. Spopularyzowanie 
Zielonej architektury jako 
narzędzia 
wykorzystującego 
przyrodę dla uzyskania 
korzyści środowiskowych, 
gospodarczych 
i społecznych.  

12.2. Udoskonalenie 
systemu gospodarki 
odpadami, 

Wzrost 
zainteresowania 
Zieloną architekturą 

i praktycznych 

zastosowań Zielonej 
architektury 

Upowszechnienie 
selektywnej zbiórki 
odpadów  

Zwiększenie 
powierzchni terenów 

Liczba wdrożonych 

zastosowań Zielonej 
architektury (liczba 
zgłoszonych robót 
budowlanych) 

10% wzrost udziału 
odpadów zebrane 
selektywnie w relacji do 
ogółu odpadów 

Procentowy udział 
terenów objętych 
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upowszechnienie 
systemów segregacji 
i recyklingu odpadów 
zgodnie z modelem 
gospodarki o obiegu 
zamkniętym.  

12.3. Rozszerzenie 
stosowanych form 
ochrony przyrody oraz 
edukacji przyrodniczej dla 
podniesienia świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców.  

12.4. Wsparcie działań na 
rzecz ochrony 
przeciwpowodziowej oraz 
retencji wodnej.  

12.5. Optymalizacja 
funkcjonowania Punktu 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. 

objętych różnymi 
formami ochrony 
przyrody 

różnymi formami 
ochrony przyrody
w relacji do 
powierzchni terenów 
ogółem 

Program 13: Profilaktyka zdrowotna 

Planowane działania 
(przedsięwzięcia) 

Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

13.1. Podniesienie 
świadomości zdrowotnej 
mieszkańców poprzez 
wprowadzenie 
programów edukacji 
i profilaktyki zdrowotnej. 

13.2. Promocja 
aktywności fizycznej 
i zdrowego stylu życia.  

13.3. Wdrożenie 
i finansowanie 
bezpłatnych 
instrumentów 
zorganizowanej 
profilaktyki ze wskazań 

Upowszechnienie 
zdrowego stylu życia  

Dostępne różnorodne 
formy informacji oraz 
edukacji włączającej 
mieszkańców do 
systemu badań 
profilaktycznych –  

– liczba dostępnych 
instrumentów 
zorganizowanej 
profilaktyki  

- liczba osób
korzystających
z instrumentów
zorganizowanej
profilaktyki

liczba form
udostępniania
informacji nt.
profilaktyki
prozdrowotnej
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wynikających ze statystyk 
zachorowalności. 

Program 14: Adaptacja do zmian klimatu 

Planowane działania 
(przedsięwzięcia) 

Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

14.1. Zwiększenie 
rezyliencji, zdolności 
adaptacyjnych do zmian 
klimatu i rozwinięcie 
narzędzi łagodzenie 
skutków zmian 
klimatycznych. 

-upowszechnienie
wiedzy nt. błękitno-
zielonej infrastruktury
jako naturalnego
elementu ochrony
przed globalnym
ociepleniem

-zwiększenie udziału
powierzchni
biologicznie czynnej
w ogólnej powierzchni
miasta

-zwiększenie mikro
retencji

-rozwinięcie

systemów

informowania

i ostrzegania przed

zagrożeniami

-liczba działań
promujących błękitno-
zieloną infrastrukturę

-przeciętny wymagalny
udział pow. biologicznie
czynnej przy realizacji
obiektów budowlanych
i zagospodarowaniu
terenów w mpzp

-liczba zrealizowanych
oczek wodnych,
zbiorników na
deszczówkę itp.
w przestrzeniach
publicznych

-liczba działających
urządzeń pomiarowych

Obszar strategicznego zarządzania rozwojem 

Program 15: Cyfrowe Jasło 

Planowane działania 
(przedsięwzięcia) 

Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

15.1. Wykorzystywanie 
rozwiązań smart 
w komunikacji 
z mieszkańcami 
i interesariuszami 
miejskimi.  

15.2. Popularyzacja 
rozwoju kompetencji 

- zwiększenie liczby
osób korzystających
z usług e-administracji

- wdrożenie systemu

informatycznego

w wersji webowej

i mobilnej

umożliwiającego

- 5% wzrost udziału
spraw załatwionych na
wniosek złożony drogą
elektroniczną

- przeprowadzenie co
najmniej jednej
procedury dialogu
społecznego
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cyfrowych wśród 
wszystkich grup 
mieszkańców. 
15.3. wdrożenie 
zarządzania miastem
w oparciu o dane 
otwarte i dialog. 
15.4. Podnoszenie 
standardów cyfrowych
w Urzędzie Miasta. 
15.5. 
Wdrożenie/rozwinięcie 
systemu monitorowania 
rozwoju miasta (SIP)  

dialog między 
mieszkańcem,
a instytucjami 
samorządu lokalnego 

z zastosowaniem 
systemu  

Program 16: Wzmocnienie roli Jasła jako centrum Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (MOF) 

Planowane działania 
(przedsięwzięcia) 

Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

16.1. Integracja działań 
sąsiadów - partnerów 
lokalnych wokół 
stworzenia lepszego 
systemu transportowego 
w MOF  

16.2. Utworzenie 
wspólnego systemu 
informacji kulturalnej, 
turystycznej i rekreacyjnej 
gmin MOF. 

16.3. Wdrożenie 
wspólnego projektu 
edukacyjnego związanego 
z dostosowaniem 
kierunków kształcenia do 
potrzeb rynku pracy MOF. 

16.4. Wsparcie 
instytucjonalnej integracji 
mikro i małych 

- Silniejsze powiązania
funkcjonalne w MOF

- lepsza integracji
usług na terenie MOF

- lepsza jakości życia
mieszkańców

- powstanie nowych
powiązań
kooperacyjnych
pomiędzy
przedsiębiorcami
w MOF

- liczba ludności
pozamiejskiej
korzystająca z usług
w Jaśle

- udział pozytywnych
ocen poziomu integracji
usług w MOF w badaniu
ankietowym, w %

- udział pozytywnych
oceny poziomu
dostępność do lepszej
jakości usług
publicznych w MOF
uzyskana w badaniu
ankietowym, w %

- liczba nowych
powiązań
kooperacyjnych
pomiędzy
przedsiębiorcami w MPF
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przedsiębiorstw 
działających w gminach 
MOF. 

16.5. Wdrożenie 
zintegrowanego 
i spójnego zarządzania 
zasobami przyrodniczymi 
i środowiskowymi MOF. 

(ankieta wśród MŚP 
zarejestrowanych
w MOF) 

Program 17: Podniesienie jakości usług publicznych 

Planowane działania 
(przedsięwzięcia) 

Oczekiwane rezultaty Wskaźniki osiągnięcia 

17.1. Poszerzenie systemu 
usług  
e-administracji.

17.2. Opracowanie
i wdrożenie systemu
monitorowania poziomu
zadowolenia mieszkańców

z dostępności i jakości
usług publicznych.

-wzrost
zainteresowania
mieszkańców
e-usługami

- zebrana informacja
nt. stopnia spełnienia
założonych
standardów
dostępności i jakości
usług publicznych.

- liczba mieszkańców
korzystających z usług
e-administracji
publicznej

- publikacja wyników
monitorowania

7. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej

Źródło: archiwum Urzędu Miasta w Jaśle 
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7.1. Ustalenia 

• Kierunki przekształceń przestrzennych Jasła

Długofalowym celem przekształceń przestrzennych Jasła jest uzyskanie takiej 

struktury funkcjonalno-przestrzennej, która w harmonijny i zrównoważony 

sposób wykorzysta jego walory, zasoby przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe 

dla poprawy jakości życia mieszkańców, dynamizacji społeczno-gospodarczego 

rozwoju miasta i odtworzenia utraconych funkcji subregionalnego ośrodka 

miejskiego. Cel ten będzie realizowany poprzez działania w następujących 

kierunkach:  

• poprawa stanu środowiska (w pierwszym rzędzie powietrza) oraz

zwiększenie retencji wodnej i odporności Jasła na zmiany klimatyczne

(rezyliencji);

• rozwój głównych gałęzi gospodarki przy wykorzystaniu w maksymalnym

stopniu zasobów przestrzennych Jasła i potencjału dla rozwoju nowych,

zaawansowanych technologicznie sektorów przedsiębiorczości oraz

turystyki, uprawy winorośli, winiarstwa oraz osadnictwa i rekreacji;

• kompleksowa ochrona dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu;

• osiągnięcie wysokich standardów architektoniczno-urbanistycznych oraz

ładu w zagospodarowaniu przestrzennym miasta - harmonizację całego

układu funkcjonalno-przestrzennego w konwencji policentrycznego,

zwartego, 15 minutowego Zielonego Miasta;

• rozwój dostępnego transportu zbiorowego, ekomobilności,

alternatywnych sposobów wytwarzania i pozyskiwania energii;

• ochronę i ekspozycję dziedzictwa kulturowego, w tym miejsc

kształtujących tożsamości osiedli - składowych policentrycznej struktury

Jasła;

• pełne wykorzystanie istniejących powiązań transportowych oraz

położenia w sąsiedztwie Krosna - ośrodka subregionalnego,

dla zoptymalizowania użytkowania terenów i ekstensywnego rozwoju

przestrzennego Jasła (w przyszłości w układzie binarnym z Krosnem,

w ramach Obszaru Funkcjonalnego Kotliny Krośnieńsko-Jasielskiej).
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• Zmiany, które powinny zaistnieć by zrealizować cele
Strategii:

Rozwój przestrzenny Jasła odbywać się będzie przy bezwzględnym 

przestrzeganiu zasad ochrony przyrody i krajobrazu oraz zachowaniu 

najwyższych standardów środowiskowych, funkcjonalnych, technicznych 

i estetycznych zabudowy, w tym wymogów dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami (np. osób starszych, osób z niepełnosprawnościami). 

Będzie polegał na wdrażaniu rozwoju ekstensywnego – przede wszystkim 

utrzymanie istniejącej zabudowy – jej recykling, adaptację i termorenowację 

oraz budowę nowych obiektów mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych 

w lokalizacjach wyposażonych w infrastrukturę społeczną i techniczną, 

poza terenami zagrożonymi zalaniem. Rozwój gospodarczy Jasła zostanie 

umożliwiony dzięki uzupełnieniu infrastruktury w obszarze strefy gospodarczej, 

rozbudowę i modernizację istniejącego układu dróg głównych i lokalnych 

w sąsiedztwie terenów zaliczonych do tej strefy oraz inne zintegrowane 

działania, w ramach instrumentu obszar strategicznej interwencji, wyznaczając 

w tym celu obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy.  

Rozwój społeczny zostanie umożliwiony poprzez podniesienie standardu 

i dostępności obiektów usług kultury, edukacji, integracji społecznej 

i międzypokoleniowej oraz organizacji społecznej mieszkańców, nie tylko 

w śródmieściu Jasła, ale również w lokalnych centrach osiedlowych. System 

transportowy miasta będzie intensywnie dostosowywany do szybkiego 

i znaczącego zwiększenia udziału podróży zbiorowymi środkami transportu 

i rowerem, a Głównym Węzłem Transportowym Jasła stanie się multimodalny 

dworzec, kolejowo-autobusowy, łączący funkcjonalnie śródmieście z osiedlami 

po południowej stronie linii kolejowej oraz oferujący podróże w systemie park 

and ride (P+R) oraz bike and ride (B+R), poza Jasło oraz pomiędzy lokalnymi 

centrami osiedlowymi a śródmieściem Jasła. Funkcja turystyczna miasta 

zostanie wzmocniona poprzez rozbudowę bazy noclegowej i gastronomicznej, 

większe otwarcie miasta na rzeki, rozwinięciu istniejącego układu tras 

rowerowych, ochronę i lepsze zagospodarowaniem głównych punktów 

widokowych, ekspozycję miejsc istotnych dla tożsamości miasta. Rewitalizacja 

będzie prowadzona w obszarze przewidzianym do tych działań w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji dla Jasła na lata 2018-2023, również w ramach 

instrumentu obszar strategicznej interwencji, a inne tereny zdegradowane 
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będą monitorowane pod kątem podjęcia działań rewitalizacyjnych w oparciu 

o gminny program rewitalizacji nie później niż od 1.01.2024 r.

Rozbudowie i modernizacji podlegać będzie sieć infrastruktury (społecznej 

i technicznej), towarzyszącej istniejącej zabudowie, przy czym realizacja nowej 

zabudowy będzie możliwa tam, gdzie rozpoczęcie ruchu budowlanego 

poprzedzone zostało realizacją publicznego układu dróg o utwardzonej 

nawierzchni i dwustronnym chodniku oraz infrastruktury technicznej 

zapewniającej dostawę wody, gazu albo ciepła, odbiór ścieków i selektywny 

odbiór odpadów.  

Dzięki aktywnemu porządkowaniu i modernizacji istniejącej zabudowy oraz 

wyposażeniu jej w efektywne ekologiczne systemy ogrzewania, w tym OZE oraz 

elementy zielonej architektury, przy odpowiednim stymulowaniu zachowań 

lokalnej społeczności i wkomponowaniu takich przekształceń w spójny system 

ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego miasta, Jasło odzyska walory 

atrakcyjnego ośrodka osadniczego i zwiększy swoje szanse na przyciągnięcie do 

miasta nowych mieszkańców. Zwiększeniu potencjału osadniczego miasta, przy 

ograniczonej podaży terenów niezagrożonych zalaniem, posłuży przesunięcie 

środka ciężkości rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Jaśle, 

z jednorodzinnej zabudowy niskiej intensywności w stronę intensywnej 

zabudowy mieszkaniowej, o zróżnicowanej strukturze, niskich

(do 4 kondygnacji, wysokość budynków do 12m) i średnio-wysokich (od 4 do

9 kondygnacji, wysokość budynków do 25 m) wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych, oferujących różne formy usług mieszkaniowych, w tym 

mieszkania wspomagane i mieszkania dla seniorów. 

Potencjał nadrzecznego położenia będzie wykorzystywany poprzez rozwój 

różnorodnej, niekubaturowej infrastruktury czasu wolnego w nadrzecznych 

terenach otwartych, a wzmacniany realizacją zielonej i niebieskiej 

infrastruktury w strefie przyległej (sąsiednich obszarach). Długofalowe 

wdrażanie tych założeń, zapoczątkowane poprzez realizację Strategii 

doprowadzi do uporządkowania struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta 

oraz poprawi jakości życia, standardów zamieszkania, pracy i wypoczynku 

w Jaśle.  
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• Główne elementu struktury funkcjonalno-przestrzennej
Jasła

Strukturę miasta tworzą 4 strefy zagospodarowania i dwa systemy: 

transportowy i sieciowo-inżynieryjny:  

• strefa śródmiejska

funkcje: handlowo- usługowa, mieszkaniowa, administracyjno-

biurowa, kulturalno–edukacyjna, hotelowo-gastronomiczna,

sportowo-rekreacyjna, główny węzeł transportowy (GWT), park

i Ogródek Jordanowski.

Na tę strefę składają się 3 osiedla: Śródmieście, Kopernika,

Mickiewicza, o łącznej powierzchni 353,9 ha;

• strefa osiedlowa

funkcje: mieszkaniowa, rekreacyjno-wypoczynkowa, sportowa,

handlowo usługowa (w tym: handel wielkopowierzchniowy i usługi

nieuciążliwe, np. podstawowe, społeczne, opiekuńcze), uprawy

rolne, sadownictwo, winiarstwo); powierzchnia terenów w strefie

osiedlowej: 1260,25 ha;

• strefa działalności gospodarczej

funkcje: produkcja, uciążliwe usługi, magazynowanie, składowanie

wielkopowierzchniowe, logistyka, kubaturowa infrastruktura

techniczna technologii obsługujących - pompownie, odwierty,

trafostacje, silosy itp.); powierzchnia terenów w strefie działalności

gospodarczej: 710,19 ha;

• strefa zielone płuca Jasła

funkcja: zdrowotna, przewietrzeniowa (klin napowietrzający),

rekreacyjna, retencyjna, przyrodnicza (zachowanie

bioróżnorodności), ochronna, sportowa, izolacyjna, leśna, użytki

rolne, tereny do zalesienia, wody otwarte, rzeki; powierzchnia

terenów i lustra wody w strefie: 1088,46 ha;

• system transportowy

sieć dróg publicznych krajowych, wojewódzkich, powiatowych

i gminnych, drogi inne różnego rodzaju i klasy, w tym pasy i drogi

rowerowe, linie kolejowe i bocznice oraz infrastruktura służąca

transportowi, w tym: przystanki, dworce i zintegrowane węzły

transportowe – główny i pomocnicze; parkingi i garaże
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wielostanowiskowe, place parkingowe i urządzenia organizujące 

park and ride (P+R), place parkingowe, przechowalnie i urządzenia 

organizujące bike and ride (B+R), place publiczne, ciągi piesze 

i pieszo-rowerowe; powierzchnia terenu dla systemu 

transportowego: 214,5 ha; 

• system inżynierii miejskiej i sieci technicznych wodociągi,

kanalizacja, gazociągi, linie elektroenergetyczne pod i nadziemnie,

trafostacje, rozdzielnie, ciepłociągi i inne elementy inżynierii

miejskiej: ujęcia wody, oczyszczalnie, składowiska, fontanny

i zbiorniki retencyjne, w tym mikroretencji osiedlowej, cmentarz,

kolumbarium; powierzchnia terenu dla systemu inżynieryjnego

i sieci: 24,7 ha.

7.2. Obszary strategicznej interwencji określone w SRWP

Obszar strategicznej interwencji (OSI) to określony w strategii rozwoju obszar

o zidentyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych

lub o szczególnych warunkach społecznych, gospodarczych lub przestrzennych,

decydujących o występowaniu barier rozwoju lub trwałych, możliwych

do aktywowania potencjałów rozwojowych, do którego kierowana jest

interwencja publiczna łącząca inwestycje, w szczególności gospodarcze,

infrastrukturalne lub w zasoby ludzkie, finansowane z różnych źródeł,

lub rozwiązania regulacyjne.

W ten sposób, OSI to zarówno konkretna część regionu czy miasta, ale również 

instrument rozwoju, czyli narzędzie finansowo-organizacyjnej interwencji.  

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego - Podkarpackie 2030 

zarysowała kształt regionalnego systemu obszarów strategicznej interwencji, 

który został ukonkretniony w pracach nad programem Fundusze Europejskie 

dla Podkarpacia (FEP).  

Jasło znajduje się w czterech OSI SRWP, trzech z poziomu regionalnego 

i jednym, ustalonym z poziomu krajowego: 

• regionalne bieguny wzrostu, w ramach - Miejskiego Obszaru

Funkcjonalnego Jasła (razem z gminą miejsko-wiejska Kołaczyce oraz

gminami wiejskimi: Jasło, Skołyszyn, Tarnowiec, Dębowiec;

• miasta powiatowe i miasta małe, w podgrupie miasta powiatowe;

• obszary zagrożone trwałą marginalizacją – poziom regionalny;
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• miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze – OSI poziomu

krajowego.

W strategii SRWP obszary strategicznej Interwencji zostały umocowane 

w strukturze celów operacyjnych jako terytorializacji działań w ramach 

priorytetów tematycznych, co oznacza, że Jasło będzie mogło korzystać 

ze skumulowanego wsparcia, jako miasto w kilku OSI, a wyznaczając z poziomu 

gminy kluczowe strategiczne obszary interwencji dla Jasła, może uzyskać 

dostęp do pomocy rozwojowej dystrybuowanej terytorialnie. 

Mapa 7: OSI SRWP i ich zasięg terytorialny

Źródło: Załącznik nr 1 do projektu programu Fundusze Europejskie dla Podkarpaci (FEP 2021-2027) 
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7.3. Obszary strategicznej interwencji kluczowe dla Jasła 

Biorąc pod uwagę przestrzenne uwarunkowania Jasła oraz kierunki działań 

planowane w Strategii (zob.: cz.6), wyznaczyliśmy w Strategii dwa obszary 

strategicznej interwencji poziomu gminnego (OSI/OSIG), zakładając 

wykorzystanie w nich instrumentu obszar strategicznej interwencji. 

• I OSIG: obszar strefy działalności gospodarczej.

Obejmuje tereny, obiekty budowlane i podstawowy układ transportowy 

drogowy, położone w dwóch osiedlach: Brzyszczki i Hankówka.  

Powierzchnia i OSIG to 415,69 ha (wraz z lądowiskiem). Obszar i OSIG jest

w modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej przyporządkowany do strefy 

działalności gospodarczej i stanowi 58,5% powierzchni terenów przewidzianych 

w modelu dla prowadzenia działalności produkcyjnej, magazynowej 

i uciążliwych usług.  

Działania, które są przewidziane do realizacji w i OSIG obejmują: inwestycje 

drogowe, wprowadzenie odwodnienia i brakujących elementów infrastruktury 

technicznej, promocję terenów inwestycyjnych, akwizycję strefy i marketing 

w celu pozyskania inwestorów; oprócz tego przewiduje się wdrożenie narzędzi 

rozwoju przedsiębiorczości, co ma wpłynąć na tworzenie nowych firm w strefie. 

Działania przewidziane w i OSIG są przedmiotem dwóch Programów 

Kluczowych (nr 1 i 2), do których wytyczne przedstawiliśmy w cz. 9.5 Strategii. 

• II OSIG: obszar najbardziej zdegradowany wg Lokalnego

Programu Rewitalizacji (tzw. „obszar rewitalizacji”) przeznaczony

do rewitalizacji.

II OSIG obejmuje określone odrębnie w diagnozie ww. programu, części sześciu 

osiedli: Gamrat, Gądki, Kopernika, Mickiewicza, Śródmieście, Ulaszowice, 

o łącznej powierzchni 518,6 ha. Obszar II OSIG jest w modelu struktury

funkcjonalno-przestrzennej przyporządkowany do stref: śródmiejskiej

i osiedlowej, i stanowi, 60,9% terenów przyporządkowanych do strefy

śródmiejskiej oraz 24% terenów przyporządkowanych do strefy osiedlowej

(odpowiednio, tereny objęte II OSI w każdej z ww. stref zajmują powierzchnię:

215,7 ha i 302,9 ha).
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Działania, które są przewidziane do realizacji w II OSIG obejmują, między 

innymi: inwestycje renowacyjne, remonty, termorenowacje, przedsięwzięcia 

w obszarze społecznym - rewitalizację przestrzeni sprzyjających integracji 

społecznej jaślan, rewaloryzację obiektów zabytkowych i inne działania, 

zmierzające do zwiększenia spójności terytorialnej obszarów zdegradowanych: 

modernizację dróg, rozwój transportu publicznego itd.  

Działania przewidziane w II OSIG są przedmiotem kilku programów 

wykonawczych, przy czym do wiodących będą należały cztery Programy 

Kluczowe (nr 8, 9, 11 i 12), do których wytyczne przedstawiliśmy w cz. 9.5 

Strategii. 

Mapa 8: Obszary strategicznej interwencji kluczowe dla Jasła – OSI i i OSI II 

Źródło: opracowanie własne z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Jasła 
2018-2023 
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7.4. Struktura funkcjonalno-przestrzenna i zasady 
gospodarowania strefami 

Model (mapa nr 9) określa docelową strukturę funkcjonalno-przestrzenną - 

obejmuje podstawowy układ funkcjonalny w podziale na 4 strefy, ze 

schematycznie pokazaną siecią systemu transportowego z Głównym Węzłem 

Transportowym (dworzec multimodalny), infrastrukturą oraz obszarami 

strategicznej interwencji w dwóch kierunkach - rozwoju gospodarczego Jasła (I) 
i rewitalizacji obszarów zdegradowanych (II) 
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Mapa 9: Struktura funkcjonalno-przestrzenna – strefy zagospodarowania przestrzennego i infrastruktura miasta - źródło: opracowanie własne
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Zasady gospodarowania strefami: 

• zrównoważonego rozwoju – realizacja celów Strategii, w tym działań

mających na celu poprawę poziomu życia mieszkańców Jasła, prowadzona

będzie w sposób zapewniający równowagę między aspektami społecznymi,

gospodarczymi, przestrzennymi oraz ochronę środowiska, w warunkach

rozwijającej się gospodarki rynkowej. Zasada ta ma służyć również promocji

rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle w oparciu o efektywne zarządzanie

zasobami i innowacyjne rozwiązania z uwzględnieniem wyzwań polityki

klimatycznej;

• selektywności – oznacza koncentrację zintegrowanych i komplementarnych

działań prowadzących do osiągnięcia wybranych, strategicznych dla rozwoju

Jasła celów, wsparcie dewaloryzowanych grup społecznych oraz rozwój

wyznaczonych strategicznych obszarów interwencji (OSI);

• rozwoju uwarunkowanego demograficznie – ukierunkowanie programów

kluczowych w ramach poszczególnych celów Strategii pod kątem działań

uwzględniających trendy demograficzne - realizacja Modelu ma umożliwić

zmniejszenie skali negatywnych zmian demograficznych, a następnie

zwiększyć atrakcyjność osiedleńczą Jasła;

• intensywnego rozwoju przestrzennego – rozwój intensywny cechuje

zwiększanie intensywności wykorzystania posiadanych zasobów, w tym

przestrzeni, przez co rośnie efektywność gospodarki miasta, dlatego model

nie przewiduje lokalizacji nowej zabudowy w strefie śródmiejskiej i strefie

osiedlowej, poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze

funkcjonalno-przestrzennej lub przeznaczonych w planach miejscowych pod

zabudowę, lecz niezabudowanych;

• policentryczności – rozwoju strefy osiedlowej w oparciu na utrwalonej

strukturze i odrębności osiedli, z uwypukleniem charakterystycznych cech

rozplanowania i specyfiki zabudowy, przy równoczesnym planowym

wykształceniu i organizacji przestrzeni publicznych (place publiczne,

ciągi piesze, deptaki albo pasaże), powiązanych z przystankami albo

pomocniczymi węzłami transportowymi (PWT), punktami usługowymi lub

handlowymi oraz urządzeniami rekreacji ruchowej i integracji społecznej;

• ekomobilności – rozwoju niskoemisyjnego systemu transportowego

(w tym elektromobilności), z czym wiąże się konieczność znaczącego
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zwiększenia w Jaśle liczby wdrożeń OZE), w strefie śródmiejskiej należy 

wprowadzić obszar ruchu uspokojonego (Tempo 30) oraz strefę płatnego 

parkowania, w powiązaniu ze zmianą organizacji ruchu, wytyczeniem pasów 

i kontr-pasów dla poruszających się rowerem. Gospodarowanie strefami 

powinno być podporządkowane koncepcji miasta 15 minutowego: dojścia do 

przystanku transportu publicznego albo PWT; przejazdu rowerem do PWT 

albo GWT; w strefie śródmiejskiej należy zaplanować i zrealizować GWT 

(dworzec multimodalny) z udogodnieniami dla dojeżdżających samochodem 

(P+R) i rowerem (B+R) oraz system 4-5 parkingów, zlokalizowanych przy 

głównych drogach dolotowych z osiedli do śródmieścia, powiązanych 

z przystankami transportu publicznego;  

• rezyliencji – sukcesywnego budowania odporności Jasła na niekorzystne

zmiany, w pierwszym rzędzie klimatyczne, poprzez - realizację zielonej

i błękitnej infrastruktury, renaturalizację nieużytków i odłogów miejskich,

spowalnianie spływu powierzchniowego (tworzenie zachęt dla

zagospodarowywania deszczówki na terenie posesji) oraz podniesienie progu

minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej; oprócz tego, w strefie

śródmiejskiej, należy dalej dążyć do:

• znaczącego zwiększenia bioróżnorodności i retencji, w tym poprzez

stosowanie w realizacji działań Strategii i promowanie wśród

mieszkańców Zielonej architektury, oraz mikro retencji –

rozproszonych oczek wodnych i ogrodów deszczowych,

wodoprzepuszczalnych parkingów i placów i wzbogacenia przestrzeni

publicznych o fontanny i sadzawki;

• podniesienia komfortu mieszkańców i użytkowników śródmieścia

podczas upałów poprzez wyznaczenie lokalizacji i realizację fontann,

zdrojów miejskich, kurtyn wodnych itp.

7.5. Rekomendacje 

Poniżej zebrano i przedstawiono rekomendacje wdrożeniowe dla osiągnięcia 

celów Strategii w ramach zaproponowanego modelu i w założonym czasie 

(tj. do roku 2030).  

• należy projektować i egzekwować rozwiązania funkcjonalno-

przestrzenne, urbanistyczne, architektoniczne, drogowe,

hydrotechniczne, krajobrazowo-ogrodowe itd. zapewniające dostępność

osobom ze szczególnymi potrzebami;
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• należy ustanawiać w miejscowych planach zagospodarowania

przestrzennego oraz przy dokonywaniu zmian w tych planach (dalej:

mpzp), dla terenów położonych w strefie śródmiejskiej obowiązującej

linii zabudowy, przez co należy rozumieć linię wyznaczoną na rysunku

planu, przy której muszą być lokalizowane fasady budynków, przy czym

dopuszcza się przekroczenie tej linii przez takie elementy jak: gzymsy,

pilastry, lizeny, okapy, balkony itp. elementy wystroju elewacji oraz

oddalenie (cofnięcie) fragmentów ściany budynku od tej linii, pod

warunkiem, że długość ściany oddalonej od linii zabudowy nie przekroczy

łącznie 1/10 długości elewacji sytuowanej przy tej linii;

• należy określać w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego (dalej: Studium) i w ustalaniach w mpzp oraz przy

dokonywaniu zmian w tych planach przeznaczenia podstawowego (gdy

zezwala się na jeszcze inne, niż te, określone jako „podstawowe”)

parametry proporcji pomiędzy przeznaczeniem podstawowym

a dopuszczalnym/uzupełniającym; przez przeznaczenie podstawowe

rozumie się główny rodzaj przeznaczenia terenu, zatem obejmować musi

co najmniej 60% dopuszczonej powierzchni zabudowy na działce lub,

w przypadku sytuowania na działce jednego budynku o funkcji mieszanej,

co najmniej 60% pow. użytkowej budynku musi być przeznaczone

(tj. zaprojektowane) dla wypełniania funkcji podstawowej;

• należy wprowadzać obowiązek uwzględniania, w planowaniu

zagospodarowania przestrzennego miasta i realizacji zadań własnych

miasta, powiązań pieszych, w tym poprzez określanie w Studium i mpzp

oraz przy dokonywaniu zmian w tych planach, na rysunku kierunków lub

rysunku mpzp, głównych powiązań pieszych stanowiących o wzajemnym

skomunikowaniu GWT, PWT, obiektów użyteczności publicznych, usług

i przestrzeni o charakterze publicznym;

• należy ustanowić w strefie śródmiejskiej Jasła obowiązujących zasad

docieplania elewacji, zabronionych materiałów oraz sposobu zachowania

lub odtworzenia zewnętrznych materiałów wykończeniowych i detali

architektonicznych budynku w przypadku docieplania, np. w następujący

sposób: nakazuje się zachowanie i odtwarzanie cech charakterystycznych

elewacji budynków, w szczególności detali architektonicznych takich jak:

gzymsy, ścianki attykowe, pilastry, lizeny, itp.; - zakazuje się

wykonywania ocieplenia od zewnątrz elewacji budynków zawierających
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detale architektoniczne w formie gzymsów, pilastrów, obramowań 

okiennych, itp., za wyjątkiem stosowania tynków termo izolacyjnych; 

• należy ustanowić w strefie śródmiejskiej dla nowo realizowanych

budynków usług poziomu posadowienia parteru - minimum w poziomie

terenu oraz maksymalnie 0,6 m powyżej poziomu terenu przy głównym

wejściu do budynku; wejście dostępne dla osób ze szczególnymi

potrzebami nie może być wejściem innym niż główne;

• należy wprowadzić w Studium oraz mpzp (i przy dokonywaniu zmian

w tych planach) zakazu lokalizacji obiektów i zagospodarowania terenu,

zakłócających ekspozycję od strony przyległych dróg publicznych lub

głównych ciągów pieszych ustalonych symboli przestrzeni miasta, przez

co rozumie się akcent urbanistyczny albo dominantę architektoniczną.

Akcent urbanistyczny to obiekt inny niż budynek, wyróżniający się np.

poprzez niepowtarzalność albo walory estetyczne, stanowiący znak

identyfikujący miejsce, w którym się znajduje; dominanta

architektoniczna to budynek lub detal architektoniczny wyróżniający się

w zabudowie Jasła poprzez swoje położenie, ekspozycję i indywidualne

cechy architektoniczne. Mapa nr 9 zawiera lokalizacje proponowanych

do takiej ochrony krajobrazowej i ekspozycji symboli przestrzeni miasta;

• należy wprowadzić w Studium oraz w mpzp (i przy dokonywaniu zmian

w tych planach) zakazu lokalizacji obiektów i zagospodarowania terenu,

które zaburzają pole widokowe (ograniczają pole patrzenia, dzielą widok)

z ustalonych punktów widokowych eksponujących walory krajobrazowo-

przyrodnicze Jasła, określonych odrębnie (np. w studium krajobrazowo-

widokowym), przy czym co najmniej dla punktu widokowego

na os. Ulaszowice, przy Pomniku Chrystusa Króla;

• należy przyjąć podstawowe zasady kształtowania przestrzeni publicznych

w Jaśle, poprzez:

• określenie w Studium i mpzp nowych przestrzeni publicznych, np.

placów publicznych, terenów publicznych ciągów pieszo-

rowerowych, deptaków, pasaży, tzw. woonerfów (tj. ulic

uspokojonych - ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych jako „strefa

zamieszkania” zgodnie z Prawem o ruchu drogowym),

z towarzyszącą im zielenią zakomponowaną: niską i wysoką,

pełniącą funkcję rekreacyjną i ozdobną, z urządzeniami rekreacji

codziennej, komunikacji pieszej i rowerowej oraz niezbędnej

komunikacji samochodowej;
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• nakazuje się w projektowaniu przestrzeni publicznych:

• stosowanie rozwiązań tworzących jednorodną kompozycję

funkcjonalno-przestrzenną, w tym w zakresie urządzenia

i wyposażenia poszczególnych terenów, tj. nawierzchni,

oświetlenia, wyposażenia itp.;

• wprowadzania elementów mikroretencji: sadzawek,

ogrodów deszczowych itp. oraz urządzeń zwiększających

komfort mieszkańców podczas upałów;

• lokalizowanie w przestrzeniach publicznych

zautomatyzowanych toalet publicznych i źródełek

(poidełek);

• należy wprowadzić w mpzp oraz przy dokonywaniu zmian w tych

planach zakazu rozbudowy przebudowy, nadbudowy istniejących

budynków mieszkalnych, jeżeli w zakresie ww. zmian nie będzie

wprowadzone co najmniej dwóch, z następujących usprawnień:

termorenowacja, podłączenie do instalacji fotowoltaicznej,

kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub

gruntowego wymiennika ciepła, przy czym ww. określenia

oznaczają:

• instalacja fotowoltaiczna - instalacja pozwalającą

na wyprodukowanie energii elektrycznej z energii

promieniowania słonecznego;

• termorenowacja - docieplenie zewnętrznych przegród

z wymianą stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej;

• pompa ciepła - urządzenie umożliwiające odbiór ciepła

z dolnego źródła o niskiej temperaturze i przekazaniu go do

źródła górnego o wysokiej temperaturze;

• kolektor słoneczny - urządzenie do konwersji energii

promieniowania słonecznego na ciepło służące do

ogrzewania budynku, jego części lub wody użytkowej;

• rekuperator - urządzenie umożliwiające odzyskiwanie ciepła

z powietrza wywiewanego z budynku, jego części lub

instalacji przemysłowej w celu jego ponownego

wykorzystania;
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• gruntowy wymiennik ciepła - urządzenie wykorzystujące

energię zgromadzoną w ziemi do zmniejszenia wahań

temperatury powietrza dostarczanego do budynku lub jego

części.

• należy wprowadzić w mpzp oraz przy dokonywaniu zmian w tych planach

zakaz zmiany sposobu użytkowania lub rozbudowy przebudowy,

nadbudowy lub modernizacji istniejących budynków innych niż

mieszkalne, dla powierzchni zabudowy większej niż 35m², a w zakresie

ww. zmian nie zostanie wprowadzone co najmniej jedno z następujących

usprawnień: wykonanie instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego

lub pompy ciepła. Użyte określenia mają takie samo znaczenie, jak

podane powyżej;

• należy wprowadzić system udzielania dotacji celowych na

dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie

Jasła, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych

w miejscu ich powstawania;

• należy wprowadzić system udzielania dotacji celowych na

dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych na terenie miasta

Jasła realizowanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności

gospodarczej w miejscu realizacji takiej inwestycji, jak: wymiana źródła

ciepła, wykonanie zielonej elewacji, wykonanie zielonego dachu lub

likwidacja szamba wraz z przyłączeniem do kanalizacji miejskiej;

• należy wprowadzić minimalny standard funkcjonalny dla parkingów

w systemie B+R, lokalizowanych w Jaśle przy: GWT, PWT i przy

końcowych przystankach linii autobusowych, np. w następujący sposób:

odległość nie większa niż 50 metrów od pierwszego peronu czy

przystanku autobusowego, nawierzchnia wodoprzepuszczalna,

oświetlenie, monitoring, ławka, niezbędnik do reperowania roweru,

stojaki na rowery, toaleta.

8. System realizacji strategii

Strategia rozumiana jako kompleksowy plan osiągania celów, wiąże się 

z pojęciem cyklu strategicznego – następujących po sobie i współwystępujących 

sekwencji planowania, wdrażania, finansowania i monitoringu strategii, co jest 

podstawą właściwego zarządzania strategicznego. w prawidłowo 

przebiegającym cyklu strategicznym poszczególne etapy zazębiają się 

i przenikają (Matusiak 2015). 
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 Opracowanie Strategii wdrażanej przez Urząd Miasta w Jaśle obejmuje 

ustalenia organizacyjne i proceduralne pozwalające na jej wdrożenie – 

zarządzenia burmistrza i procedury działania (regulaminy, kwestionariusze itd.) 

8.1. Podstawy prawne i kontekst 

Podstawowym przepisem prawnym regulującym przygotowanie Strategii jest 

art. 10 e. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.  

Przepis ten mówi, że gmina może opracować Strategię rozwoju, spójną ze 

strategią rozwoju województwa oraz strategią rozwoju ponadlokalnego, 

obejmującego tę gminę. Ten sam przepis dokładnie wylicza elementy składowe 

Strategii, określając tym samym minimalny zakres takiego planu.  

Drugim najważniejszym przepisem prawnym jest ustawa z dnia 6 grudnia 

2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zgodnie z art. 4 tej ustawy 

Strategia rozwoju to element prowadzonej polityki rozwoju. Co także niezwykle 

istotne, strategia rozwoju gminy (art. 6 pkt 3) podlega konsultacjom 

w szczególności z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami 

społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz z właściwym 

dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  

Ponadto przy opracowywaniu Strategii stosuje się przepisy ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. Nowym i ważnym elementem strategii rozwoju, jest model 

funkcjonalno-przestrzenny który wiąże zagadnienia społeczno-gospodarcze 

z przestrzenią geograficzną Jasła (zob.: cz.11)  

Strategia, choć na dużym poziomie ogólności, zgodna jest ze średniookresową 

strategią rozwoju kraju (Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju) 

oraz Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR), czy Polityką Miejską 

2030. w projekcie Strategii wzięliśmy pod uwagę także cele i zasady przyjęte 

przez Unię Europejską na okres 2021-2027. Uwzględniliśmy również 

rekomendacje wydane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

(OECD), opracowane w ramach projektu doradczego „Lepsze zarządzanie, 

planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce”, 

który służył budowie i wzmacnianiu potencjału instytucjonalnego w polskich 

samorządach. Zakładają one, że spójny system programowania rozwoju na 
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wszystkich szczeblach, od lokalnego po krajowy pozwoli uzyskać efekt synergii 

wynikający z realizowanych działań, przydatny dla osiągnięcia wyznaczonych 

celów.  

Ponieważ Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021-2030 musi być spójna ze 

strategią rozwoju danego województwa, dlatego zarówno Strategia Rozwoju 

Województwa Podkarpackiego – Podkarpacie 2030, jak i Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, określają 

zewnętrzne merytoryczne ramy dla zapisów tej Strategii, kierunkując te, 

spośród strategicznych społeczno-gospodarczych i przestrzenne priorytetów 

miasta, które odnoszą się do pozycji Jasła w subregionalnym albo regionalnym 

układzie JST. Zagadnienie to scharakteryzowaliśmy przedstawiając diagnozę 

obszaru przestrzennego miasta (cz. 2.3. Strategii).  

Na realizację Strategii będzie miał bezpośredni wpływ instrument 

strategicznych obszarów interwencji, wdrażany zarówno przez miasto (zob.: 

mapa nr 7), jak również z dwóch poziomów ponadlokalnych - krajowego 

i regionalnego, system OSI ustalony w Strategii Rozwoju Województwa 

Podkarpackiego i jego wpływ na planowanie i wdrażanie Strategii 

przedstawiliśmy w cz.8.2. 
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• Ryc. 23: Konteksty opracowania i wdrażania Strategii

Źródło: opracowanie własne 

8.2. Zasady 

Strategia Rozwoju Jasła to podstawowy, najważniejszy plan działania

w perspektywie strategicznej, wyznaczający cele, które powinien 

realizować samorząd lokalny oraz wskazujący konkretne sposoby ich 

osiągania. założyliśmy, że Strategia powinna być planem „żywym” - 

reaktywnym, co oznacza konieczność przyjęcia systemowych rozwiązań dla 

jej wdrażania - planowania, realizacji działań, zarządzania procesem, 

montażu finansowego, monitoringu i ewaluacji. Realizacja Strategii będzie 

opierać się na kilkunastu zasadach5: 

5 Zasady, które zostają przyjęte uwzględniają wcześniej wspomniane rekomendacje OECD opracowane w 
ramach projektu doradczego „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu 
lokalnego w Polsce”, w tym w szczególności z zakresu: strategicznego wymiaru koordynacji, wymiany informacji 
w JST, dostępu do danych, doskonalenia kompetencji koordynacyjnych, partycypacji w planowaniu 
strategicznym, partnerstwa na rzecz strategii, monitorowania strategii, budżetowania, odpowiedzialności i 
edukacji obywatelskiej, spójności inicjatyw i otwartego rządzenia. 



122 

• orientacja na mieszkańców – wszystkie podejmowane działania są

nakierowane na potrzeby mieszkańców, ich aspiracje i oczekiwania;

rozwój gospodarczy ma pełnić funkcję służebną dla rozwoju społecznego

i prowadzić do podnoszenia szeroko rozumianej jakości życia;

• podejście zintegrowane oraz zróżnicowane terytorialnie – aktywność

koncentrowana jest na celach strategicznych oraz integrowaniu działań

sektorowych w realizowanych projektach, jak również dostosowywaniu

działań do specyfiki terytorialnej miasta i opieraniu się przede wszystkim

na wykorzystaniu lokalnych zasobów;

• rozwój zrównoważony – działania rozwojowe planowane są

z uwzględnieniem racjonalnego korzystania z zasobów środowiskowych

i dbania o zachowanie równowagi społeczne, gospodarczej

i przestrzenno-środowiskowej;

• partnerstwo i odpowiedzialność – miasto, zdając sobie sprawę

z kontekstu terytorialnego, stara się realizować działania

w porozumieniu, a często w skoordynowaniu aktywności z innymi

jednostkami samorządu terytorialnego w regionie; budowane są

partnerstwa na rzecz finansowania realizacji strategii, podejmowania

wspólnego ryzyka związanego z realizacją projektów; podejmowane

działania mają określone, ważne konsekwencje także dla rozwoju

ponadlokalnego, podejmowane zatem będą w poczuciu

odpowiedzialności za ten rozwój;

• partycypacja społeczna, współpraca i otwarte rządzenie – wszelkie

podejmowane działania muszą mieć akceptację społeczną i być wynikiem

procesu partycypacji społecznej, obejmującego także szeroki zakres

inkluzyjności (żadne grupy społeczne nie mogą czuć się wykluczone

z procesu uspołecznienia realizacji strategii); szeroki zakres partycypacji

społecznej umożliwi włączenie interesariuszy w proces otwartego

rządzenia;

• edukacja obywatelska – Strategia stworzona została dla społeczności

lokalnej, jej realizacja zatem jest okazją do edukacji w zakresie

podejmowania aktywności i brania odpowiedzialności za rozwój lokalny;

• koncentracja na głównych kierunkach strategicznych – zdając sobie

sprawę z ograniczonych zasobów, samorząd miasta koncentruje się na
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wybranych aspektach rozwojowych, dążąc do zbudowania trwałej 

przewagi konkurencyjnej i podniesienia kapitału terytorialnego; 

• inwestowanie w rozwój lokalny – podejmowane działania mają na celu

budowanie długookresowego potencjału miasta i wzmacnianie jego

konkurencyjnej przewagi w regionie i kraju;

• subsydiarność – realizowane są działania, które nie mogą zostać

zrealizowane przez inne podmioty składające się na terytorialny system

społeczno-gospodarczy miasta; działania prowadzone są przez podmiot,

który z uwagi na swój potencjał może je realizować w sposób optymalny;

• spójność i komplementarność – prowadzona polityka rozwoju będzie

mieć spójny i komplementarny charakter wobec działań innych jednostek

samorządu terytorialnego, w tym w szczególności działań powiatu

i województwa; zasada oznacza także integrację rozproszonych inicjatyw

w ramach otwartego rządzenia i integrowanie ich w spójny,

skoordynowany i komplementarny system;

• strategiczny wymiar koordynacji – Strategia służy podnoszeniu poziomu

świadomości w zakresie znaczenia koordynacji działań pomiędzy różnymi

jednostkami samorządu terytorialnego, dostarcza wskazówek co do

sposobów osiągania wspólnych celów;

• otwarty system wymiany informacji – miasto będzie dbać o możliwie

szeroki zakres wymiany informacji pomiędzy różnymi ośrodkami

decyzyjnymi w mieście i w partnerstwach oraz w relacjach z wszystkimi

interesariuszami;

• dostęp do danych – samorząd miasta zapewni łatwy, publiczny dostęp

do informacji związanych z realizacją Strategii (system online, raporty

dostępne publicznie, spotkania informacyjne, etc.);

• systematyczna kontrola i monitoring – realizacja Strategii będzie

regularnie sprawdzana w zakresie efektywności przyjętych rozwiązań, ich

adekwatności do założeń i zamierzeń, oraz osiągania założonych

wskaźników i miar stopnia osiągnięcia celów;

• ciągłe doskonalenie procesu – każda ewaluacja Strategii będzie okazją

do usprawnienia procesów i ewentualnych korekt tego planu,

odpowiednio do zmieniających się uwarunkowań; zasada ta ma także
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zastosowanie do procesu polepszania koordynacji realizacji Strategii, 

planowania działań podnoszących kompetencje osób realizujących 

i koordynujących proces. 

8.3. Zarządzanie 

Elementem systemu realizacji Strategii jest ustalenie, w jaki sposób nastąpi 

powiązanie z istniejącą strukturą zarządzania miastem, podział obowiązków 

i przypisanie konkretnej odpowiedzialności za wdrożenie działań 

zaplanowanych w Strategii. 

Założyliśmy, że operacyjne (bieżące) wdrażanie Strategii powinno być

systemowo powiązane z zarządzaniem innymi planami i programami miasta 

oraz oparte o sprawdzone formy organizacyjne, z powodzeniem stosowane

w Urzędzie Miasta w Jaśle lub jednostkach podległych. Struktura wdrażania 

Strategii została przedstawiona na kolejnej rycinie.

Ryc. 24 Struktura zarządzania Strategią 

Źródło: opracowanie własne 

Zespół zadaniowy ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021-

2024 zostanie rozwiązany albo przekształcony w Zespół ds. Wdrożenia Strategii 

Rozwoju Miasta Jasła (dalej: Zespół ds. Wdrożenia Strategii, Zespół). 

• Rada Miejska Jasła

• Burmistrz Miasta Jasła
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE 

• Koordynator Strategii: Z-ca Burmistrza

• Zespół ds. Wdrożenia Strategii Rozwoju i jego Grupy
projektowe

BIEŻĄCE KIEROWANIE 

• Koordynator Strategii

• Skarbnik Miasta i partnerzy ponadlokalni - sektor
publiczny i sektor prywatny

MONTAŻ FINANSOWY

• Wydział Rewitalizacji i Strategii

• komórki organizacyjne i jednostki miejskie
ZBIERANIE i DOSTARCZANIE 
DANYCH

• Koordynator Strategii

• Zespół ds. Wdrożenia Strategii Rozwoju
MONITORING i EWALUACJA

• Interesariusze Strategii: mieszkańcy, przedsiębiorcy,
organizacje społeczne

• Partnerzy ponadlokalni, w tym gminy Jasielskiego
MOF

OTWARTE RZĄDZENIE
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Skład Zespołu oraz szczegółowy zakres jego zadań i kompetencji zostanie 

ustalony w zarządzeniu Burmistrza Miasta Jasła.  

Podstawowym zadaniem Zespołu będzie wspieranie Koordynatora Strategii 

w codziennych działaniach prowadzących do wdrożenia Strategii.  

Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu i dokumentację procesu wdrażania 

Strategii zapewni Wydział Rewitalizacji i Strategii. Zamierzamy kontynuować 

i rozwijać zespołową formę pracy, którą zastosowaliśmy przy opracowaniu 

diagnozy do Strategii (zob.: cz. 11 Strategii).  

 Ryc. 25 Odpowiedzialność i podział obowiązków 

BURMISTRZ MIASTA JASŁA 

odpowiedzialność polityczna za strategiczne zarządzanie rozwojem miasta 

Z-CA BURMISTRZA: KOORDYNATOR STRATEGII ROZWOJU

zarządzanie operacyjne 

kierowanie wdrożeniem Strategii 

ZESPÓŁ DS. WDROŻENIA STRATEGII 

Raportowanie, zapewnienie 
komplementarności z innymi 
przedsięwzięciami samorządu 

miasta 

Bieżąca realizacja działań 

Monitorowanie stopnia 
realizacji celów Strategii, 

analiza wskaźników, 
ewaluacja 

poprzez: komórki organizacyjne 
Urzędu Miasta w Jaśle oraz inne 

samorządowe jednostki 
organizacyjne 

Grupy projektowe 

poprzez: Wydział Rewitalizacji 
i Strategii kierowanie projektami 

Przegląd realizacji instrumentów 
programowych – 17 programów 

kluczowych, PRL, PRI, LPR, 
Studium itp.  

Współzarządzanie 
Badania i analizy horyzontalne 

(ilościowe i jakościowe) 

Raport o stanie miasta 
Wdrażanie programów 

kluczowych 
Badania i analizy sektorowe 

Informacja o realizacji  
programów kluczowych 

Konsultacje społeczne z lokalnymi 
i ponadlokalnymi interesariuszami 

Badania i analizy przestrzenne 

SIP 

Informacje o wykonaniu  
budżetu miasta oraz WPF Zespoły, grupy tematyczne 

(narzędzie wewnętrznego dialogu) 

Badania opinii nt. efektów 
realizacji Strategii  

(ankietowe i fokusowe) 

Inne programy albo plany 
Studia, prognozy, analizy trendów 

ponadlokalnych 
Źródło: opracowanie własne 

8.4. Partnerzy 

Aby zaakceptowane przez Radę Miejską Jasła zapisy Strategii zostały 

zrealizowane, potrzebny jest nie tylko sprawny system wdrażania, który 
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stworzy warunki funkcjonalne do sprawnego planowania i rozdzielania działań, 

kierowania projektami, kontroli postępów w ich wdrażaniu, przeprowadzania 

ewaluacji, wprowadzania korekt i uzupełnień oraz nowych elementów do 

Strategii, ale stabilny krąg partnerów – współpracujących osób i podmiotów 

instytucjonalnych (organizacyjnych).  

Zidentyfikowany krąg potencjalnych partnerów instytucjonalnych obejmuje 

następujące podmioty: Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Związek 

Gmin Dorzecza Wisłoki, Podstrefa Jasło Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej EURO-PARK, Powiatowo – Gminny Związek Komunikacyjny 

„Jasiel”, gminy sąsiednie: Jasło, Tarnowiec, Dębowiec, Skołyszyn, Brzyska, 

Kołaczyce oraz Powiat Jasielski, Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego, 

Cech Rzemiosł Różnych w Jaśle. 

8.5. Wytyczne do sporządzania programów 
wykonawczych wobec Strategii 

Przewidujemy, że Strategię będziemy realizować poprzez 17 programów 

wykonawczych, które nazwaliśmy Programami Kluczowymi (PK). w dwóch 

obszarach – społecznym i środowiskowym, przewidujemy  

realizację 4 programów wykonawczych, w pozostałych obszarach,  

będą to, co najmniej, 3 programy. Możliwe, że liczba i zakres programów 

wykonawczych (tj. programów kluczowych) ulegnie w przyszłości zmianie, 

np. w wyniku ewaluacji okresowej Strategii.  

Mapy nr 3 - 6 obrazują ogólnie, w których osiedlach i z jaką intensywnością 

zamierzamy realizować działania – szacunkową liczbę programów 

dedykowanych poszczególnych obszarom rozwoju miasta. Schemat na 

następnej stronie pokazuje układ programów w odniesieniu do pięciu 

strategicznych obszarów rozwoju Jasła.  

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wytyczne dotyczące programów 

wykonawczych (PK). Wśród nich są programy, które dopiero stworzymy, od 

podstaw, oraz takie – jak np. PK 4: Jasło Miasto Wiedzy, czy PK nr 8: 

Rewitalizacja (Gminny Program Rewitalizacji: GPR), które wyewoluują,  

jako kontynuacja już istniejących i wdrażanych programów (w przypadku 

rewitalizacji, opracowanie GPR będzie oparte na Lokalnym Programie 

Rewitalizacji i rezultatach realizacji tego programu). 
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Program Kluczowy nr 1: Rozwój Terenów Inwestycyjnych 

Niezbędnym czynnikiem warunkującym rozwój gospodarczy są dalsze 

inwestycje na terenie miasta – otwieranie nowej lub i rozszerzanie już 

prowadzonej działalności gospodarczej - produkcyjnej lub usługowej. Dlatego 

program powinien znacząco poprawić warunki prowadzenia działalności 

gospodarczej, przede wszystkim w strefie inwestycyjnej, ale również w innych 

częściach miasta. Program musi stworzyć i wdrożyć system zachęt 

inwestycyjnych oraz oferty terenów inwestycyjnych, jak również narzędzia do 

skutecznego wypromowania tych terenów.  

Program powinien sprzyjać dalszemu rozwojowi miasta, wzmacniać jego 

pozycję wśród ośrodków gospodarczych regionu Podkarpacia i budować 

konkurencyjność miasta i przedsiębiorców działających w mieście na rynku 

regionalnym i krajowym. Projekty programu, ukierunkowane ustalonymi 

w Strategii działaniami (zob.: cz. 5) mają umożliwić miastu zbudowanie 

przewagi konkurencyjnej nad innymi ośrodkami miejskimi w województwie 

podkarpackim. Dzięki temu programowi miasto ma uzyskać zdolność do 

przyciągania nowych inwestorów oferujących atrakcyjne miejsca pracy, 

a podejmowane działania mają służyć również procesom pozyskiwania 

inwestorów zagranicznych i włączeniu ich w system lokalnej gospodarki. 

Program Kluczowy nr 2: Wspieranie przedsiębiorczości 

Potencjał gospodarczy Jasła tkwi w małych i średnich przedsiębiorstwach 

z sektora produkcyjnego i usługowego. Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju 

Województwa - Podkarpackie 2030 Jasło posiada predyspozycje do powiązań 

gospodarczych ze Słowacją. Kluczowe jest również dalsze zacieśnianie 

współpracy między środowiskiem nauki i biznesu – szkołami i przedsiębiorcami. 

Komplementarne działania między otoczeniem biznesu, szkolnictwem przy 

współudziale administracji lokalnej wzmocnią potencjał gospodarczy w rejonie. 

Kluczowym wyzwaniem jest zapewnienie już dziś i w najbliższej przyszłości 

wykwalifikowanych kadr. Przedsiębiorcy wskazują, że to jedna z ważniejszych 

kwestii do rozwiązania, dlatego program powinien być przygotowany w ścisłym 

powiązaniu z programem kluczowym nr 3, a działania przewidziane w obu tych 

programach należy przełożyć na projekty i zadania, które będą się uzupełniać 

(dopełniać).  



129 

Program Kluczowy nr 3: Rozwój kształcenia ustawicznego na rzecz 

rynku pracy  

Program powinien odpowiedzieć na konkretne wyzwanie wobec lokalnej 

organizacji edukacji, którym pozostaje wypracowanie bardziej praktycznego 

podejścia do kształcenia oraz lepsze dopasowanie oferty edukacyjnej do 

wymagań stawianych przez współczesnych przedsiębiorców. Program powinien 

promować i stymulować projekty edukacyjne, rozwijające poszukiwane cechy 

lub umiejętności, jak np.: kreatywność, twórcze rozwiązywanie problemów, 

praca zespołowa, motywację do uczenia się przez całe życie. Wyzwaniem jest 

także jakość i atrakcyjność szkolnictwa zawodowego. Dlatego program 

powinien zaoferować szczególne wsparcie dla tego obszaru edukacji, który 

obok szkolnictwa wyższego ma największy wpływ na przygotowanie 

nowoczesnych kadr dla jasielskiej gospodarki.  

Podnoszenie kompetencji niezbędne jest również u osób dorosłych, niestety 

zdiagnozowana niska świadomość korzyści płynących z uczenia się przez całe 

życie u osób starszych powoduje, że – jak dotąd – ta grupa nie przejawia takich 

potrzeb. Program powinien to zmienić, a projekty programu, które będą

nakierowane na kształcenie ustawiczne i praktyczne powinny być 

odzwierciedleniem dobrze zdiagnozowanych potrzeb na jasielskim rynku pracy 

- bezpośrednio przekładać się na zapewnianie podaży pracowników

dla lokalnego rynku pracy. Niezbędne jest również, aby program przewidywał

projekty promujące konieczność uczenia się przez całe życie. Program kluczowy

nr 3 powinien być komplementarny wobec działań zakładanych do realizacji

w programie nr 2, a projekty lub zadania, które będą podejmowane w ramach

obu programów powinny się uzupełniać i wzajemnie wzmacniać.

Program Kluczowy nr 4: Jasło Miasto Wiedzy - rozwój kapitału 

intelektualnego mieszkańców 

Program Jasło Miasto Wiedzy jest strategicznym programem o charakterze 

rozwojowym już realizowanym przez samorząd Miasta Jasła we współpracy 

z partnerami zewnętrznymi. Celem długofalowym tego programu jest 

stworzenie klimatu do zdobywania wiedzy przez wszystkie pokolenia jaślan, 

a dzięki temu wzrost zadowolenia mieszkańców z jakości życia w Jaśle, 

zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy oraz rozwój kulturowy Jasła. 

Program kluczowy nr 3 powinien kontynuować rozpoczęty proces, a działania 

w latach 2022-2024 powinny nie tylko bazować na dotychczasowych 

osiągnięciach, ale zmierzać do poszerzenia działań o nowe elementy - 
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wdrażanie skuteczniejszych mechanizmów odkrywania, kształtowania 

i wspierania talentów, stymulowanie i wspieranie budowania tożsamości 

lokalnej oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży.  

Program w zakresie edukacji nieformalnej i uzupełnienia nowoczesnej 

infrastruktury edukacyjnej powinien być komplementarny wobec adekwatnych 

działań, przewidzianych w programach kluczowych nr 2 i 3 (np. w zakresie 

kompetencji językowych i komunikacyjnych, świadomego wyboru ścieżki 

edukacyjnej, poruszanie się po rynku pracy i wiedzy ekonomicznej) jak również 

w programie nr 5 (przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta, 

umiejętności interpersonalne). 

Program Kluczowy nr 5: Rozwój integracji społecznej i społeczeństwa 

obywatelskiego  

Program powinien obejmować różnorodne projekty inicjujące atrakcyjne formy
partycypacji społecznej i wspierające podejmowanie inicjatyw społecznych. 

Oprócz tego powinien uwzględnić wdrożenie kompleksowego systemu 
wsparcia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, co wraz z rozwojem 
lokalnie akceptowanych form uczestnictwa w życiu społecznym 
i współdecydowania mieszkańców o życiu miasta ma zaowocować istotną 
zmianą - sprawić, że w 2030 r. ważne decyzje będą zapadać jak najbliżej 
mieszkańców. Chcemy, aby mieszkańcy Jasła byli bardziej zaangażowani w życie 
swojej najbliższej okolicy, miasta jak i MOF. Dlatego program powinien składać 
się z projektów, których długofalowym rezultatem będzie miasto obywatelskie, 
odpowiadające na zróżnicowane potrzeby swoich mieszkańców poprzez dialog, 
przyjaznym dorastaniu i starzeniu się. Solidarność międzypokoleniowa stanowić 
będzie miejsce w katalogu miejskich wartości. Natomiast edukacja obywatelska 
będzie służyć budowaniu spójności społecznej i promowaniu postaw 
proobywatelskich. Ponieważ aktywność organizacji pozarządowych, 
tzw. trzeciego sektora, którego działalność nie jest nastawiona na zysk, jest
uznawana za wyznacznik poziomu aktywności społeczności lokalnej, 
a znaczącym walorem Jasła jest kapitał ludzki (i kilkadziesiąt organizacji 
społecznych, które zaspokajają potrzeby zrzeszania się, organizowania 
wspólnych przedsięwzięć i budowania wspólnoty lokalnej), te działania
samorządu miejskiego kierowane będą na wspieranie społeczeństwa 
obywatelskiego – istniejących organizacji pozarządowych i zwiększanie ich 
udziału w życiu miasta. 
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Program Kluczowy nr 6: Rozwój kultury, rekreacji i sportu masowego 

Program powinien mieć na celu podniesienie jakości oferty kulturalnej, 

pobudzenie aktywności społecznej w zakresie sportu i rekreacji oraz 

promowanie potencjałów lokalnych w dziedzinie kultury. Oprócz tego korzystne 

byłoby podniesienie standardu placówek kulturowych oraz sportowo-

rekreacyjnych. Kultura, w tym kultura fizyczna - sport i rekreacja fizyczna, 

to istotny i formacyjny aspekt życia w mieście – kształtuje postawy społeczne, 

obrazuje normy etyczne i wartości. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do 

wysokiej jakości usług w obiektach sportowo-rekreacyjnych oraz bogata oferta 

kulturalna jest niezbędna do zapewnienia integracji społecznej, a także 

rewitalizacji miasta (szczególnie w obszarze społecznym). Niezbędne są również 

działania zmierzające do ochrony dziedzictwa kulturowego. Przyczynią się do 

podniesienia turystycznej rangi Jasła (jako ośrodka turystycznego w regionie) 

oraz wzmocnią tożsamość i świadomość kulturową mieszkańców. Misję 

rozwoju kultury, w ramach swoich statutów, realizują samorządowe instytucje 

kultury dla których organizatorem jest Miasto Jasło. Są to: Jasielski Dom 

Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Regionalne w Jaśle 

im. Dr. Stanisława Kadyiego. W tym zakresie kluczowa będzie działalność 

Generatora Nauki GEN jako kompendium wiedzy o mieście, dlatego działania 

Programu nr 6 powinny być skoordynowane z działaniami przewidzianymi 

w Programie Jasło Miasto Wiedzy (nr 4). Natomiast sferze rozwoju fizycznego 

mieszkańców dedykowana jest działalność zakładu budżetowego jakim jest 

MOSiR. Jego oferta pomimo, iż dosyć szeroka, wymaga nieustających nakładów 

celem utrzymania funkcjonujących obiektów. 

Program Kluczowy nr 7: Poprawa jakości życia i zwiększenia 

dostępności  

Program powinien zwierać działania zmierzające do poprawy jakości życia 

mieszkańców, poszerzenia lub wzmocnienie istniejących form wsparcia dla 

osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz wzmocnienia sektora 

ekonomii społecznej. Przemiany demograficzne związane z wydłużaniem się 

przeciętnego trwania ludzkiego życia oraz spadkiem liczby urodzeń i w efekcie 

starzenie się populacji są jednym z najważniejszych wyzwań (Ciura i Zgliczyński: 

2012), przed którymi stoi polskie społeczeństwo. Starzenie wiąże się z wieloma 

zadaniami dla polityki publicznej, m.in. związanymi ze wzrastającym deficytem 

systemu emerytur, zwiększaniem się kosztów opieki zdrowotnej i opieki nad 

osobami w podeszłym wieku oraz ze spowolnieniem potencjalnego wzrostu 
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gospodarczego w związku ze wzrostem obciążeń socjalnych. Miasto Jasło nie 

odbiega od ogólnopolskiej tendencji wskazującej na postępujący proces 

starzenia się społeczeństwa, co implikuje podejmowanie szeregu działań 

w zakresie lokalnej polityki senioralnej miasta. Przychylne spojrzenie na 

starzejące się społeczeństwo jako na naturalny życiowy etap ma bardzo ważne 

znaczenia dla określenia działań, które odpowiadają wyzwaniom w tym 

obszarze polityki społecznej. Przeciwdziałanie krytycznym stereotypom 

związanym ze starością, ma pozytywne odzwierciedlenie na jakość życia osób 

w podeszłym wieku. Tym samym na znaczeniu zyskuje ekonomia społeczna, 

która stanowi uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego. Pomaga 

zapobiegać wykluczeniu społecznemu i łagodzi napięcia społeczne.  

Mówiąc szerzej: ekonomia społeczna wspomaga proces budowania 

społeczeństwa obywatelskiego. Odpowiada też priorytetom Unii Europejskiej: 

spójności społecznej, demokracji uczestniczącej, lepszemu zarządzaniu na rzecz 

stabilnego rozwoju, ale również pełnemu zatrudnieniu i walce przeciwko 

biedzie. Dlatego działania ujęte w tym programie będą wymagały ścisłego 

powiązania z Programem nr 5. 

Program Kluczowy nr 8: Rewitalizacja 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, od 1 stycznia 2024 r. gmina może inicjować 

działania rewitalizacyjne wyłącznie w ramach uprzednio uchwalonego 

gminnego programu rewitalizacji. Stąd, do końca 2023 r. programem 

kluczowym nr 8 jest Lokalny Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023. 

Potem, programem kluczowym w zakresie rewitalizacji stanie się Gminny 

Program Rewitalizacji dla Jasła (GPR), o ile taki program zostanie przygotowany 

i przez Radę Miejską w Jaśle przyjęty. 

Za opracowaniem kolejnego programu rewitalizacyjnego przemawia stopień 

realizacji obecnego (Raport za 2021) oraz wnioski z diagnozy sytuacji społeczno-

gospodarczej miasta: wciąż będzie potrzebne inicjowanie zintegrowanych 

działań mających wpływ na trwałe zmiany społeczne, stworzenie warunków 

„równych szans” dla mieszkańców Jasła oraz rozwijanie atrakcyjnych form 

partycypacji społecznej. Program powinien zostać przygotowany w taki sposób, 

żeby rewitalizacja zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie 

obszarów Jasła stała się środkiem do osiągnięcia nadrzędnego celu – rozwoju 

miasta. GPR powinien być selektywny - skoncentrowany na najważniejszych 

obszarach i przewidywać działania na rzecz rozwoju, ochrony i zarządzania 

dziedzictwem kulturowym. 
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Program Kluczowy nr 9: Poprawa dostępności transportowej 

Dla zapewnienia zewnętrznej dostępności transportowej naszego miasta 

konieczne są działania ukierunkowane na rozwój infrastruktury drogowej, 

szczególnie takie, które polegają na lobbowaniu przez parlamentarzystów 

z ziemi jasielskiej na szczeblu krajowym za budową obwodnic np. północnej, 

obwodnica zachodnia jest na etapie koncepcji programowej. 

Dla zapewnienia wewnętrznej dostępności transportowej konieczne jest 

uporządkowanie organizacji ruchu i zerwanie z tradycyjnym modelem 

poruszania się po mieście indywidualnymi pojazdami spalinowymi. Program 

powinien ujmować działania zmierzające do wyprowadzenia z centrum Jasła 

tranzytu wewnętrznego (ruchu z osiedla do osiedla przez centrum Jasła), 

promowanie zbiorowego transportu publicznego, wprowadzenie profitów za 

korzystanie z miejskiego przewoźnika.  

Centrum miasta powinno stać się strefą komfortu, jednakże również miejscem 

wolnym od ruchu samochodowego – o tym powinni zdecydować mieszkańcy

w konsultacjach społecznych, podobnie jak o innych działaniach krytycznie 

zmieniających dostęp transportowy: wyłączenie rynku 

i przylegających do niego ulic, jako obszaru płatnej strefy parkowania, poprzez 

wprowadzenie wyłącznie ruchu pieszego lub zdecydowane podniesienie stawek 

parkingowych – co odciążyłoby ścisłe centrum miasta od ruchu 

samochodowego.  

Program powinien w pierwszym rzędzie ujmować działania nakierowane 

na sukcesywny, ale szybki i trwały wzrost: liczby pasażerów korzystających 

z publicznego transportu zbiorowego, udziału podróży po mieście odbywanych 

publicznym transportowych i rowerem, jak również na wyznaczeniu i tworzeniu 

nowych miejsc parkingowych – placów parkingowych wokół centrum oraz 

parkingów systemu P+R w centrach osiedlowych (wg rekomendacji zawartych 

w cz.8.5 Strategii).  

Istotne dla poprawy dostępności transportowej będzie podjęcie ponownie 

działań zmierzających do utworzenia w Jaśle dworca multimodalnego – 

głównego węzła transportowego miasta. Równolegle, w programie należy 

zaplanować tworzenie pomocniczych węzłów transportowych – w centrach 

osiedlowych. Program będzie ściśle powiązany z programem kluczowymi nr 11. 

Program Kluczowy nr 10: Rozwój budownictwa mieszkaniowego 
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Ożywienie miasta dzięki zatrzymaniu młodych i przyciągnięciu nowych 

mieszkańców wymaga rozwoju dostępnego mieszkalnictwa. Do osiągnięcia 

tego celu niezbędna jest dobrze rozwinięta infrastruktura mieszkaniowa. 

Program powinien zakładać, że stabilna i długofalowa polityka mieszkaniowa 

Jasła będzie narzędziem spowalniania depopulacji oraz istotnym warunkiem 

stworzenia miejsca przyjaznego do życia, tylko wtedy, jeśli uwzględni 

zróżnicowanie struktury dochodowej społeczności i zaoferuje zróżnicowane 

formy usług mieszkaniowych, nie tylko takie, które oparte są na modelu 

własnościowym. Rozwój budownictwa mieszkaniowego jest determinującym 

elementem rozwoju miasta również w sferze gospodarczej, tworzy i utrzymuje 

popyt na materiały i usługi - stąd program powinien zakładać, że projekty 

mieszkaniowe, które się w nim znajdą będą realizowane w oparciu o różne 

formy organizacyjno-finansowe, w tym partnerstwo publiczno-prywatne czy 

spółki celowe, tworzone o lokalny kapitał i przedsiębiorstwa branży 

budowlanej. Podejmowane działania będą skupione wokół odnowy istniejącej 

tkanki urbanistycznej i modernizacji istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz 

wsparcia budowy nowych mieszkań na wynajem. Program ten powinien 

być ściśle powiązany z programami kluczowymi nr 2, 8, 9 i 11.  

Program Kluczowy Nr 11: Ochrona powietrza 

Program powinien przede wszystkim przynieść ograniczenie niskiej emisji. 

Stąd zaplanować należy promocję i edukację w zakresie OZE, ochrony 

środowiska, ekomobilności oraz wprowadzić przepisy lokalne i rozwiązania 

w zakresie planowania przestrzennego, które opisano w rekomendacjach 

(cz. 8.5). 

Realizacja tego celu ukierunkowana będzie na zwiększenie zadań dotyczących 

ochrony środowiska m.in. poprzez realizowanie programów służących 

ograniczaniu smogu i niskiej emisji, zwiększanie świadomości ekologicznej 

społeczeństwa, szczególnie poprzez edukację nt. odnawialnych źródeł energii, 

ekologicznego korzystania z paliw kopalnych, oszczędzania energii elektrycznej 

i cieplnej, w tym termorenowacji budynków, selektywnego zbierania 

i recyklingu odpadów oraz racjonalizacji decyzji konsumenckich.  

Program powinien uwypuklać, że dobrze zorganizowana gospodarka 

komunalna miasta to nie tylko zbiórka i utylizacja odpadów, ale też dbałość 

o wygląd miasta, bezpieczeństwo mieszkańców czy dostęp do ochrony zdrowia.

Program powinien przewidzieć system działań zmierzających do rozwoju

transportu rowerowego (sieć ścieżek rowerowych doprowadzających od osiedli
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do centrum miasta, system parkingów rowerowych przy węzłowych 

przystankach transportu publicznego, wg rekomendacji zawartych w cz. 8.5). 

Program Kluczowy nr 12: Zielone Jasło 

Działania tego programu polegać będą w pierwszym rzędzie na promowaniu 

i wprowadzaniu do miasta elementów błękitno-zielonej infrastruktury.  

Program będzie promował i wspierał stosowanie Zielona architektura jako 

narzędzie wykorzystujące przyrodę w celu uzyskania korzyści środowiskowych, 

gospodarczych i społecznych. Druga oś tego programu to unowocześnienie 

i wprowadzenie elementów „smart” do gospodarki odpadami, z zamiarem 

stworzenia – docelowo - systemu obiegu zamkniętego.  

Zmierzamy do wprowadzenia efektywnego systemu retencjonowania wód 

opadowych, aby nasze miasto dostosowane było do wyzwań związanych ze 

zmianą klimatu. Ochrona środowiska to sposób myślenia, który powinien stać 

się standardem. By realnie stawić czoła kryzysowi klimatycznemu potrzebne są 

działania nie tylko na płaszczyźnie międzynarodowej, ale także lokalnie – tam, 

gdzie skutki zmiany klimatu są najbardziej odczuwalne. Samorządy mają więc 

przed sobą wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć, by zadbać o zdrowie 

i jakość życia ich mieszkańców.  

Niezbędnym warunkiem jest również wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań 

do systemu gospodarki odpadami. Rozbudowany i zmodernizowany Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych pozwoli na prawidłowe 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności w zakresie 

selektywnego zbierania i ograniczenia wytwarzania odpadów oraz zwiększenia 

poziomu odzysku i recyklingu.  

Program obejmie również powiększenie terenów objętych formami ochrony 

przyrody oraz wsparcie edukacji proekologicznej i przyrodniczej, adresowanej 

do dzieci i dorosłych, co posłuży – podniesieniu świadomości ekologicznej 

mieszkańców. w tym ostatnim zakresie, program będzie powiązany 

z programami: 4 i 11. Natomiast, przewidziane w tym programie wsparcie 

działań na rzecz ochrony przeciwpowodziowej oraz retencji wodnej, będzie 

komplementarne z działaniami w ramach Programu nr 14 (Adaptacja do zmian 

klimatu). 

Program Kluczowy nr 13: Profilaktyka zdrowotna jaślan 
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Zachowania prozdrowotne powinny stanowić istotny element edukacji 

począwszy od edukacji przedszkolnej. Szczególny nacisk powinien zostać 

nakierowany na edukację w zakresie profilaktyki i promocji zachowań 

prozdrowotnych od najmłodszych lat życia mieszkańców naszego miasta. 

Działania realizowane na szczeblu lokalnym realizowane są przez gminne 

programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programy 

przeciwdziałania narkomanii. Równie istotne są działania zmierzające do 

promowania zdrowego i aktywnego trybu życia. Program powinien zapewnić 

kontynuację już dostępnych programów profilaktyki, poprzez wdrażanie 

i finansowanie programów profilaktycznych finansowanych z budżetu miasta na 

podstawie wskazań wynikających ze statystyk zachorowalności. Oprócz tego 

działania programu powinny być nastawione na wzmożenie zainteresowania 

mieszkańców badaniami, zdrowym stylem życia, rekreacją fizyczną, zdrowym 

odżywianiem się itd., poprzez różnorodne i atrakcyjne formy informowania 

i mobilizowania do zgłaszania się na badania (konkursy, akcje medialne), jak 

również dostępne zajęcia ruchowe, szkolenia, aplikacje mobilne, prelekcje itp. 

formy upowszechniania zachowań prozdrowotnych.  

Program Kluczowy nr 14: Adaptacja do zmian klimatu 

Adaptacja do zmian klimatu jest stosunkowo nowym elementem w polityce 

rozwojowej Jasła, choć przecież biorąc pod uwagę duże skupienie ludzi, usług 

i infrastruktury, to właśnie miasta są szczególnie narażone na negatywne skutki 

zmian klimatycznych. z roku na rok coraz częściej pojawiają się długotrwałe 

susze, nawalne deszcze, fale upałów i mrozów – których konsekwencje 

w istotny sposób wpływają na jakość życia mieszkańców.  

Dlatego w Jaśle zamierzamy wdrożyć działania edukacyjne i promocyjne 

sprzyjające zwiększeniu świadomości dotyczących zmian klimatu, rozwinąć 

potencjał służb publicznych w zakresie monitoringu, prognozowania 

i ostrzegania przed stanami nadzwyczajnymi oraz opracować i systematycznie 

wdrażać plan adaptacji do zmian klimatu.  

Program powinien być ściśle powiązany z działaniami przewidzianymi 

w Programach nr 10, 11, 12 i 15.  

Program Kluczowy nr 15: Cyfrowe Jasło 

Program ma na celu wdrożenie w Jaśle koncepcji „smart city” tj. inteligentnego 

miasta cyfrowego. Dwa najważniejsze elementy tego programu to 
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wykorzystanie rozwiązań smart w komunikacji z mieszkańcami 

i interesariuszami rozwoju Jasła oraz popularyzacja rozwoju kompetencji 

cyfrowych wśród wszystkich grup mieszkańców. 

Coraz częściej do najważniejszych czynników rozwoju miast zalicza się, prócz 

kapitału społecznego i wiedzy, właśnie zaawansowane technologie, 

pozwalające oszczędzać zarówno czas, jak i energię. Rozwój i konieczność 

wykorzystywania zaawansowanych technologii w procesach zarządzania 

miastem stają się w obecnych czasach nieuniknione. Do elementów koncepcji 

miasta inteligentnego, które zamierzamy wdrażać należą m.in.: inteligentny 

system transportu, system zarządzania miastem, otwarte dane i dialog 

obywatelski, partycypacja, e-administracja, monitorowanie środowiska i obiegu 

odpadów. Te wszystkie składowe wspólnie tworzą obraz „smart city”, który 

zapewni mieszkańcom: dostęp do informacji, sprawną administrację, warunki 

do inwestowania, sprawny transport i bezpieczeństwo, dbałość o ekologię oraz 

aktywny udział w ulepszaniu Jasła. Program powinien również objąć działania 

dot. podnoszenia standardów cyfrowych w urzędzie miasta oraz systemowego 

wsparcia zarządzania miastem i monitorowania rozwoju miasta (w oparciu 

o dane i dialog). Program komplementarny z programami nr 16 i 17.

Program Kluczowy nr 16: Wzmocnienie roli Jasła jako centrum 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego  

Podniesienie konkurencyjności Jasła w roli lokalnego ośrodka funkcjonalnego 

oraz rozwój współpracy między miastem, a sąsiednimi gminami, wchodzącymi 

w skład Jasielskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) – 

to podstawowe działania, które powinien wdrożyć ten program. Jasło jest 

siedzibą władz powiatu, pełni istotną rolę w kreowaniu ponadlokalnych 

uwarunkowań społeczno-gospodarczych, oddziałując na sąsiadujące gminy. 

Fakt, że Jasło pełniąc funkcje administracyjne oraz gospodarczo-usługowe na 

rzecz otaczających go gmin, realnie jest subregionalnym / lokalnym ośrodkiem 

rozwoju, trzeba będzie przełożyć na konkretną pozycję miasta-lidera, a w tym 

zadaniu rolą samorządu miejskiego i burmistrza będzie wzmocnienie kontaktów 

i współpracy z gminami wchodzącymi w skład MOF. Delimitację tego MOF 

określiła Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030, w której Jasło 

stanowi rdzeń, jako najsilniejszy ośrodek finansowy, gospodarczy 

i administracyjny (zob. diagnoza obszaru przestrzennego – cz. 2.3. Strategii). 

Gminy MOF różnią się wielkością, ale mamy wspólne problemy i wspólne cele – 

transport, rozwiązywanie problemów społecznych, zmiany klimatyczne, czy 
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rynek pracy i edukacja. Wspólna realizacja przedsięwzięć społecznych 

i inwestycyjnych będzie dla nas ważna, bez względu na ich skalę.  

Definicja obszaru funkcjonalnego mówi, że jest to zwarty układ przestrzenny 

składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się 

wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi, jednolitymi celami rozwoju, 

a wyodrębniany jest w celu wykorzystania jego potencjału geograficznego do 

rozwoju kraju i regionów. 

Pierwsze kryterium identyfikacji miejskich obszarów funkcjonalnych jako 

przestrzeni interwencji mówi nie tyle o „wspólnocie losu” danego zespołu 

miejskiego, czyli o wspólnych problemach rozwojowych, które można podjąć, 

ile o wyzwaniach, a w dalszej kolejności o priorytetach strategicznych, 

na których warto się skupić, aby osiągnąć coś więcej niż to, co mogą osiągnąć 

władze poszczególnych miast, działając w pojedynkę. Wyzwania mogą być 

związane z różnego rodzaju zapóźnieniami, swoistym efektem już zarzuconych 

ścieżek rozwojowych, z przeszłości. Mogą też być wyzwaniami przyszłości, 

wyzwaniami technologicznymi nowej gospodarki. Przykładem może być nowa 

energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (Kuźnik 2015). 

Drugie kryterium mówi o potencjale współdziałania, który można identyfikować 

na poziomie nie deklaracji o potrzebie współpracy, ale na poziomie rzeczywiście 

istniejących instytucji współdziałania oraz inicjowanych z sukcesem wspólnych 

projektów rozwojowych (ibidem). Należy zauważyć, że coraz większego 

znaczenia nabiera podejście funkcjonalne do rozwoju obszarów miejskich, 

przy czym najważniejszym wydaje się konieczność tworzenia partnerstw 

angażujących podmioty na różnych poziomach zarządzania, które będą w stanie 

te przedsięwzięcia zrealizować. Na samorządach lokalnych spoczywać będzie 

większa niż dotychczas odpowiedzialność za rozwój gospodarczy, 

przełamywanie barier we współpracy z innymi samorządami, jak również 

poprawę dialogu z przedsiębiorcami i mieszkańcami (Kociuba 2015). 

Konkretne działania, które należy zaplanować w Programie nr 16, powinny 

konsolidować i organizować gminy MOF do: utworzenia wspólnego systemu 

informacji kulturalnej, turystycznej, rekreacyjnej gmin obszaru funkcjonalnego; 

wdrożenia dwóch wspólnych projektów. Pierwszy będzie miał na celu 

dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy, drugi – wdrożenie 

zintegrowanego i spójnego zarządzania zasobami przyrodniczymi 

i środowiskowymi. Ambitnym przedsięwzięciem będzie również wspólne 
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wsparcie tworzenia kooperacji mikro i małych przedsiębiorstw działających 

w MOF.  

Program Kluczowy nr 17: Podniesienie jakości usług publicznych 

Województwo podkarpackie jako kluczowe wyzwanie stawia przed sobą 

efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

w administracji publicznej. Tym samym niezbędne jest dalsze zwiększanie 

dostępu mieszkańców do zasobów cyfrowych i usług publicznych. Istota 

inteligentnej administracji przejawia się w wykorzystaniu technologii 

informatycznych i telekomunikacyjnych, nie tylko w procesie obsługi 

interesanta, ale też w organizacji pracy urzędu. a skuteczna administracja, 

to taka, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów – 

interesantów lub interesariuszy. Dlatego niezbędne jest w Jaśle rozwijanie 

i wykorzystywanie nowoczesnych technologii w komunikacji z mieszkańcami. 

Wobec tego, program powinien przewidzieć działania polegające na 

poszerzeniu systemu usług e-administracji oraz wdrożenie systemu 

monitorowania potrzeb mieszkańców oraz poziomu ich zadowolenia 

z dostępności i jakości usług publicznych. Program komplementarny 

z programem nr 15. Dwa kluczowe, ściśle ze sobą związane problemy: 

depopulacja i deprywacja przychodowej strony budżetu miasta, sprawiają, 

że program poprawy jakości usług publicznych powinien przewidywać 

wdrożenie monitoringu bazy podatkowej miasta oraz narzędzi, które ułatwią 

decyzje prowadzące do optymalizacji kosztów świadczonych usług. 

8.6. Monitorowanie wdrażania Strategii 

Monitoring jest elementem systemu zarządzania, polega na regularnym 

sprawdzaniu osiąganych wyników w odniesieniu do wcześniej określonych 

oczekiwań. 

W przypadku Strategii będzie to oznaczało systematyczne gromadzenie, 

analizowanie i interpretację danych służących:  

• kontroli realizacji działań przewidzianych dla 10 wytyczonych kierunków

osiągnięcia celów strategii, wdrażanych w ramach 17 programów

kluczowych;

• ocenie stopnia osiągniecia pięciu wytyczonych celów.

Monitorowanie Strategii oparte będzie na miernikach zmian ilościowych 

(danych ilościowych), interpretowanych przy wsparciu badań i analiz 

o charakterze jakościowym.
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Przewidujemy dwa rodzaje mierników: 

• rezultatu (ew. produktu): dla poszczególnych działań, przewidzianych

w Strategii i pogrupowanych w Programach kluczowych; wartość bazowa

miernika z zasady wynosi „0”, a wartość docelowa – czyli wskaźnik realizacji 
danego działania zostanie każdorazowo ustalona na etapie tworzenia albo

aktualizacji danego Programu kluczowego; do każdego działania zostały

w tej Strategii przyporządkowane adekwatne mierniki, zestawione w tabeli,

w rozdziale 7 Strategii;

• oddziaływania Strategii na sytuację w mieście (czyli osiągania celu Strategii):

dla każdego z 5 celów strategii ustaliliśmy co najmniej 3 równoważne

mierniki, powiązane z przeprowadzoną diagnozą danego strategicznego

obszaru rozwojowego miasta; wartość bazowa opisuje stan na rok 2020,

natomiast wartość docelowa danego miernika – czyli wskaźnik osiągnięcia 
danego celu strategii, została określona na podstawie analizy danych

diagnostycznych i prognozowanego oddziaływania rezultatów działań

poszczególnych programów kluczowych. Zestaw mierników realizacji celów

Strategii obejmuje 20 parametrów. Logikę doboru mierników

parametryzujących osiąganie celów Strategii oraz wskaźniki (tj. docelową 
wartość każdego miernika) przedstawiliśmy w cz. 9.7

(tabela nr 14 i 15).

Odpowiedzialność za właściwe wdrażanie i realizowanie systemu monitoringu 

sprawuje Koordynator Strategii – Zastępca Burmistrza Jasła, który poprzez 

odrębnie powołany Zespół ds. Wdrażania Strategii prowadzi i nadzoruje pracę 

komórek organizacyjnych urzędu miasta, dostarczających danych i informacji.  

Monitoring będzie miał charakter cykliczny (w przypadku publikacji 

konkretnych raportów czy dokumentów programowych) oraz kroczący (on-

going) w zakresie bieżących badań i analiz. System monitoringu, w ujęciu 

procesowym i w powiązaniu z ewaluacją Strategii, przedstawiono na ryc. 26. 
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Ryc. 26 System monitoringu i ewaluacji Strategii – relacje pomiędzy 
monitorowaniem i ewaluację

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiału aut.: Justyna Pietrzykowska, z uwzględnieniem 
rekomendacji OECD (Przegląd Stanu Zarządzania) 

Ważnym elementem całego systemu będzie proces współzarządzania, 

polegający na kreowaniu otwartej platformy współpracy i komunikacji 

z interesariuszami, np. poprzez otwarte posiedzenia Zespołu ds. Wdrażania 

Strategii.  

Interesariusze korzystając ze zbiorów otwartych danych będą mieli wpływ na 

realizację Strategii, mogąc wnosić swoje uwagi, zastrzeżenia i propozycje zmian 

podczas cyklicznych spotkań i konsultacji (zakładamy, że raz w roku 

organizowane będą warsztaty strategiczne).  

Zbiory otwartych danych będą zawierać kluczowe wskaźniki, konkretne 

informacje ilościowe i jakościowe, wyniki ekspertyz i raportów miejskich. Dane 

te dostępne będą publicznie na stronie Urzędu Miasta w Jaśle lub w postaci 

materiałów informacyjnych dotyczących postępów w realizacji strategii czy też 

Programów Kluczowych, publikowanych w regularnych odstępach czasu, raz do 

roku. Zakładamy przeprowadzanie badania ankietowe i fokusowe (co dwa lata), 

co umożliwi interesariuszom wpływanie na cały proces, z drugiej strony 

stanowić będzie materiał do ewaluacji okresowej Strategii. Taki system stworzy 

ramy dla dialogu wewnętrznego pomiędzy różnymi ośrodkami decyzyjnymi 

w strukturze administracji publicznej (na forum Zespołu). 
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8.7. Wskaźniki realizacji celów Strategii 

Na potrzeby realizacji systemu monitoringu i ewaluacji Strategii 

przygotowaliśmy zestaw 20 mierników, jak również ich pożądane wartości 

docelowe, czyli wskaźniki powalające ocenić stopień osiągnięcia pięciu 

wytyczonych celów strategicznych.  

Mierniki dobrano, kierując się następującymi zasadami: 

• właściwie oddają cechy obszaru priorytetowego rozwoju Jasła,

którego dotyczy cel (tj. mierzą cechy albo zjawiska, które scharakteryzowano

w diagnozie), przez co dostarczą właściwych miar dla oceny stopnia poprawy

konkretnego aspektu sytuacji Jasła,

• mają charakter mierzalny i są konkretne,

• są łatwe do zarządzania (pozyskania, przetworzenia, zinterpretowania

i zaprezentowania publicznie).

Poniżej przedstawiamy logikę doboru wszystkich 15 mierników oraz 

wyznaczania wskaźników osiągnięcia poszczególnych celów strategicznych. 

Tabela 14: Logika doboru mierników i wyznaczania wskaźników osiągniecia celów 
strategicznych  

CEL STRATEGICZNY 1: Jasło miastem wykorzystanych szans 
gospodarczych 

Kierunek zmian Miernik Uzasadnienie 

Lepsze warunki 
podejmowania 
i prowadzenia 
działalności 
gospodarczej oraz 
poprawa struktury 
bazy ekonomicznej 
miasta 

liczba podmiotów
gospodarczych 
zarejestrowanych 
w CEIDG z miejscem 
prowadzenia działalności 
gospodarczej w Jaśle, na 
1000 mieszkańców 
miasta 

Gospodarka miasta powinna
cechować się dogodnymi 
warunkami do podejmowania 
działalności gospodarczej – 
im więcej osób skłonnych jest 
założyć i prowadzić swoje 
firmy, tym większe 
prawdopodobieństwo, 
że gospodarka miast znajduje 
się „na właściwych torach”.

% udział nowo 
zarejestrowanych 
podmiotów sektora 
kreatywnego w liczbie 

Wzrost udziału firm sektora 
kreatywnego jest uznawany za 
symptom rosnącej 
długofalowo atrakcyjności 
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nowo zarejestrowanych 
podmiotów w Jaśle, 
ogółem 

gospodarczej i 
osiedleńczej miasta.

instytucje otoczenia

biznesu 

na 10 tys. podmiotów 

gospodarki narodowej 

zarejestrowanych w Jaśle 

Wzrost liczby instytucji 
biznesu sygnalizuje 
perspektywę stabilnego 
wzrost popytu na usługi 
finansowe, doradcze, prawne, 
przez co jest interpretowany 
jako wyznacznik koniunktury 
na rynku (lokalnej gospodarki 
miasta).

Edukacja 
dostosowana do 
potrzeb rynku 
pracy 

liczba bezrobotnych

absolwentów w Jaśle 

Mała liczba absolwentów 
pozostających bez 
zatrudnienia świadczy o tym, 
że ich kwalifikacje nie 
stanowią bariery na rynku 
pracy.

CEL STRATEGICZNY 2: Jasło miastem silnym swymi mieszkańcami 

Kierunek zmian Miernik Uzasadnienie 

Rozwój zasobów 
ludzkich 

% udział bezrobotnych 
w grupie wiekowej do 30 
roku życia w ogólnej 
liczbie zarejestrowanych 
bezrobotnych 

Zmniejszanie % bezrobotnych 
w grupie do 30 r. ż. w ogólnej 
liczbie bezrobotnych 
sygnalizuje, że kapitał 
intelektualny i zdolności do 
adaptacji tej grupy 
mieszkańców rosną (wobec 
wymagań rynku pracy).

saldo migracji
wewnętrznych na 
1000 mieszkańców 

Spadek liczby osób (względny) 
opuszczających miasto jest 
jednym z sygnalizatorów,  
że ocena warunków życia 
i pracy zmienia się na korzyść.

Zwiększenie 
integracji 
i partycypacji 
społecznej 

frekwencja w wyborach
samorządowych – 
wybór burmistrza -I tura 

Frekwencja w wyborach 
samorządowych jest w Polsce 
tradycyjnie niska, stąd przyjęło 
się uważać, że wzrost udziału 
w wyborach lokalnych jest 
znamienny – sygnalizuje
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wzrost zaangażowania
w sprawy miasta.

liczba organizacji
pozarządowych na 
1000 mieszkańców 

Organizacja (formalna) 
aktywności społecznej jest 
wyznacznikiem potencjału 
aktywności mieszkańców, 
ponieważ wymaga od nich 
samoorganizacji, deklaracji 
długofalowego 
zaangażowania, wnoszenia 
składek itp. 

liczba projektów

zgłoszonych do budżetu 

obywatelskiego Jasła na 

1000 mieszkańców 

Uczestnictwo mieszkańców
w realizacji budżetu 
obywatelskiego – zgłaszaniu 
i wyborze projektów, 
uznawane jest za wyraz 
zaangażowanie
w rozwiązywanie lokalnych 
problemów.

CEL STRATEGICZNY 3: Jasło miastem przyjaznym i dostępnym 

Kierunek zmian Miernik Uzasadnienie 

Poprawienie 
spójności 
terytorialnej 

% udział powierzchni 
terenów objętych 
miejscowymi planami 
zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp) 
w ogólnej powierzchni 
Jasła 

Ugruntowany miernik dbałości 
o jakość przestrzeni i dobre
warunki życia w mieście – im
wyższy udział % terenów
objętych mpzp, tym lepsza
ocena poziomu dbałości
o obszar przestrzenny
i środowiskowy miasta, oraz
większe prawdopodobieństwo
osiągnięcie spójności
terytorialnej miasta.

Większa 
dostępność 
mieszkań i lepsze 
warunki 
zamieszkiwania 

liczba gospodarstw
domowych oczekujących 
na najem mieszkania 
komunalnego, na 1000 
mieszkańców 

Im mniej potrzebujących – 
oczekujących na lokale 
komunalne, tym wyższa jest 
ocena dostępności (różnych) 
mieszkań w mieście. 

% udział powierzchni 
parków, zieleńców 

Udział urządzonych, 
publicznych terenów zielonych 
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i terenów zieleni 
osiedlowej w powierzchni 
Jasła  

jest wyznacznikiem warunków 
zamieszkiwania w mieście – 
i m więcej zorganizowanej 
i utrzymywanej przez miasto 
publicznej zieleni, tym wyższa 
ocena jakości życia w mieście. 

CEL STRATEGICZNY 4: Jasło miastem zdrowym i zadbanym 

Kierunek zmian Miernik Uzasadnienie 

Rozwój 
w harmonii 
z naturą 
i zwiększanie 
rezyliencji Jasła 

liczba nowoczesnych
rozwiązań w 
infrastrukturze miejskiej 
dot. dostosowania do 
postępujących zmian 
klimatu 

Jasło musi adaptować się do 
zmian klimatu, jeśli tego 
zaniecha, będzie ponosić coraz 
większe nakłady na usuwanie 
skutków tych zmian, np. 
powodzi. Tempo tej adaptacji 
– liczba wdrożeń rocznie- 
odzwierciedlać będzie stopień
osiągnięcia celu
strategicznego.

% udział terenów 
zielonych w ogólnej 
powierzchni Jasła  

Tereny zielone w mieście (łąki, 
lasy, nadrzeczne łęgi, 
pastwiska wraz z urządzonymi 
parkami i ogrodami) 
umożliwiają przewietrzanie - 
poprawiają jakość powietrza, 
zwiększają retencję, łagodzą 
uciążliwości upałów itp.  

liczba dni w roku
charakteryzujących się 
dobrą jakością powietrza 
(stężenie pyłu pm10 
i pm2,5 poniżej normy) 

Przestrzeń dobra do życia, 
to przestrzeń bez 
zanieczyszczeń powietrza, 
wolna od smogu, 
niskoemisyjna. Czyste 
powietrze zwiększa 
atrakcyjność osiedleńczą 
miasta i prowadzi do 
podniesienia jakości życia. 

Promocja 
zdrowego stylu 
życia 

% udział nowo 
zarejestrowanych 
podmiotów sektora 
medycznego w liczbie 
nowo zarejestrowanych 

Pochodną skutecznej polityki 
promowania zdrowego stylu 
życia jest, między innymi, 
znaczny wzrost popytu na 
usługi medyczne – 
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podmiotów ogółem diagnostykę, konsultacje 
internistyczne, stomatologię, 
fizjoterapię itd. 

CEL STRATEGICZNY 5: Jasło miastem dobrze zarządzanym 

Kierunek zmian Miernik Uzasadnienie 

Wyższa jakość 
i lepszy dostęp do 
usług publicznych  

% udział maksymalnych 
ocen (wzrost) 
w ankietowym, 
ilościowym, 
reprezentatywnym 
badaniu opinii klientów; 
badanie co 2 lata 

Badanie satysfakcji klientów 
jest standardowym sposobem 
oceny jakości świadczonych 
usług.

liczba wdrożeń e-usług Rosnący udział usług 
administracji dostępnych on-
line jest wyrazem rosnącej 
dostępności tych usług.

% udział maksymalnych 
ocen w ankietowym, 
ilościowym, 
reprezentatywnym 
badaniu opinii klientów – 
osób ze szczególnymi 
potrzebami, co 2 lata 

Badanie satysfakcji klientów 
jest standardowym sposobem 
oceny jakości świadczonych 
usług.

Miasto liderem 
współpracy  

liczba projektów
Jasielskiego MOF 
zgłoszonych do 
konkursów/instrumentów 
wsparcia, za sprawą (pod 
kierunkiem) miasta lidera 
- Jasła

Rosnąca liczba 
przygotowanych wspólnie 
projektów gmin Jasielskiego 
MOF świadczy o rozwijaniu
zdolności Jasła do 
wypełniania roli miasta-lidera.

Źródło: opracowanie własne 

W kolejnych tabelach prezentujemy docelowe wartości mierników. 

Osiągnięcie zakładanych wartości będzie sygnalizować osiągnięcie zakładanych 

zmian, czyli realizację danego celu Strategii. Jak podano w cz. 9.6. wszystkie 

ustalone w Strategii miary są równoważne (tj. waga każdego z mierników jest 

taka sama i wynosi 1). Każdy wskaźnik ustalony dla poszczególnych celów 

powinien zostać osiągnięty, żeby można było wyłącznie na podstawie 

monitoringu uznać, że dany cel został zrealizowany.  
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Monitorowanie realizacji działań Strategii wyłącznie w oparciu o wskaźniki nie 

powinno nastręczać nam trudności, natomiast monitorowanie realizacji Celów 

Strategii w oparciu o wskaźniki ma charakter operacyjno-kontrolny. 

Najważniejszym sprawdzianem tego, czy cele zostały osiągnięte będzie 

ewaluacja, podczas której nastąpi interpretacji aktualnych wartości 

poszczególnych mierników, w odniesieniu do aktualnej sytuacji społeczno-

gospodarczej Jasła, również w oparciu o jakościowe badania zaplanowane dla 

konkretnego badania ewaluacyjnego. 

Tabela 15: Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego 1: Jasło miastem 
wykorzystanych szans gospodarczych  

Miernik 
Jednostka 

miary 
Źródło 
danych 

Rok 
bazowy 

Wartość 
 bazowa 

Wskaźnik - 
wartość 

docelowa 
miernika 
na rok: 

2025 

2030 

Liczba podmiotów 
gospodarczych 
zarejestrowanych w CEIDG 
z miejscem prowadzenia 
działalności gospodarczej 
w mieście Jasło, na 1000 
mieszkańców miasta 

podmiot
ewidencja 
ludności 
i CEIDG 

2019 77 
80 

100 

Udział nowo 
zarejestrowanych 
podmiotów sektora 
kreatywnego w liczbie 
nowo zarejestrowanych 
podmiotów w Jaśle, 
ogółem 

% GUS, BDL 2020 7,04 
8,00% 

10,00% 

Liczba bezrobotnych 
absolwentów w Jaśle osoby 

raporty 
PUP 

w Jaśle 
2020 98 

90 

65 

Źródło: opracowanie własne, z uwzględnieniem danych bazowych dla PRL, tabela 71. 

Tabela 16: Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego 2: Jasło miastem silnym swymi 
mieszkańcami 

Miernik 
Jednostka 

miary 
Źródło 
danych 

Rok 
bazowy 

Wartość 
 bazowa 

Wskaźnik - 
wartość 

docelowa 
miernika 
na rok: 

2025 

2030 

Udział bezrobotnych 
w grupie wiekowej do 30 

% GUS BDL 2020 21,1 
<20,0% 

<12,0% 



148 

Miernik 
Jednostka 

miary 
Źródło 
danych 

Rok 
bazowy 

Wartość 
 bazowa 

Wskaźnik - 
wartość 

docelowa 
miernika 
na rok: 

2025 

2030 

r.ż. w ogólnej liczbie
zarejestr. bezrobotnych

Saldo migracji 
wewnętrznych na 

1000 mieszkańców 

% GUS BDL 2020 - 0,59
-0,45%

-0,35%

Frekwencja w wyborach 
na burmistrza, I tura

% 
raport 
PKW 

2018 46,4 
47,0% 

48,5% 

Liczba organizacji 
pozarządowych 

na 1000 mieszkańców 

podmioty GUS, BDL 2019 3,2 
3,4 

4,5 

Liczba projektów 
zgłoszonych do budżetu 

obywatelskiego na 1000 
mieszkańców  

projekty-
wnioski 

raport
o stanie
gminy

2020 0,23 
0,30 

0,60 

Tabela 17: Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego 3: Jasło miastem przyjaznym 
i dostępnym 

Miernik 
Jednostka 

miary 
Źródło 
danych 

Rok 
bazowy 

Wartość 
 bazowa 

Wskaźnik - wartość 
docelowa miernika 

na rok: 

2024 

2030 

Udział powierzchni 
terenów objętych 
miejscowymi planami 
zagospodarowania 
przestrzennego 
w ogólnej 
powierzchni miasta 

% 

BDL 

G421 2019 43,8 
45,00% 

55,00% 

Liczba gospodarstw 
domowych 
oczekujących na 
najem mieszkania 
komunalnego, na 
1000 mieszkańców 

szt. 

urząd
miasta, 
ewidencja 
ludności 

2020 1,9 
1,7 

0,85 

Udział powierzchni 
parków, zieleńców 
i terenów zieleni 
osiedlowej 
w powierzchni gminy 

% BDL 2020 1,3 
1,4% 

1,9% 
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Źródło: opracowanie własne, z uwzględnieniem danych bazowych dla PRL, tabela 71. 

Tabela 18: Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego 4: Jasło miastem zdrowym 
i zadbanym  

Miernik 
Jednostka 

miary 
Źródło 
danych 

Rok 
bazowy 

Wartość 
 bazowa 

(w.b.) 

Wskaźnik - 
wartość 

docelowa 
miernika 
na rok: 

2025 

2030 

Liczba nowoczesnych 
rozwiązań
w infrastrukturze miejskiej 
dot. dostosowania do 
postępujących zmian 
klimatu 

szt. 
raport
o stanie
miasta 

2021 0 
6 

28 

Udział terenów zielonych 
w terytorium miasta 

% GUS BDL 2020 2,0 
2,2% 

3,0% 

Liczba dni w roku 
charakteryzujących się 
dobrą jakością powietrza
w gminie (stężenie pyłu 
pm1 i pm2,5 poniżej normy) 

szt.

punkt
pomiaru 
Airly – 
Jasło, 
Sokoła 

2020 

bd. - do 
ustalenia, o 

ile to 
niemożliwe, 

w.b.= 183

>115 % w.b.

>130 % w.b.

Udział nowo 
zarejestrowanych 
podmiotów sektora 
medycznego w liczbie 
nowo zarejestrowanych 
podmiotów ogółem 

% GUS BDL 2020 7,75 
7,85% 

9,00% 

Źródło: opracowanie własne, z uwzględnieniem danych bazowych dla PRL, tabela 71. 

Tabela 19: Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego 5: Jasło miastem dobrze 
zarządzanym  

Miernik 
Jednos

tka 
miary 

Źródło 
danych 

Rok 
bazowy 

Wartość 
 bazowa 

(w. b.) 

Wskaźnik - 
wartość 

docelowa 
miernika 
na rok: 

2025 

2030 

Wzrost udziału ocen 
maksymalnych 
reprezentatywnym 
badaniu opinii klientów 
Urzędu Miasta w Jaśle;  

% 
raport
z badania 

2022 

bd. – 

należy 
przeprowadzić
badanie 

>15% w. b.%

>35% w. b.%

Liczba wdrożeń e-usług 
szt. 

raport
o stanie
miasta

2022 0 
4 

22 
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Miernik 
Jednos

tka 
miary 

Źródło 
danych 

Rok 
bazowy 

Wartość 
 bazowa 

(w. b.) 

Wskaźnik - 
wartość 

docelowa 
miernika 
na rok: 

2025 

2030 

Udział maksymalnych ocen 
w reprezentatywnym 
badaniu opinii klientów 
Urzędu Miasta – osób ze 
szczególnymi potrzebami; 
badanie co 2 lata 

% 
Raport 
z badania 

2022 
bd. – należy 
przeprowadz

ić badanie 

>105% w.b.

>125% w.b.

Liczba projektów 
Jasielskiego MOF 
zgłoszonych do 
konkursów/instrumentów 
wsparcia za sprawą Jasła – 
lidera i koordynatora  

Szt. 
Raport 
o stanie
miasta

2022 0 
1 

4 

Źródło: opracowanie własne, z uwzględnieniem danych bazowych dla PRL, tabela 71. 

8.8. Ewaluacja skuteczności Strategii 

Ewaluacja wyjaśnia, czy i w jaki sposób, wytyczone cele zostały osiągnięte albo 

dlaczego wciąż pozostają w sferze planowania. Stanowi podstawę do oceny czy 

założenia, problemy, wyzwania i wyznaczone cele są wciąż aktualne. Ocena 

taka jest konieczna, aby możliwe było refleksyjne wprowadzenie modyfikacji, 

poprawa całego procesu decyzyjnego oraz lepsze dostosowanie się do 

oczekiwań interesariuszy i zmieniających się uwarunkowań. Wzajemne relacje 

pomiędzy ewaluacją a monitoringiem, przedstawiono na schemacie (ryc.25): 

Za ewaluację Strategii odpowiada Koordynator Strategii (w ujęciu operacyjnym 

– bieżące wdrażanie ustaleń Strategii: zamawianie i przeprowadzanie ewaluacji,

formułowanie wniosków i rekomendacji z raportów ewaluacyjnych) oraz

Burmistrz Miasta Jasła, na poziomie odpowiedzialności politycznej - 

implementowania raportów ewaluacyjnych poprzez (ewentualną) zmianę 

Strategii, na drodze wnioskowania do Rady Miejskiej Jasła o zmiany 

w stosowanej uchwale. 

Rekomendowany zakres ewaluacji Strategii, obejmuje trzy rodzaje badania 

ewaluacyjnego:  
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• poprzedzające przyjęcie i wdrożenie Strategii (ex-ante, 2022 – przed

przedłożeniem projektu Strategii Radzie Miejskiej Jasła): obowiązek

sporządzenia oceny poprzedzającej wynika z przepisu art. 10.e ustawy

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

który mówi, że podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju

przeprowadza uprzednią ewaluację trafności, przewidywanej

skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju – przed jej

przyjęciem;

• okresowa (mid-term, najlepiej w roku 2025), mniej więcej w połowie

okresu ostatecznie przewidzianego w uchwale Rady Miejskiej Jasła, jako

czas na realizację celów Strategii;

• podsumowująca (ex-post), po 2030, bezpośrednio po zakończeniu okresu

przewidzianego dla realizacji Strategii.

Kluczowe, dla badań ewaluacyjnych, jest takie przeprowadzenie badań 

(ilościowy i jakościowych), aby zebrany materiał pozwolił na przedstawienie 

odpowiedzi na uprzednio sformułowane pytanie ewaluacyjne.  

Rekomenduje się, aby w przygotowaniu i realizacji badań ewaluacyjnych 

uwzględnić, oprócz innych - następujące pytania:  

• Ewaluacja poprzedzająca (ex-ante):

Czy Strategia odpowiada na potrzeby mieszkańców miasta? 

• W jakim stopniu Strategia odpowiada na zdiagnozowane potrzeby

mieszkańców Jasła?

• Czy Strategia będzie efektywna? Jaki jest stosunek zaplanowanych

działań do przewidywanych efektów – czy zaplanowane działania

wywołają zakładane zmiany?

• Czy założone efekty są realne a wskaźniki poprawnie dobrane?

• Czy zakładane ramy finansowe Strategii są realne? Czy występuje

ryzyko, że zaplanowane działania nie zostaną zrealizowane

z powodu braku środków?

• Czy realizacja strategii wiąże się z innym rodzajem ryzyka niż

finansowe, jeśli tak to na czym powinno polegać przeciwdziałanie

takim zagrożeniom?

• Ewaluacja okresowa (mid-term):

• W jakim stopniu już osiągnięto założone cele Strategii?
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• Czy realizacja działań w kierunkach wytyczonych w Strategii zbliża

nas do założonych celów?

• Czy kontekst realizacji Strategii uległ zmianie?

• Które cele są dalekie od realizacji i dlaczego? Co jest tego

przyczyną, czy te cele wciąż są dla nas ważne, jeśli tak – to, co i jak

możemy zrobić, aby sprawić, że ich realizacja przyspieszy?

• Czy, a jeśli tak, to co i w jaki sposób - sprawia, że Strategia i jej

wdrażanie powinno ulec zmianie (aktualizacja, ograniczenie,

poszerzenie)? Jak wprowadzić ewentualne zmiany?

• Ewaluacja podsumowująca (ex-post):

• Które cele Strategii udało się osiągnąć? Dlaczego udało się je

zrealizować? Co było przyczyną, że niektóre cele okazały się

niewykonane, nietrafne?

• Czy Strategia była przydatna? Czy osiągnie cele można było

zrealizować w inny sposób?

• Które grupy społeczne miasta najlepiej/ najgorzej oceniają efekty

wdrożenia Strategii i dlaczego?

• Jak wdrożenie Strategii wpłynęło na sytuację społeczno-

gospodarczą Jasła?

Za optymalny sposób przeprowadzenia ewaluacji Strategii uznaliśmy 

autoewaluację z elementami ewaluacji zewnętrznej (tj. przy udziale co najmniej 

jednego niezależnego zewnętrznego eksperta spoza miasta i województwa 

podkarpackiego, wyspecjalizowanego w badaniu i analizie rozwoju miast). 

Autoewaluacja to ewaluacja realizowana przez podmiot znajdujący się 

w strukturach organizacyjnych urzędu miasta odpowiedzialnego za realizację 

ewaluowanego programu rewitalizacji, ściśle według uprzednio przyjętego 

planu.  

Plan każdego z 3 badań ewaluacyjnych powinien uwzględnić funkcję danego 

badania, które razem składają się na kompletny system ewaluacji Strategii 

(ryc.27).  

Plan ewaluacji za każdym razem ustali Koordynator Strategii Rozwoju, na 

podstawie propozycji przygotowanej przez Zespół ds. Wdrażania Strategii. 

Plan ewaluacji powinien zawierać co najmniej: 
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• podstawowe warunki i zasady realizacji działań związanych z procesem

ewaluacji oraz określenie sposobu ich przeprowadzenia, w tym

uspołecznienia ewaluacji, dyskusji wyników badań i ramy formułowania

oceny,

• listę pytań ewaluacyjnych,

• zakres, metodę badań, które mają dostarczyć wiedzy niezbędnej do

odpowiedzi na postawione pytania,

• wytyczne do opracowania raportu ewaluacyjnego i sposobu

upublicznienia rezultatów ewaluacji.

Ryc. 27 Schemat systemu ewaluacji Strategii 

Źródło: opracowanie własne 

9. Ramy finansowe realizacji Strategii i źródła finansowania

Finansowanie działań określonych w Strategii, oparte będzie głównie o budżet 

Miasta Jasła. Oprócz tego zakładamy wykorzystanie dostępnych dla 

samorządów i jednostek powiązanych, publicznych i prywatnych zewnętrznych 

źródeł, a istotnym aspektem planowania finansowego będzie poszukiwanie 
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możliwości łączenia różnych źródeł i instrumentów finansowych, z priorytetem 

dla bezzwrotnych form wsparcia.  

Szczegółowe ramy finansowe Strategii na kolejne lata określone będą 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżetach przyjętych w kolejnych latach, 

które obejmuje Strategia, a obserwowane tendencje makroekonomiczne 

i modyfikacje strony dochodowej systemu finansów publicznych (np. zmiany 

w PIT i CIT) wskazują wyraźnie, że prognozy finansowe trzeba będzie 

sukcesywnie modyfikować. Niewątpliwie pożądanym kierunkiem zmian założeń 

finansowych będzie zwiększanie potencjału finansowego miasta, warunkiem 

tego jest ustabilizowanie i odbudowanie dochodów własnych miasta, które 

stanowią fundament planowania kierunków i skali rozwoju. 

Najważniejszym źródłem finansowania realizowanych działań jest budżet 

miasta Jasła. Podstawą planowania finansów miasta w długim horyzoncie jest 

Wieloletnia Prognoza Finansowa, natomiast wydatki w danym roku 

finansowane są z uchwalanego corocznie budżetu miasta.  

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową6 całkowity szacowany potencjał 

finansowy w okresie 2022-2030, to około 1 630 mln zł, z czego 36 mln zł, 

to kwota niepodzielonych wydatków majątkowych. 

Porównanie prognozowanych w WPF dochodów i wydatków budżetu miasta 

na latach 2023-2030, prowadzi do wniosku, że kwota ewentualnych możliwych 

do zaciągnięcia zobowiązań z przeznaczeniem na realizację działań 

przewidzianych w Strategii, które jednak nie zostały dotąd ujęte w WPF 

(z zamiarem ich realizacji przed 2026) najprawdopodobniej będzie niewielka, 

marginalna wobec dotąd inwestowanych środków i wyniesie nie więcej niż 

ok. 6,8 mln zł. 

Dlatego ograniczone środki, którymi dysponuje miasto, powinny zostać 

wykorzystane na finansowanie wkładu własnego w projektach realizowanych 

ze środków zewnętrznych, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej i udostępniany w ramach mechanizmu Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. Wśród funduszy w ramach polityki spójności, najistotniejszą 

rolę odgrywać będzie regionalny program operacyjny – Fundusze Europejskie 

dla Podkarpacia (FEP)- zarządzany przez samorząd województwa 

podkarpackiego. Istotne będą także środki mieszczące się w innych programach 

6 Stan na 30.06.2022 
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operacyjnych obejmujących m.in. infrastrukturę, gospodarkę cyfrową, rozwój 

kapitału ludzkiego i społecznego. Ważnym potencjalnym źródłem finansowania 

projektów pozostają także Fundusze Norweskie, w ramach, których 

finansowane są działania zaplanowane w Programie Rozwoju Lokalnego Miasta 

Jasła oraz fundusze oferowane przez inne międzynarodowe organizacje 

finansowe (np. EBI, EBOR czy Bank Światowy). Kolejnym źródłem finansowania 

wielu projektów będzie Europejski Instrument na Rzecz Odbudowy 

i Zwiększania Odporności, finansujący działania wpisujące się w Krajowy Plan 

Odbudowy przygotowany przez Rząd RP. Do dyspozycji będą także środki 

krajowe oferowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład), 

z których już korzystamy, oraz inne środki na poziomie krajowym czy 

wojewódzkim. 

Ważnym zadaniem ze względu na finansowanie Strategii, wspomnianym 

w systemie wdrażania Strategii (cz. 9.4), jest zabieganie o partnerów do 

realizacji poszczególnych działań i tworzenie partnerstw, które będą mogły 

korzystać ze wsparcia finansowego dla podejmowanych działań pochodzących 

z tzw. instrumentów terytorialnych (w tym OSI).  

Przewidujemy również, że niektóre działania zaplanowane Strategii 

(np. projekty w ramach Programu kluczowego nr 10 – Rozwój budownictwa 

mieszkaniowego) sfinansujemy poprzez bezgotówkowy majątkowy wkład 

miasta - w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. Starania o przyciąganie 

środków prywatnych jako uzupełnienia finansowania ze źródeł publicznych, 

będą rutynowym działaniem w konstruowaniu montaży finansowych, ponieważ 

łączenie różnych form finansowania, może poszerzyć zakres działań 

prowadzących do osiągnięcia celów strategicznych.  

Główne źródła finansowania Strategii, oprócz budżetu miasta, to: 

• EOG i Fundusze Norweskie,

• Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FUP - projekt programu),

• Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności,

• Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030,

• Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata

2021-2027 (FENIKS),

• Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata

2021-2027,

• Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027,

https://um.jaslo.pl/wp-content/uploads/2021/02/Program-Rozwoju-Lokalnego-Miasta-Jasla.pdf
https://um.jaslo.pl/wp-content/uploads/2021/02/Program-Rozwoju-Lokalnego-Miasta-Jasla.pdf
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/zapoznaj-sie-z-dokumentami/2826-projekt-programu-regionalnego-fundusze-europejskie-dla-podkarpacia-2021-2027-versja-1-0
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• Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na lata 2021-

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2018-2030,2027,

• Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych,

• Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

• Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,

• Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa,

• Programy krajowe Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,

• Środki partnerów współrealizujących projekty (publiczne i prywatne)

• Inne środki pozyskiwane w przypadku kwalifikowalności wydatków

realizowanych projektów.

Aktywność inwestycyjna miasta jest czynnikiem pobudzającym rozwój 

gospodarczy i stanowi magnes dla nowych mieszkańców i przedsiębiorstw. 

Dlatego ambicją i wyzwaniem będzie utrzymanie w planach finansowych Jasła 

stałego poziomu wydatków na inwestycje. Udział wydatków o charakterze 

majątkowym w wydatkach ogółem w latach 2016-2021 sięga 11,6 %. 

Zakładamy, że w najbliższej perspektywie czasowej objętej Strategią 

(tj. do 2024 roku), udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem będzie 

utrzymywał się nadal na poziomie ok. 10,87% i wyniesie ok. 65 mln zł.  

Przyjmując, że w latach 2022-2030 nie mniej niż 90% planowanych wydatków 
majątkowych i co najmniej 5% planowanych wydatków bieżących samorządu 
miasta (bez wynagrodzeń i składek) przeznaczona będzie na finansowanie 
działań zaplanowanych w Strategii, to można oszacować, że ze środków 
budżetu miasta na realizację celów strategicznych w ciągu kolejnych lat – 
od 2022 do 2030 r. włącznie - przeznaczone zostanie w sumie kwota 132 mln zł. 
Wartość tę powiększą nakłady ponoszone przez podmioty powiązane 
kapitałowo z miastem, realizujące zadania publiczne bez zaangażowania 
środków z budżetu miasta (np. Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. 
z o.o., czy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.).  

10. Podstawowe informacje o metodyce opracowania
Strategii i uspołecznieniu prac
nad tym planem

10.1. Metoda i tok pracy 

Opracowanie Strategii przebiegało według rekomendowanego podejścia 

partycypacyjno-eksperckiego. Prace zmierzające do przygotowania Strategii 

rozpoczęliśmy w 2019 r. Burmistrz Jasła, zarządzeniem nr V/62/2019 powołał 
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dziewięcioosobowy Zespół zadaniowy ds. opracowania Strategii Rozwoju 

Miasta Jasła na lata 2021-2024. Faza diagnostyczna rozpoczęła się od 

przeanalizowania sytuacji społeczno-gospodarczej miasta. Następnie 

zdiagnozowaliśmy potrzeby i problemy, jak również zasoby i szanse rozwojowe 

Jasła. Proces diagnostyczny nie przebiegał szybko, korzystaliśmy z różnych form 

pracy i wsparcia ekspertów. Przeprowadzone zostały badania społeczne 

w następujących grupach społecznych naszego miasta: dorosłych mieszkańców 

i uczniów szkół podstawowych, przedsiębiorców, osób niepełnosprawnych, 

przedstawicieli organizacji pozarządowych. Dokonaliśmy podziału złożonych 

zagadnień funkcjonowania miasta na 5 obszarów: gospodarczy, społeczny, 

środowiskowy, przestrzenny i instytucjonalny. Porównaliśmy sytuacje Jasła 

do innych, podobnych miast, wykorzystując do tego technikę tzw. 

benchmarkingu, a do tej analizy wybraliśmy: Kraśnik, Gorlice, Mławę, Cieszyn, 

Dębicę, Jarosław, Sanok i Nową Sól – są to, podobnie jak Jasło, miasta średniej 

wielkości, w których mieszczą się siedziby powiatów. 

Analizowaliśmy również wpływ dotychczasowych planów i programów miasta, 

w tym poprzedniej Strategii (na lata 2007-2020) na obecną sytuację Jasła. 

Zbierane informacje i analizy były materiałem do pracy na warsztatach, 

do których zaprosiliśmy, między innymi: przedstawicieli organizacji 

pozarządowych związanych ze sportem, turystyką, ekologią, przedsiębiorców 

jasielskich, osoby związane z edukacją, młodzież, seniorów oraz radnych Rady 

Miejskiej Jasła, a także członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. Przeprowadzone prace diagnostyczne posłużyły nam nie tylko 

do przygotowania Strategii, poczynione ustalenia diagnostyczne 

zastosowaliśmy również do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego „Jasło moje 

miasto, mój dom” (w którym można znaleźć dodatkowe informacje nt. 

metodyki diagnozowania). Podsumowanie diagnostycznego etapu prac 

nastąpiło na Konferencji, która zorganizowaliśmy 21 lipca 2021r. w Jasielskim 

Domu Kultury. Obszerny opis ustalonych faktów, wyjaśnień i ocen, określanych 

ogólnie, jako Diagnoza miasta, został przedstawiony i upubliczniony 

w Programie Rozwoju Lokalnego „Jasło moje miasto mój dom” [link do tego 

opracowania w cz. 11.1] oraz – w adekwatnym zakresie, czyli zagadnień 

dotyczących tzw. obszaru instytucjonalnego – w Programie Rozwoju 

Instytucjonalnego „Jasło moje miasto mój dom” [link do tego opracowania 

znajduje się w cz.11.1.]. Dlatego, co już zaznaczyliśmy we wstępie do Strategii, 

w Rozdziale 2.: Diagnoza sytuacji Jasła – najważniejsze ustalenia, nie 

powtarzaliśmy już wszystkich zgromadzonych informacji, skupiając się albo na 

kwestiach kluczowych, czy może raczej fundamentalnych dla całej Strategii, 
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albo wymagających nieco innego ujęcia i doprecyzowania (jak zagadnienia 

przestrzenne i uwarunkowania zewnętrzne rozwoju przestrzennego Jasła) albo 

opracowania od podstaw (obszar gospodarczy). Uporządkowane tematycznie 

(czyli wg obszarów problemowych) skompresowane treściowo diagnozy 

cząstkowe, Urząd Miasta opracował i przygotował w formie prezentacji, które 

można pobrać z dedykowanej strony internetowej [linki udostępniamy 

w cz.11.1]; w tej zakładce dostępne są również protokoły z warsztatów 

diagnostycznych, warsztatów koncepcyjnych, prezentacja z Konferencji 

podsumowującej proces diagnostyczny oraz inne opracowania, które 

wykorzystaliśmy przy opracowaniu Strategii, a nie zostały wcześniej 

opublikowane w domenie publicznej [https://um.jaslo.pl/pl/rozwoj-lokalny/]. 

Ryc. 28: Spotkanie warsztatowe w Urzędzie Miasta w Jaśle 

Źródło: archiwum Urzędu Miasta 

Partycypacyjne techniki pracy zastosowaliśmy zarówno podczas diagnozowania 

jak i opracowania koncepcji rozwoju miasta. Najczęściej stosowaną techniką 

były warsztaty z interesariuszami, także w formie on-line. Debaty publiczne były 

ograniczone z uwagi na restrykcje, wprowadzone na czas pandemii. 

Uczestnictwo w opracowaniu Strategii umożliwiliśmy stosując następujące 

formy partycypacji: 

• Faza diagnostyczna:

• warsztaty diagnostyczne w wymiarze społecznym, gospodarczym,

instytucjonalnym i środowiskowo-przestrzennym,

• wywiady z kluczowymi interesariuszami rozwoju miasta,

http://reviplan.pl/index.php/czytelnia/
https://um.jaslo.pl/pl/rozwoj-lokalny/
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• konsultacje online końcowej wersji raportu diagnostycznego.

• Faza koncepcyjna:

• warsztaty strategiczne (koncepcyjne),

• zaplanowane na wrzesień 2022 konsultacje społeczne końcowej

wersji Strategii.

Ograniczenia i perturbacje w bieżącej działalności administracji samorządowej 

związane z pandemią Covid-19 oraz zmiany w regulacjach prawnych 

dot. planowania rozwoju wprowadzone w 2021r. istotnie wpłynęły nie tylko na 

tempo i sposób pracy nad Strategią. Zakres przyszłej Strategii musiał ulec 

poszerzeniu i pogłębieniu w obszarze przestrzennym, dlatego 

zorganizowaliśmy dwa dodatkowe warsztaty diagnostyczne – 11 i 19 listopada 

2021 roku, które dotyczyły zagadnień zagospodarowania przestrzennego

i docelowego modelu funkcjonalno-przestrzennego Jasła. Opracowaliśmy 

projekt Modelu wraz 

z rekomendacjami do polityki przestrzennej miasta, co umożliwiło 

merytoryczne powiązanie - toczących się równolegle - prac nad aktualizacją 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Jasła,

z pracami nad Strategią (jednak znowu wpłynęło to na wydłużenie 

harmonogramu dochodzenia do projektu Strategii).  

Końcowy etap prac, przebiegający w i kwartale 2022 r. polegał głównie na 

zebraniu i uporządkowaniu wszystkich ustaleń – diagnostycznych 

i koncepcyjnych, jak również na wypracowaniu i określeniu ram 

organizacyjnych prac końcowych, które doprowadzą do przyjęcia Strategii przez 

Radę Miejską Jasła i wdrożenia tego planu. w rezultacie tych działań,

w kwietniu br. roku Rada Miejska Jasła podjęła Uchwalę nr LX/527/2022 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 4 kwietnia 2022 (więcej nt. przepisów oraz kontekstów tej 

Strategii piszemy w cz. 9.1).  

Finalny projekt Strategii, który bazuje na licznych, wymienionych w cz.11.1, 

opracowaniach, jest syntezą poczynionych wcześniej ustaleń, wytyczając cele

i kierunki rozwoju Jasła na kolejne lata. Przyjęte cele strategiczne są ambitne,

a jednocześnie realne. Przede wszystkim są wynikiem głębokiej refleksji nad 

stanem miasta i oczekiwaniami mieszkańców wobec dalszego rozwoju Jasła.  

Realizacja Strategii ma szanse powodzenia wówczas, gdy mieszkańcy będą 

działać razem dla dobra Jasła. Dlatego ważnym elementem Strategii jest 
system 
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realizacji tego planu (cz.9) - zaproponowaliśmy system ściśle powiązany 

z istniejącą strukturą zarządzania miastem.  

Tekst strategii – dokument – został zredagowany jako dostępny: jako częściowo 

dostępny cyfrowo. Ze względu na obszerność dokumentu oraz formę 

niektórych informacji nie można było zastosować uproszczeń językowych lub 

technik poprawiających dostępność. Tekst jest odpowiednio sformatowany, 

a struktura dokumentu zapewnia nawigację pomiędzy rozdziałami 

i podrozdziałami. Fotografie, o ile nie podano źródła, pochodzą z archiwum 

Urzędu Miasta w Jaśle. 

10.2. Przestrzeń geograficzna w strategii 

Rozwój miasta, na dowolnie wybranej „płaszczyźnie”, np. społecznej, 

gospodarczej (czy jakiejkolwiek innej, czy to w rozpowszechnionym ujęciu 

sektorowym czy, jak to teraz coraz częściej się mówi i pisze - „silosowym”) jest 

procesem przestrzennym, ponieważ zawsze gdzieś się dzieje albo, aby dopiero 

mógł zaistnieć - wymaga przestrzeni, tj. konkretnego miejsca, zaplanowania 

lokalizacji w mieście.  

Również rozwój usług on-line i aktywności mieszkańców w tzw. rzeczywistości 

wirtualnej, ma realny wymiar w przestrzeni geograficznej, ponieważ sieciowe 

serwery gdzieś są ustawione, potrzebują fizycznej przestrzeni - miejsca, 

podobnie jak sieci i urządzenia infrastruktury technicznej zapewniającej 

serwerom zasilanie, wentylację itd. Procesy rozwojowe mają miejsce 

w konkretnej przestrzeni (geograficznej) i są z nią ściśle skorelowane, a często 

i znacząco od niej uzależnione. 

Przestrzenią geograficzną, w której zachodzą procesy rozwojowe miasta jest 

jego terytorium, czyli administracyjnie ustalony obszar, o unikalnych cechach, 

gdzie budowane są konkretne relacje międzyludzkie, dochodzi do ciągłej 

wymiany dóbr różnego rodzaju w warunkach konkurencji lub współpracy, przy 

równoczesnym oddziaływaniu na tożsamość historyczno-kulturową i poczucie 

identyfikacji z miastem.  

„Terytorialny wymiar” planów rozwoju jest rezultatem rewizji dotychczasowej 

praktyki i uznania, również przez Unię Europejską, że planowanie rozwoju 

zgodnie z koncepcja kapitału terytorialnego (czyli materialnych 

i niematerialnych zasobów endogenicznych) zwiększa efektywność interwencji 

publicznych. w nowym paradygmacie rozwoju wskazywane są trzy główne 
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wymiary terytorium: geograficzny, relacyjny oraz instytucjonalny, gdzie wymiar 

geograficzny terytorium tworzony jest przez bliskość przestrzenną i dostęp do 

zasobów tkwiących w konkretnym terytorium (Nowakowska 2017:28).

Stąd też kluczowe znaczenie „wymiaru terytorialnego” i cech przestrzeni 

geograficznej miasta w planach rozwoju Jasła, za czym idzie potrzeba jej 

analizowania i waloryzowania w dwóch ujęciach: jako zasobu – tj. materialnego 

i niematerialnego kapitału, oraz jako czynnika lub uwarunkowania rozwoju 

miasta, stymulującego albo destymulującego zmiany, które miasto chce 

osiągnąć poprzez opracowanie i realizację Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 

2021-2030. 

Analizy i wnioski diagnostyczne na tym polu posługują się dwoma pojęciami, 

które – choć nieostre – ostatecznie ułatwiają opis przestrzeni geograficznej, 

dyskusję i porządkowanie wniosków: 

• struktura społeczno-przestrzenna miasta to, w pewnym uproszczeniu,

rozmieszczenie i sposób powiązania społeczności miasta

(z uwzględnieniem cech demograficznych) ze zorganizowaną przestrzenią

geograficzną terytorium, w której zamieszkuje lub realizuje cele życiowe.

• struktura funkcjonalno-przestrzenna, to materialna „warstwa” struktury

społeczno-przestrzennej - układ i wzajemne relacje zasadniczych

elementów zagospodarowania terytorium miasta (antropogenicznych

i przyrodniczych), usystematyzowanych ze względu na przeznaczenie

(funkcję) i położenie (lokalizację w przestrzeni).

Czym jest model funkcjonalno-przestrzenny? 

Model jest nowym elementem strategii rozwoju gminy, wprowadzonym 

w ubiegłym roku. Model tworzy ramę, a raczej osnowę dla prowadzenia 

procesów rozwojowych na terytorium miasta Jasła przez różnych interesariuszy 

rozwoju, wiąże zagadnienia społeczno-gospodarcze z przestrzennymi.  

Jest obowiązkowym elementem strategii rozwoju gminy, a podstawą prawną 

dla modelu są: znowelizowana ustawa o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju i ustawa o samorządzie gminnym.  

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej jest integralną częścią Strategii 

Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021-2030 i odnosi się do jej całej treści.  

Model nie jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani nie 

zastępuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
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przestrzennego miasta, o których mowa w ustawie o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Model jest rezultatem skonfrontowania, w jednym procesie planowania, 

interesu publicznego sformułowanego poprzez cele Strategii, 

ze średniookresowymi korzyściami społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi - 

wobec przestrzeni i środowiska miasta.  

Punktem odniesienia dla modelu są wyzwania rozwojowe - wobec obszaru 

funkcjonalnego miasta, regionu i kraju, również w kontekście europejskim 

(zmiany demograficzne, klimatyczne, kulturowe itd.). Zidentyfikowane zasoby 

i problemy przestrzenne Jasła, ujęte w diagnozie poprzedzającej opracowanie 

Strategii, stanowią uwarunkowanie dla sporządzenia modelu.  

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej ustala i prezentuje pożądane 

kierunki rozwoju przestrzennego Jasła w horyzoncie czasowym wytyczonym 

przez Strategię (2030) oraz opisuje zmiany, które powinny zaistnieć 

w przestrzeni, by zrealizować wyznaczone cele Strategii oraz osiągnąć efekty 

tych celów. Jak wprowadzić te zmiany pokazują rekomendacje stanowiące 

ostatnią część opracowania modelu. 

10.3. Materiały diagnostyczne, raporty, programy oraz 
inne źródła danych, z których korzystaliśmy: 

W ostatnich latach, Urząd Miasta w Jaśle podjął szereg badań, studiów i analiz, 

których celem było zebranie i analiza danych, diagnostyka i wnioskowanie, 

identyfikacja problemów rozwojowych, prognozowanie, planowanie itd. 

Działania te były związane z przygotowywaniem różnych planów i programów 

miejskich, przez co dane w nich ujęte oraz wnioski z nich wypływające są 

również podstawą dla tej Strategii. Poniżej znajduje się alfabetyczna lista 

materiałów diagnostycznych, raportów, planów i programów, prezentacji, 

protokołów itd., które zostały wykorzystane do opracowania Strategii, 

stanowiącej zwieńczenie prac nad planowaniem rozwoju miasta, podjętych 

w 2019 r., a finalizowanych w roku 2022. Wszystkie wymienione materiały są 

dostępne do pobrania w formie plików pdf.  

• Analiza obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją (2018) aut. EUOREG

i IGiPZ PAN [ https://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/mrr,analiza-obszarow-

zagrozonych-trwala-marginalizacja ];

https://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/mrr,analiza-obszarow-zagrozonych-trwala-marginalizacja
https://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/mrr,analiza-obszarow-zagrozonych-trwala-marginalizacja
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• Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, za lata 2014-

2017 [ https://um_jaslo.bip.gov.pl/zagospodarowanie-

przestrzenne/analiza-zmian-w-zagospodarowaniu-

przestrzennym/czerwiec-2014-grudzien-2017/analiza-zmian-w-

zagospodarowaniu-przestrzennym-miasta-jasla.html ];

• Diagnoza miasta - prezentacja przedstawiona na konferencji 21 lipca

2020 [ http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/DIAGNOZA-

MIASTA_-prezentacja-przedstawiona-na-konferencji-21-lipca-2020.pdf];

• Bilansowe zestawienie budżetów wraz z nadwyżką operacyjną 2016-2020

[ http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/BILANSOWE-

ZESTAWIENIE-BUDŻETU-WRAZ-Z-NADWYŻKĄ-OPERACYJNĄ-2016-

2020.pdf ];

• Diagnoza-obszaru-społecznego Jasła (2020) [ http://reviplan.pl/wp-

content/uploads/2022/06/DIAGNOZA-OBSZARU-SPOŁECZNEGO-

2020.pdf];

• Diagnoza obszaru instytucjonalnego Jasła (2020) [ http://reviplan.pl/wp-

content/uploads/2022/06/DIAGNOZA-OBSZARU-INSTYTUCJONALNEGO-

2020.pdf ];

• Diagnoza obszaru gospodarczego Jasła (2020) [ http://reviplan.pl/wp-

content/uploads/2022/06/DIAGNOZA-OBSZARU-GOSPODARCZEGO-

2020.pdf ];

• Diagnoza obszaru środowiskowego Jasła (2020) [ http://reviplan.pl/wp-

content/uploads/2022/06/DIAGNOZA-OBSZARU-ŚRODOWISKOWEGO-

2020.pdf ];

• Diagnoza obszaru przestrzennego (2021) http://reviplan.pl/wp-

content/uploads/2022/06/Części-I-i-II-zamówienia_aktualizacja-

diagnozy_ocena-przestrzennej-wykonalnosci-strategii.pdf ];

• Diagnoza zagrożeń społecznych dla Miasta Jasła (2021)

[ http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/Diagnoza-zagrożeń-

społęcznych-dla-Miasta-Jasła-2021-r.pdf];

• Gminny Program Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2021-2023

[https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-xl-

344-2021-z-dnia-25-stycznia-2021-r.html ];

• Zintegrowana Strategii Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego

obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020[ http://www.terazjaslo.pl/wp-

content/uploads/2014/06/Strategia-Us%C5%82ug-Publicznych-na-lata-

2014-2020.pdf ];

https://um_jaslo.bip.gov.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/analiza-zmian-w-zagospodarowaniu-przestrzennym/czerwiec-2014-grudzien-2017/analiza-zmian-w-zagospodarowaniu-przestrzennym-miasta-jasla.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/analiza-zmian-w-zagospodarowaniu-przestrzennym/czerwiec-2014-grudzien-2017/analiza-zmian-w-zagospodarowaniu-przestrzennym-miasta-jasla.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/analiza-zmian-w-zagospodarowaniu-przestrzennym/czerwiec-2014-grudzien-2017/analiza-zmian-w-zagospodarowaniu-przestrzennym-miasta-jasla.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/analiza-zmian-w-zagospodarowaniu-przestrzennym/czerwiec-2014-grudzien-2017/analiza-zmian-w-zagospodarowaniu-przestrzennym-miasta-jasla.html
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/DIAGNOZA-MIASTA_-prezentacja-przedstawiona-na-konferencji-21-lipca-2020.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/DIAGNOZA-MIASTA_-prezentacja-przedstawiona-na-konferencji-21-lipca-2020.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/BILANSOWE-ZESTAWIENIE-BUDŻETU-WRAZ-Z-NADWYŻKĄ-OPERACYJNĄ-2016-2020.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/BILANSOWE-ZESTAWIENIE-BUDŻETU-WRAZ-Z-NADWYŻKĄ-OPERACYJNĄ-2016-2020.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/BILANSOWE-ZESTAWIENIE-BUDŻETU-WRAZ-Z-NADWYŻKĄ-OPERACYJNĄ-2016-2020.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/DIAGNOZA-OBSZARU-SPOŁECZNEGO-2020.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/DIAGNOZA-OBSZARU-SPOŁECZNEGO-2020.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/DIAGNOZA-OBSZARU-SPOŁECZNEGO-2020.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/DIAGNOZA-OBSZARU-INSTYTUCJONALNEGO-2020.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/DIAGNOZA-OBSZARU-INSTYTUCJONALNEGO-2020.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/DIAGNOZA-OBSZARU-INSTYTUCJONALNEGO-2020.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/DIAGNOZA-OBSZARU-GOSPODARCZEGO-2020.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/DIAGNOZA-OBSZARU-GOSPODARCZEGO-2020.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/DIAGNOZA-OBSZARU-GOSPODARCZEGO-2020.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/DIAGNOZA-OBSZARU-ŚRODOWISKOWEGO-2020.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/DIAGNOZA-OBSZARU-ŚRODOWISKOWEGO-2020.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/DIAGNOZA-OBSZARU-ŚRODOWISKOWEGO-2020.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/Części-I-i-II-zamówienia_aktualizacja-diagnozy_ocena-przestrzennej-wykonalnosci-strategii.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/Części-I-i-II-zamówienia_aktualizacja-diagnozy_ocena-przestrzennej-wykonalnosci-strategii.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/Części-I-i-II-zamówienia_aktualizacja-diagnozy_ocena-przestrzennej-wykonalnosci-strategii.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/Diagnoza-zagrożeń-społęcznych-dla-Miasta-Jasła-2021-r.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/Diagnoza-zagrożeń-społęcznych-dla-Miasta-Jasła-2021-r.pdf
https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-xl-344-2021-z-dnia-25-stycznia-2021-r.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-xl-344-2021-z-dnia-25-stycznia-2021-r.html
http://www.terazjaslo.pl/wp-content/uploads/2014/06/Strategia-Us%C5%82ug-Publicznych-na-lata-2014-2020.pdf
http://www.terazjaslo.pl/wp-content/uploads/2014/06/Strategia-Us%C5%82ug-Publicznych-na-lata-2014-2020.pdf
http://www.terazjaslo.pl/wp-content/uploads/2014/06/Strategia-Us%C5%82ug-Publicznych-na-lata-2014-2020.pdf
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• Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar

Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata na lata 2021-2025

[https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-xxxvii-

318-2020-z-dnia-14-grudnia-2020-r.html ];

• Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii [ https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-

rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-lviii-518-2022-z-dnia-7-marca-2022-r.html ];

• Podsumowanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007-

2020 (2020) [ http://reviplan.pl/wp-

content/uploads/2022/06/Podsumowanie-SRMJ.pdf ];

• Plan Rozwoju Lokalnego „Jasło moje miasto, mój dom“ (PRL)

[https://um.jaslo.pl/wp-content/uploads/2021/02/Plan-Rozwoju-

Instytucjonalnego-Miast-Jasla.pdf ];

• Plan Rozwoju Instytucjonalnego „Jasło moje miasto, mój dom“ (PRI)

[https://um.jaslo.pl/wp-content/uploads/2021/02/Plan-Rozwoju-

Instytucjonalnego-Miast-Jasla.pdf ];

• Program Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2021 –

2025 [ https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-

xlviii-423-2021-z-dnia-23-sierpnia-2021-r.html ];

• Protokoły z warsztatów diagnostycznych [ http://reviplan.pl/wp-

content/uploads/2022/06/WARSZTATY-DIAGNOSTYCZNE-I-

KONCEPCYJNE_protokoły.pdf ];

• Raport z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata

2014-2023 - na rok 2021 [ http://reviplan.pl/wp-

content/uploads/2022/06/raport-z-realizacji-LPR-za-2021.pdf ];

• Raport „Stan środowiska w powiecie jasielskim” (2016)

[https://um.jaslo.pl/pl/stan-srodowiska-w-powiecie-jasielskim-w-2016-r-

raport/ ];

• Raport Związku Miast Polskich „Średnie i małe miasta w Polsce stan

i potrzeby“ (2019) na temat problemów rozwojowych 255 miast

zagrożonych marginalizacją

[https://www.miasta.pl/uploads/attachment/file/2673/_rednie_i_ma_e

_miasta_w_Polsce_-_raport_2019.pdf ];

• Roczny program współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

[https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-lii-

471-2021-z-dnia-29-listopada-2021-r.html ];

https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-xxxvii-318-2020-z-dnia-14-grudnia-2020-r.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-xxxvii-318-2020-z-dnia-14-grudnia-2020-r.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-lviii-518-2022-z-dnia-7-marca-2022-r.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-lviii-518-2022-z-dnia-7-marca-2022-r.html
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/Podsumowanie-SRMJ.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/Podsumowanie-SRMJ.pdf
https://um.jaslo.pl/wp-content/uploads/2021/02/Plan-Rozwoju-Instytucjonalnego-Miast-Jasla.pdf
https://um.jaslo.pl/wp-content/uploads/2021/02/Plan-Rozwoju-Instytucjonalnego-Miast-Jasla.pdf
https://um.jaslo.pl/wp-content/uploads/2021/02/Plan-Rozwoju-Instytucjonalnego-Miast-Jasla.pdf
https://um.jaslo.pl/wp-content/uploads/2021/02/Plan-Rozwoju-Instytucjonalnego-Miast-Jasla.pdf
https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-xlviii-423-2021-z-dnia-23-sierpnia-2021-r.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-xlviii-423-2021-z-dnia-23-sierpnia-2021-r.html
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/WARSZTATY-DIAGNOSTYCZNE-I-KONCEPCYJNE_protokoły.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/WARSZTATY-DIAGNOSTYCZNE-I-KONCEPCYJNE_protokoły.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/WARSZTATY-DIAGNOSTYCZNE-I-KONCEPCYJNE_protokoły.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/raport-z-realizacji-LPR-za-2021.pdf
http://reviplan.pl/wp-content/uploads/2022/06/raport-z-realizacji-LPR-za-2021.pdf
https://um.jaslo.pl/pl/stan-srodowiska-w-powiecie-jasielskim-w-2016-r-raport/
https://um.jaslo.pl/pl/stan-srodowiska-w-powiecie-jasielskim-w-2016-r-raport/
https://www.miasta.pl/uploads/attachment/file/2673/_rednie_i_ma_e_miasta_w_Polsce_-_raport_2019.pdf
https://www.miasta.pl/uploads/attachment/file/2673/_rednie_i_ma_e_miasta_w_Polsce_-_raport_2019.pdf
https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-lii-471-2021-z-dnia-29-listopada-2021-r.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-lii-471-2021-z-dnia-29-listopada-2021-r.html


165 

• Scenariusze rozwoju średnich miast, opracowanie Polskiego Instytutu

Ekonomicznego [ https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/12/PIE-

Raport_scenariusze_srednie.pdf ];

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata

2019-2024 [ https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-

kadencji/uchwala-nr-vii-52-2019-z-dnia-4-marca-2019-r.html ];

• Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Jasła na lata 2019-2035

[https://um_jaslo.bip.gov.pl/strategie-programy-plany/strategia-

rozwoju-elektromobilnosci-dla-miasta-jasla-na-lata-2019-2035.html ];

• Strategia rozwoju ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030

-projekt

[https://wisloka.pl/dokumenty/strategia_rozwoju_ponadlokalnego/SRP

%20DW%202030%20V1.3%20-%20do%20konsultacji.pdf ];

• Strategia Rozwoju Gminy Jasło – projekt, na lata 2021-2027

[https://www.gminajaslo.pl/gmina/projekt-strategii-rozwoju-gminy];

• Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego

[https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski/strategia-rozwoju ];

• Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych

[https://um_jaslo.bip.gov.pl/strategie-programy-plany/zintegrowana-

strategia-swiadczenia-uslug-publicznych.html ];

• Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta

Jasła [https://um_jaslo.bip.gov.pl/strategie-programy-plany/wieloletni-

program-gospodarowania-mieszkaniowym-zasobem-miasta-jasla-na-

lata-2019-2023.html ].

11. Źródła cytowane

• Analiza dla funkcjonalnego obszaru krośnieńsko-jasielskiego w ramach

projektu „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych

obszaru krośnieńsko-jasielskiego”, 2016, Ecorys, [dostęp 3.11.2021:

[https://slideplayer.pl/slide/2938406/ ];

• Ciura G., Zgliczyński W. (red.), 2012, Starzenie się społeczeństwa

polskiego, Studia Biura Analiz Sejmowych Nr 2(30) 2012

[dostęp:http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/40433556a9fc5068c1257a

36004831aa?opendocument];

• Kociuba D., 2015, Miejskie obszary funkcjonalne – wyzwania

planistyczne, Studia Miejskie tom 18 (2015).

https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/12/PIE-Raport_scenariusze_srednie.pdf
https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/12/PIE-Raport_scenariusze_srednie.pdf
https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-vii-52-2019-z-dnia-4-marca-2019-r.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-vii-52-2019-z-dnia-4-marca-2019-r.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/strategie-programy-plany/strategia-rozwoju-elektromobilnosci-dla-miasta-jasla-na-lata-2019-2035.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/strategie-programy-plany/strategia-rozwoju-elektromobilnosci-dla-miasta-jasla-na-lata-2019-2035.html
https://wisloka.pl/dokumenty/strategia_rozwoju_ponadlokalnego/SRP%20DW%202030%20V1.3%20-%20do%20konsultacji.pdf
https://wisloka.pl/dokumenty/strategia_rozwoju_ponadlokalnego/SRP%20DW%202030%20V1.3%20-%20do%20konsultacji.pdf
https://www.gminajaslo.pl/gmina/projekt-strategii-rozwoju-gminy
https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski/strategia-rozwoju
https://um_jaslo.bip.gov.pl/strategie-programy-plany/zintegrowana-strategia-swiadczenia-uslug-publicznych.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/strategie-programy-plany/zintegrowana-strategia-swiadczenia-uslug-publicznych.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/strategie-programy-plany/wieloletni-program-gospodarowania-mieszkaniowym-zasobem-miasta-jasla-na-lata-2019-2023.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/strategie-programy-plany/wieloletni-program-gospodarowania-mieszkaniowym-zasobem-miasta-jasla-na-lata-2019-2023.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/strategie-programy-plany/wieloletni-program-gospodarowania-mieszkaniowym-zasobem-miasta-jasla-na-lata-2019-2023.html
https://slideplayer.pl/slide/2938406/
http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/40433556a9fc5068c1257a36004831aa?opendocument
http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/40433556a9fc5068c1257a36004831aa?opendocument


166 

• Kuźnik F, 2015, Miejskie obszary funkcjonalne a polityka miejska, Studia

Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego

w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 250 · 2015 [dostęp:

[https://sbc.org.pl/Content/222980/01.pdf ];

• Lokalny Program Rewitalizacji dla Jasła 2018-2023 (LPR) opracowanie

dostępne w domenie publicznej [dostęp 7.11.2021:

[https://um.jaslo.pl/wp-content/uploads/2019/04/Lokalny-Program-

Rewitalizacji-dla-Jasla.pdf ];

• Matusiak M. 2015, Zarządzanie strategiczne w dużych miastach polskich.

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (1962) 77(1):181

• Piróg K., 2018, Miasta wraz z obszarami funkcjonalnymi oraz bieguny

wzrostu w województwie podkarpackim, analiza ekspercka [dostęp

3.11.2021:

[https://podkarpackie.pl/attachments/article/7277/Miasta,%20obszary%

20funkcjonalne%20oraz%20bieguny%20wzrostu.....pdf ]; 

• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego,

uchwała nr LIX/930/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27

sierpnia 2018 r. (PZPWP)[ https://bip.pbpp.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-32];

• Program Rozwoju Lokalnego m. Jasła, (PRL) opracowanie dostępne

w domenie publicznej (dostęp 4.11.2021:

[https://um.jaslo.pl/wp-content/uploads/2021/02/Program-Rozwoju-

Lokalnego-Miasta-Jasla.pdf ];

• Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego m. Jasło, wg wersji wyłożonej [dostęp: 13.10.2021:

[https://um.jaslo.pl/pl/ogloszenie-o-ponownym-wylozeniu-do-

publicznego-wgladu-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-

zagospodarowania-przestrzennego-miasta-jasla/ ];

• Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego: Podkarpackie 2030,

uchwała nr XXVII/458/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia

28 września 2020 r.

[https://www.podkarpackie.pl/index.php/region/strategia];
• Raport o stanie MIASTA JASŁA za 2018 r.

[https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2019-r/zarzadzenie-nr-v-73-2019-z-dnia-

28-maja-2019-r.html ];

• Raport o stanie MIASTA JASŁA za 2019 r.

[https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2020-r/zarzadzenie-nr-v-67-2020-z-18-

czerwca-2020-roku.html ];

• Raport o stanie MIASTA JASŁA za 2020 r.

https://sbc.org.pl/Content/222980/01.pdf
https://um.jaslo.pl/wp-content/uploads/2019/04/Lokalny-Program-Rewitalizacji-dla-Jasla.pdf
https://um.jaslo.pl/wp-content/uploads/2019/04/Lokalny-Program-Rewitalizacji-dla-Jasla.pdf
https://podkarpackie.pl/attachments/article/7277/Miasta,%20obszary%20funkcjonalne%20oraz%20bieguny%20wzrostu.....pdf
https://podkarpackie.pl/attachments/article/7277/Miasta,%20obszary%20funkcjonalne%20oraz%20bieguny%20wzrostu.....pdf
https://bip.pbpp.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-32
https://um.jaslo.pl/wp-content/uploads/2021/02/Program-Rozwoju-Lokalnego-Miasta-Jasla.pdf
https://um.jaslo.pl/wp-content/uploads/2021/02/Program-Rozwoju-Lokalnego-Miasta-Jasla.pdf
https://um.jaslo.pl/pl/ogloszenie-o-ponownym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-jasla/
https://um.jaslo.pl/pl/ogloszenie-o-ponownym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-jasla/
https://um.jaslo.pl/pl/ogloszenie-o-ponownym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-jasla/
https://www.podkarpackie.pl/index.php/region/strategia
https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2019-r/zarzadzenie-nr-v-73-2019-z-dnia-28-maja-2019-r.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2019-r/zarzadzenie-nr-v-73-2019-z-dnia-28-maja-2019-r.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2020-r/zarzadzenie-nr-v-67-2020-z-18-czerwca-2020-roku.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2020-r/zarzadzenie-nr-v-67-2020-z-18-czerwca-2020-roku.html


167 

[https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2021-r/zarzadzenie-nr-v-54-2021-z-31-

maja-2021-r.html ]; 

• Raport o stanie MIASTA JASŁA za 2021 r. [https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-

2022-r/zarzadzenie-nr-v-103-2022-z-30-maja-2022-r.html ];

• Załącznik nr 1 do projektu programu Fundusze Europejskie dla

Podkarpaci (FEP 2021-2027) Obszary Strategicznej Interwencji

w Województwie Podkarpackim - [dostęp 18.06.2022:

[https://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2022/FEP/v_2.0/Za%C5%

82%C4%85cznik_nr_1_do_FEP_2021-2027_OSI_01.03.2022.pdf ].

12. Spis rycin

Ryc. 1: Wyniki analizy przyczynowo – skutkowej stanu aktywności społecznej 

mieszkańców Jasła ........................................................................................... 14

Ryc. 2: Wyniki analizy przyczynowo – skutkowej poziomu integracji społecznej 

mieszkańców Jasła ........................................................................................... 14

Ryc. 3: Wyniki analizy przyczynowo – skutkowej stanu edukacji ...................... 15

Ryc. 4: Wyniki analizy przyczynowo – skutkowej stanu usług opieki nad 

zdrowiem ......................................................................................................... 15

Ryc. 5: Wyniki analizy przyczynowo – skutkowej potencjału gospodarki Jasła  . 20

Ryc. 6: Wyniki analizy przyczynowo – skutkowej stanu komunikacji 

w gospodarce Jasła........................................................................................... 21

Ryc. 7 Widok z lotu ptaka na terytorium Jasła, od strony północnej. ................ 23

Ryc. 8 Położenie geograficzne Jasła, skala 1: 435 000 ....................................... 24

Ryc. 9 Położenie Jasła w województwie w podziale na gminy, na tle Obszaru 

Funkcjonalnego Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej ............................................... 25

Ryc. 10: Różnorodność krajobrazu Jasła ........................................................... 25

Ryc. 11 Obszar Funkcjonalny Kotliny Jasielsko-Krośnieńsko (wg PZPWZ) –  część 

zachodnia: Jasło-Krosno ................................................................................... 26

Ryc. 12 Delimitacja Jasielskiego MOF, wg SRW. ............................................... 28

Ryc. 13 Miejskie Obszary Funkcjonalne w województwie podkarpackim. ........ 29

Ryc. 14: Podstawowe typy morfologiczne struktury przestrzennej Jasła .......... 34

Ryc. 15 Izochrony dojazdu samochodem do Jasła ............................................ 37

Ryc. 16: Rozmieszczenie najważniejszych walorów przestrzennych miasta 

(wg uczestników warsztatów). ......................................................................... 39

Ryc. 17: Rozmieszczenie kluczowych niewykorzystanych potencjałów 

przestrzennych miasta (wg uczestników warsztatów). ..................................... 41

https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2021-r/zarzadzenie-nr-v-54-2021-z-31-maja-2021-r.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2021-r/zarzadzenie-nr-v-54-2021-z-31-maja-2021-r.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2022-r/zarzadzenie-nr-v-103-2022-z-30-maja-2022-r.html
https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2022-r/zarzadzenie-nr-v-103-2022-z-30-maja-2022-r.html
https://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2022/FEP/v_2.0/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_FEP_2021-2027_OSI_01.03.2022.pdf
https://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2022/FEP/v_2.0/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_FEP_2021-2027_OSI_01.03.2022.pdf


168 

Ryc. 18: Rozmieszczenie najistotniejszych  problemów przestrzennych miasta 

(wg uczestników warsztatów). ......................................................................... 43

Ryc. 19: Lokalizacja potencjalnych problemów przestrzennych miasta 

wg uczestników warsztatów ............................................................................. 44

Ryc. 20: Zagrożenia środowiskowe związane z niezrównoważonym transportem

 ......................................................................................................................... 48

Ryc. 21: Zagrożenia środowiskowe związane ze zmianą klimatu ...................... 49

Ryc. 22: chmura oczekiwań wobec miasta ....................................................... 65

• Ryc. 23: Konteksty opracowania i wdrażania Strategii  ............................ 121

Ryc. 24 Struktura zarządzania Strategią.......................................................... 124

Ryc. 25 Odpowiedzialność i podział obowiązków ........................................... 125

Ryc. 26 System monitoringu i ewaluacji Strategii – relacje pomiędzy 

monitorowaniem i ewaluację ......................................................................... 141

Ryc. 27 Schemat systemu ewaluacji Strategii ................................................. 153

Ryc. 28: Spotkanie warsztatowe w Urzędzie Miasta w Jaśle ........................... 158 

13. Spis map

Mapa 1: Kapitał przestrzenny miasta ............................................................... 58

Mapa 2: Deficyty przestrzenne miasta ............................................................. 62

Mapa 3: Rozmieszczenie działań w obszarze rozwoju gospodarczego .............. 76

Mapa 4: Rozmieszczenie działań w obszarze rozwoju społecznego .................. 80

Mapa 5: Rozmieszczenie działań w obszarze rozwoju przestrzennego ............. 84

Mapa 6: Rozmieszczenie działań w obszarze rozwoju środowiskowego ........... 88

Mapa 7: OSI SRWP i ich zasięg terytorialny .................................................... 108

Mapa 8: Obszary strategicznej interwencji kluczowe dla Jasła (OSI) ............... 110

Mapa 9: Struktura funkcjonalno-przestrzenna – strefy zagospodarowania 

przestrzennego i infrastruktura miasta .......................................................... 112 

14. Spis tabel

Tabela 1: Wybrane cechy demograficzne społeczności Jasła  ........................... 11

Tabela 2: Trzeci sektor Jasła w latach 2016-2021 ............................................. 12

Tabela 3: Zmiany w sektorze usług medycznych Jasła 2016-2021 .................... 12

Tabela 4: Nadwyżka operacyjna budżetu miasta w latach 2016-2021 .............. 18

Tabela 5: Instytucje otoczenia biznesu w Jaśle 2016-2021 ............................... 19

Tabela 6: Sektor kreatywny w gospodarce Jasła w latach 2016-2021 ............... 20



169 

Tabela 7: Zmiany w pokryciu terenów miasta obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego .................................................... 32

Tabela 8: Struktura i liczba decyzji administracyjnych dotyczących 

zagospodarowania terenów w latach 2010-2021 ............................................. 33

Tabela 9: Kierunki działań dla obszaru rozwoju gospodarczego – cel: Jasło 

miastem wykorzystanych szans gospodarczych ............................................... 75

Tabela 10: Kierunki działań dla obszaru rozwoju społecznego – cel: Jasło 

miastem silnym swymi mieszkańcami .............................................................. 78

Tabela 11: Kierunki działań dla obszaru rozwoju przestrzennego – cel: Jasło 

miastem przyjaznym i dostępnym .................................................................... 82

Tabela 12: Kierunki działań dla obszaru rozwoju środowiskowego – cel: Jasło 

miastem zdrowym i zadbanym ......................................................................... 86

Tabela 13: Kierunki działań dla obszaru strategicznego zarządzania rozwojem – 

cel: Jasło miastem dobrze zarządzanym ........................................................... 90

Tabela 14: Logika doboru mierników i wyznaczania wskaźników osiągniecia 

celów strategicznych ...................................................................................... 142

Tabela 15: Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego 1: Jasło miastem 

wykorzystanych szans gospodarczych ............................................................ 147

Tabela 16: Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego 2: Jasło miastem silnym 

swymi mieszkańcami ...................................................................................... 147

Tabela 17: Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego 3: Jasło miastem 

przyjaznym i dostępnym ................................................................................ 148

Tabela 18: Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego 4: Jasło miastem zdrowym 

i zadbanym ..................................................................................................... 149

Tabela 19: Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego 5: Jasło miastem dobrze 

zarządzanym .................................................................................................. 149 


	Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021-2030
	Wprowadzenie
	1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta
	1.1. Obszar społeczny
	1.2. Obszar gospodarczy
	1.3. Obszar przestrzenny
	1.4. Obszar środowiskowy
	1.5. Obszar instytucjonalny
	1.6. Wnioski z realizacji poprzedniej Strategii i innych planów miasta

	2. Wnioski z diagnozy - podsumowanie
	2.1. Deficyty i destymulatory
	2.2. Główne problemy rozwojowe miasta
	2.3. Wyzwania dla rozwoju Jasła

	3. Wizja rozwoju i misja miasta
	3.1. Wizja rozwoju
	3.2. Misja

	4. Cele strategiczne i priorytetowe obszary rozwoju Jasła
	5. Kierunki działań
	5.1. Jasło miastem wykorzystywanych szans gospodarczych
	5.2. Jasło miastem silnym swymi mieszkańcami
	5.3. Jasło miastem przyjaznym i dostępnym
	5.4. Jasło miastem zdrowym i zadbanym
	5.5. Jasło miastem dobrze zarządzanym

	6. Oczekiwane rezultaty działań i wskaźniki ich osiągnięcia
	7. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej
	7.1. Ustalenia
	7.2. Obszary strategicznej interwencji określone w SRWP
	7.3. Obszary strategicznej interwencji kluczowe dla Jasła
	7.4. Struktura funkcjonalno-przestrzenna i zasady gospodarowania strefami
	7.5. Rekomendacje

	8. System realizacji strategii
	8.1. Podstawy prawne i kontekst
	8.2. Zasady
	8.3. Zarządzanie
	8.4. Partnerzy
	8.5. Wytyczne do sporządzania programów wykonawczych wobec Strategii
	8.6. Monitorowanie wdrażania Strategii
	8.7. Wskaźniki realizacji celów Strategii
	8.8. Ewaluacja skuteczności Strategii

	9. Ramy finansowe realizacji Strategii i źródła finansowania
	10. Podstawowe informacje o metodyce opracowania Strategii i uspołecznieniu prac  nad tym planem
	10.1. Metoda i tok pracy
	10.2. Przestrzeń geograficzna w strategii
	10.3. Materiały diagnostyczne, raporty, programy oraz inne źródła danych, z których korzystaliśmy:

	11. Źródła cytowane
	12. Spis rycin
	13. Spis map
	14. Spis tabel


