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I. WPROWADZENIE 

Rada Miejska Jasła podjęła uchwałę Nr LXXII/743/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Jasła, która stanowi podstawę sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła. Granicami obszaru objętego Studium są granice 

administracyjne miasta. 

Zakres ustaleń, jaki należy zawrzeć w Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego został określony w art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.  Studium nie jest aktem prawa miejscowego i nie stanowi 

podstawy do wydawania decyzji administracyjnych, jego funkcją jest kreowanie polityki przestrzennej 

gminy, ustalanie wytycznych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Ww. ustawa  jednoznacznie stwierdza w art. 9 ust. 4, że „Ustalenia studium są wiążące dla 

organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych”, a w art. 20 ust. 1, że „Plan miejscowy 

uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium...”. 

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Jasła, przyjęte zostało Uchwałą Nr XX/189/95 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 grudnia 1995 r., 

zmienione Uchwałą Nr LV/478/2009 Rady Miejskiej Jasła z dnia 10 grudnia 2009 r., Uchwałą Nr 

VIII/63/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr L/495/2017 Rady Miejskiej 

Jasła z dnia 28 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr LXX/725/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 sierpnia 

2018 r. oraz Uchwałą Nr V/31/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 4 lutego 2019 r. Uchwałą Nr 

LV/478/2009 Rady Miejskiej Jasła z dnia 10 grudnia 2009 r. Studium zostało zmienione w całości 

(nowa edycja Studium). Szczegółowe wymagania dotyczące problematyki studium określa obecnie 

obowiązująca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Na przestrzeni lat zmianie 

uległy zapisy ustawy oraz szereg innych przepisów prawa, mających wpływ na planowanie 

przestrzenne w gminie. 

Zgodnie z uchwałą nr LXVIII/693/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie 

oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Jasła oraz obowiązujących na terenie miasta miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

stwierdzono brak aktualności  studium. 

Ze względu na zmieniające się uwarunkowania przestrzenne, wynikające m.in. z występowania 

obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych, wymagań dotyczących ochrony 

przeciwpowodziowej, zmiany stanu faktycznego oraz dokładności dokumentu planistycznego, 

zasadne jest sporządzenie nowej edycji Studium w granicach administracyjnych miasta Jasła. Zmiany 

tych uwarunkowań rzutują na politykę przestrzenną miasta, a na późniejszym etapie na miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego. Nowa edycja studium przyczyni się do uporządkowania i 

polepszenia zagospodarowania poszczególnych terenów oraz ułatwi prowadzenie na terenie miasta 

racjonalnej i spójnej polityki przestrzennej. 
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II. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z KONCEPCJI 

PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU, STRATEGII 

ROZWOJU I PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

WOJEWÓDZTWA ORAZ STRATEGII ROZWOJU MIASTA JASŁA 

II.1 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 

Głównym celem polityki przestrzennego zagospodarowania kraju jest efektywne wykorzystanie 

przestrzeni i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągnięcia ogólnych 

celów rozwojowych, spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej, które przyczynią się do 

wytworzenia spójnych regionów. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 określa 

główne cechy polskiej przestrzeni, do której zaliczono: większą konkurencyjność, zwiększenie 

poziomu zatrudnienia, poprawę sprawności funkcjonowania państwa oraz spójność społeczną, 

gospodarczą i terytorialną. Za szczególnie ważną uznaje się integrację funkcjonalną między głównymi 

ośrodkami miejskimi, które mają stworzyć warunki dla rozprzestrzeniania się procesów rozwojowych 

na ośrodki subregionalne i lokalne. 

Schemat 1. Główne cechy polskiej przestrzeni 2030 wskazane w Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 

 

Źródło: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Miasto Jasło zostało zaliczone do  obszaru Polski Wschodniej, w której należy dążyć do 

wpierania procesów urbanizacyjnych poprzez rozwój lokalnych centrów rozwoju i powiązania między 

obszarami wiejskimi,  restrukturyzację obszarów wiejskich oraz wykorzystywanie uwarunkowanych 

politycznie potencjałów wynikających z przygranicznego położenia.  
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Schemat 2. Kierunki działań polityki przestrzennej kraju na rzecz poprawy spójności wewnętrznej 

 

 

Źródło: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 

II.2 Strategia rozwoju województwa podkarpackiego 

Strategia rozwoju województwa – podkarpackie 2020 została przyjęta Uchwałą  nr 

XXXVII/697/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  z dnia 26 sierpnia 2013 r. 

Wizją rozwoju województwa jest: 
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„W 2020 roku województwo podkarpackie będzie obszarem zrównoważonego i inteligentnego 

rozwoju gospodarczego, wykorzystującym wewnętrzne potencjały oraz transgraniczne położenie, 

zapewniającym wysoką jakość życia mieszkańców.”  

Strategia określa obszary, cele i kierunki polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni 

regionalnej. 

W strategii podkreśla się m.in. konieczność: 

 wzmocnienia drogowych powiązań komunikacyjnych  miast powiatowych między sobą oraz 

z miastem Rzeszowem,  

 rozwoju potencjału gospodarczego,  

 rewitalizacji oraz poprawy ładu przestrzeni, sprzyjających rozwojowi ośrodków miejskich. 

II.3 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego 

Plan zagospodarowania przestrzennego nie ma rangi prawa miejscowego, ale jego ustalenia są 

wiążące przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W 

planie zostają zapisane wszystkie zadania rządowe i samorządowe województwa, które mają służyć 

realizacji ponadlokalnych celów publicznych wraz ze wskazaniem obszarów, na których te zadania 

miałyby być realizowane. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego został przyjęty Uchwałą 

Nr LIX/930/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego. 

W planie województwa miasto Jasło zostało włączone do obszaru funkcjonalnego Kotliny 

Jasielsko-Krośnieńskiej, w którym określono priorytet rozwojowy: 

„Rozwój gospodarczy w oparciu o zasoby surowcowe i przemysł nowych technologii.”  

Główne kierunki zagospodarowania: 

1. Rozwój wiodących branż przemysłu z wykorzystaniem potencjału naukowo-badawczego i 

zaawansowanych technologii; 

2. Poprawia dostępności komunikacyjnej; 

3. Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych; 

4. Rozwój rolnictwa ekologicznego; 

5. Rozwój różnych form turystyki, w oparciu o zasoby przyrodnicze, krajobrazowe oraz 

dziedzictwa kulturowego obszaru. 

Dla prawidłowego rozwoju obszaru funkcjonalnego określono zasady i warunki 

zagospodarowania: 

1. rozwój Jasła jako głównego ośrodka stymulującego rozwój gospodarczy obszaru;  

2. rozwój zakładów tradycyjnych branż przemysłu oraz przemysłu nowych technologii (m.in. 

lotniczego, chemicznego, spożywczego, szklarskiego oraz meblarskiego);  

3. rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;  

4. wzmocnienie powiązań funkcjonalnych Krosna z Jasłem, a także Sanokiem;  
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5. ochrona złóż surowców energetycznych (gazu ziemnego i ropy naftowej);  

6. rozwój powiązań drogowych wzmacniających zewnętrzną dostępność komunikacyjną, w tym 

z transeuropejską siecią transportową (TEN-T);  

7. rozwój i modernizacja linii kolejowych;  

8. kształtowanie harmonijnego krajobrazu kulturowego poprzez poprawę ładu przestrzennego i 

estetyki przestrzeni, przy zachowaniu walorów przyrodniczych, kulturowych i 

krajobrazowych, prawidłowe kształtowanie struktur przestrzennych; 

9. rozbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej. 

II.4 Strategia rozwoju Miasta Jasła 

Strategia rozwoju miasta jest dokumentem, w którym wskazuje się cele i kierunki w 

długookresowej polityce rozwoju.  

W ramach Strategii przeprowadzono analizę SWOT – wskazano mocne i słabe strony gminy 

oraz szanse i zagrożenia, na ich podstawie sformułowane misje i wizję dla miasta Jasła: 

„Misją miasta Jasła jest skuteczne działanie zorientowane na stworzenie lokalnego ośrodka 

rozwoju gospodarczego, atrakcyjnego dla mieszkańców dzięki rozwojowi przedsiębiorczości, turystyki, 

edukacji sprawnie wykorzystującego swoje położenie geograficzne, a także potencjał społeczny i 

ekonomiczny”  

Wizja: „Miasto Jasło wykorzystując swoje położenie geograficzne oraz potencjał gospodarczy i 

społeczny przeobrazi się w bezpieczny, nowoczesny, atrakcyjny pod względem inwestycyjnym, 

kulturowym oraz rekreacyjnym ośrodek, w którym warto będzie mieszkać, uczyć się i pracować.” 

Realizacja misji i wizji miasta będzie oparta na 4 obszarach strategicznych: 

 Rozwój gospodarczy, 

 Infrastruktura techniczna, 

 Infrastruktura społeczna, 

 Turystyka i kultura. 
 

Schemat 3. Obszary strategiczne 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007 -2020. 
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III. CHARAKTERYSTYKA MIASTA JASŁA 

III.1 Położenie i charakterystyka 

Miasto Jasło jest siedzibą powiatu jasielskiego, położonego w południowo-zachodniej części 

województwa podkarpackiego. Stolica województwa – Rzeszów znajduje się w odległości około 50 

km w kierunku północno-wschodnim od Jasła. Miasto sąsiaduje z 4 gminami wiejskimi:  Kołaczyce – 

od północy, Brzyska – od północnego zachodu, Tarnowiec – od południowego wschodu oraz z gminą 

wiejską Jasło – od północnego wschodu, południa i zachodu. 

Schemat 4. Powiat jasielski na tle podziału administracyjnego województwa podkarpackiego 

 

Źródło: opracowanie własne 

Jasło zajmuje obszar o powierzchni 36,52 km2 i zamieszkuje je ok. 35 445 mieszkańców (stan 

na: 31.12.2017 r., źródło: GUS). W strukturze użytkowania gruntów przeważają grunty rolne, 
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stanowiące ok. 59% powierzchni miasta. Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują ok. 28%, 

grunty leśne 8%, grunty pod wodami 3%, zaś pozostałe tereny 1% (2014, źródło: GUS). 

Jasło znajduje się na obszarze Dołów Jasielsko-Sanockich, w obrębie Zewnętrznych Karpat 

Zachodnich, na wysokości od 225 do 380 m n.p.m. Przez teren miasta przepływają trzy rzeki – 

Wisłoka, Ropa i Jasiołka, a także Potok Warzycki. Rzeźba terenu, szczególnie pomiędzy dolinami 

Wisłoki i Jasiołki ma urozmaicony charakter. 

Miasto składa się z 25 obrębów ewidencyjnych: Błonie, Bryły, Brzyszczki I, Brzyszczki II, 

Centrum, Dzielnica Magazynowo-Przemysłowa, Gamrat, Gądki, Gliniczek, Górka, Hankówka, 

Kaczorowy, Kowalowy, Krajowice, Niegłowice, PGR, Podzamcze, Południe, Sobniów I, Sobniów II, 

Ulaszowice, Warzyce, Wądoły, Zachód, Żółków. Poza geodezyjnym podziałem na obręby, w granicach 

administracyjnych miasta funkcjonuje podział na 16 osiedli: Bryły, Brzyszczki, Gamrat, Gądki, Górka 

Klasztorna, Hankówka, Kaczorowy, Kopernika, Krajowice, Mickiewicza, Niegłowice, Rafineria, 

Sobniów, Śródmieście, Ulaszowice i Żółków.  

Schemat 5. Obręby ewidencyjne 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Przez Jasło przebiega droga krajowa nr 28 relacji Zator – Medyka (przejście graniczne z 

Ukrainą), droga krajowa nr 73 prowadząca z miejscowości Wiśniówka, leżącej przy obwodnicy Kielc 

do Jasła, a także droga wojewódzka nr 992 łącząca drogę krajową nr 28 z w Jaśle z dawnym 

przejściem granicznym ze Słowacją w Ożennej. Najbliższy port lotniczy obsługujący połączenia 

krajowe i zagraniczne zlokalizowany jest w Jasionce koło Rzeszowa, w odległości około 55 km od 

miasta. Jasło położone jest na trasie przebiegu linii kolejowej nr 106 (Rzeszów Główny - Jasło) oraz nr 

108 (Stróże – Krościenko), które obsługują ruch pasażerski i towarowy. 

III.2 Rys historyczny 

Początki osadnictwa na terenie miasta mogą sięgać nawet epoki neolitu, na którą datuje się 

odnalezione narzędzia. Właściwy początek miasta datowany jest na koniec  X w., kiedy nastąpił 

widoczny rozwój osadnictwa. Pierwsze pisemne wzmianki o osadzie Jasiel pochodzą z XII w., które to 

dotyczyły fundacji Mikołaja Bogorii i klasztoru cystersów w Koprzywnicy. Jasło dzięki swojemu 

strategicznemu położeniu pomiędzy trzema rzekami: Jasiołką, Wisłoką i Ropą, stało się ważnym 

węzłem, położonym na międzynarodowym szlaku handlowym. W 1365 r. osada targowa o 

charakterze rzemieślniczo-handlowym otrzymała od Kazimierza Wielkiego prawa miejskie. Dwa lata 

później została odebrana cystersom i przyłączona do dóbr królewskich. Dzięki temu nastąpił rozwój 

przestrzenny, architektoniczny, a także intelektualny. W kolejnych latach miasto przeszło w ręce 

szlacheckie, będąc własnością rodziny Pieniążków z Krużlowej.  

Rozkwit miasta zatrzymał najazd Węgrów, którzy palili i plądrowali tereny podkarpacia. Dzięki 

pomocy królów miasto wyszło z kryzysowej sytuacji i odbudowało swoją pozycje gospodarczą. Kupcy 

prowadzili handel międzynarodowy, m.in.: płótnami, solą, zbożem, futrami, winem, miedzią i końmi. 

Dobre czasy Jasła skończyły się w XVII w., miasto zaczęły najeżdżać wojska, ulegało coraz większym 

pożarom, było nękane epidemiami. W II połowie XVIII w. nastąpił upadek Rzeczpospolitej, a podczas I 

rozbioru Polski miasto znalazło się pod panowaniem austriackim. W 1790 do Jasła przeniesiono urząd 

cyrkularny, stało się wtedy stolicą dużego rejonu. W 1826 r. doszło do wielkiego pożaru, przez który 

spłonęła większość drewnianych budynków. Wkrótce po tym nastąpiła odbudowa miasta trwająca 

kilkadziesiąt lat.   

Odkrycie ropy naftowej w połowie XIX w. było przyczyną dalszego rozwoju miasta. W 1859 r. 

Ignacy Łukasiewicz, prowadzący ówcześnie aptekę na rynku, zbudował pierwszą na świecie 

destylarnię ropy naftowej. Następnie skonstruował on lampę naftową, co przyczyniło się do dalszego 

rozwoju górnictwa naftowego w rejonie. W 1868 r. w Jaśle powstało pierwsze na Podkarpaciu 

gimnazjum, które odnosiło sukcesy na skalę światową. Ważnym wydarzeniem było zakończenie 

budowy linii kolejowej Stróże – Zagórz, przechodzącej przez Jasło, przyczyniającej się do ożywienia 

handlu, przemysłu i budownictwa.  

Krwawe walki i bombardowania podczas I wojny światowej przyniosły duże zniszczenia, po 

których jednak miasto zdołało się podnieść. Rozpoczął się okres rozwoju przemysłu, kiedy powstała 

m. in. Państwowa Wytwórnia Prochu „Gamrat” i huta szkła. II wojna światowa nie oszczędziła miasta 

i jego mieszkańców. Długoletnia okupacja niemiecka spowodowało opustoszenie miasta, które 

zostało zniszczone w aż 97%. 16 stycznia 1945 r. miasto zostało wyzwolone spod okupacji 

hitlerowskiej.  Ocalało niewiele przedwojennej architektury, wśród której należy przede wszystkim 

wymienić:  Kościół Farny, Kaplicę Gimnazjalną, Park Miejski, Pałac Sroczyńskich i Rynek.  
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W Jaśle pozostało zaledwie 174 mieszkańców, jednak po zakończeniu działań wojennych 

nastąpił powrót ludności i odbudowa miasta. W 1946 r. uruchomiono ponownie rafinerie, 

odbudowano kościół, a w kolejnych latach wybudowano jedyny w kraju zakład produkujący pektynę 

– Zakład Przemysłu Owocowo-Warzywnego „Paktowin”. W 1950 r. w efekcie uchwalenia ustawy o 

terenowych organach jednolitej władzy państwowej, w Jaśle powstała Miejska Rada Narodowa. 

IV.UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA 

IV.1 Usługi z zakresu infrastruktury społecznej 

Do podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego należy zaspokojenie 

podstawowych potrzeb ich mieszkańców, w tym swobodnego dostępu do usług publicznych 

związanych z oświatą, kulturą, opieką zdrowotną, czy też sportem i rekreacją. Aby zapewnić 

odpowiedni dostęp do usług publicznych, niezbędne jest zaplanowanie zagospodarowania terenu 

zgodnie ze standardami urbanistycznymi, określającymi minimalne parametry społeczne i zdrowotne. 

Pomijanie ich stosowania w planowaniu przestrzennym może prowadzić do tworzenia zespołów 

mieszkaniowych bez zapewnionego odpowiedniego dostępu do infrastruktury społecznej, 

komunikacji publicznej bądź terenów zieleni. Regulacje te mają zastosowanie głównie przy 

wyznaczaniu nowych terenów inwestycyjnych w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

jednakże odnoszą się także do istniejących obszarów zurbanizowanych.   

IV.1.1 Oświata 

W Jaśle znajduje się 8 szkół ponadpodstawowych, 10 szkół podstawowych oraz 18 przedszkoli. 

W mieście zlokalizowane są również żłobki/kluby dziecięce (5) oraz szkoły policealne i wyższe (11, w 

tym ośrodki zamiejscowe szkół, które posiadają główną siedzibę w innych miastach). 

Szkoły ponadpodstawowe: 

 I Liceum Ogólnokształcące (ul. Czackiego 4), 

 II Liceum Ogólnokształcące (ul. Floriańska 24), 

 Zespół Szkół Technicznych (ul. Staszica 30), 

 Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych (ul. Staszica 30B), 

 Zespół Szkół nr 3 (ul. Szkolna 23), 

 Zespół Szkół nr 4 (ul. Sokoła 6), 

 Zespół Szkół Budowlanych (ul. Szkolna 21A) 

oraz 

 Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego (ul. Pola 41), 

Szkoły podstawowe: 

 Szkoła Podstawowa nr 1 (ul. Piotra Skargi 10), 

 Szkoła Podstawowa nr 2 (ul. Czackiego 2), 

 Szkoła Podstawowa nr 4 (ul. Pola 9 i Kopernika 8), 

 Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół Miejskich nr 1 (ul. Rafineryjna 3a), 

 Szkoła Podstawowa nr 7 (ul. Św. Jana z Dukli 64), 
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 Szkoła Podstawowa nr 8 w Zespole Szkół Miejskich nr 5 (ul. Sobniowska 58), 

 Szkoła Podstawowa nr 10 w Zespole Szkół Miejskich nr 6 (ul. Lwowska 36), 

 Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Szkół Miejskich nr 2 (ul. Mickiewicza 108), 

 Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkół Miejskich nr 3 (ul. Szkolna 38) 

oraz (szkoły niepubliczne): 

 Społeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych (ul. Niegłowicka 174), 

Przedszkola: 

 Przedszkole Miejskie nr 1 (ul. Nowa 14), 

 Przedszkole Miejskie nr 2 (ul. Słowackiego 7), 

 Przedszkole Miejskie nr 3 (ul. Floriańska 24a), 

 Przedszkole Miejskie nr 6 (ul. Kopernika 8a), 

 Przedszkole Miejskie nr 9 w Zespole Szkół Miejskich nr 3 (ul. Szkolna 38), 

 Przedszkole Miejskie nr 10 (ul. Ducala 3), 

 Przedszkole Miejskie nr 11 (ul. Sikorskiego 10), 

 Przedszkole Miejskie nr 12 w Zespole Szkół Miejskich nr 1 (ul. Rafineryjna 3a), 

 Przedszkole Miejskie nr 13 w Zespole Szkół nr 2 (ul. Mickiewicza 108), 

 Przedszkole Miejskie nr 14 w Zespole Szkół Miejskich nr 6 (ul. Lwowska 36), 

 Przedszkole Miejskie nr 15 w Zespole Szkół Miejskich nr 5 (ul. Sobniowska 58) 

oraz (przedszkola niepubliczne): 

 Bajkowe Prywatne Przedszkole (ul. Kochanowskiego 6), 

 Prywatne Kubusiowe Przedszkole (ul. Jagiełły 8), 

 Niepubliczne Przedszkole „Smyk” (ul. Na Kotlinę 3), 

 Społeczne Przedszkole w Zespole Szkół Społecznych (ul. Niegłowicka 174), 

 Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne „Chatka Puchatka” (ul. Towarowa 29), 

 Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” (ul. Baczyńskiego 15/28), 

 Niepubliczne Przedszkole „U Michalitek” (ul. Szkolna 9). 

W mieście działa ponadto Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (ul. Piotra Skargi 47), 

w ramach którego funkcjonuje przedszkole nr 16, Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Szkoła 

Przysposabiająca do Pracy. Swoją siedzibę mają tu również dwie szkoły muzyczne: Państwowa Szkoła 

Muzyczna I Stopnia im. W. Lutosławskiego (ul. Kołłątaja 12) oraz Prywatna Szkoła Muzyczna I i II 

Stopnia (ul. Kołłątaja 12). 

W roku 2017 (stan na 31.12.2017 r. wg danych GUS) do szkół ponadgimnazjalnych w mieście 

Jasło uczęszczało łącznie 3770, do szkół podstawowych 2759 uczniów, zaś do przedszkoli 1482 dzieci. 

W związku ze zmianami w strukturze oświaty i Przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) Rada Miejska w Jaśle przyjęła Uchwałę Nr XLIII/431/2017 z dnia  

7 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i ich obwodów na 

okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. oraz plan sieci publicznych ośmioletnich szkół 

podstawowych od 1 września 2019 r. Zgodnie z uchwałą ww. gimnazja zostaną włączone do szkół 

podstawowych. 
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Schemat 6. Placówki oświaty 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta 

IV.1.2 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

Na terenie miasta Jasło niezbędną infrastrukturę społeczną w zakresie usług ochrony zdrowia  

i pomocy socjalnej stanowią Szpital Specjalistyczny, zlokalizowany przy ul. Lwowskiej 22, wraz 

z Oddziałem Psychiatrycznym przy ul. Za Bursą 1, oraz dwa ośrodki pomocy społecznej - Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 25 oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy 

ul. Słowackiego 4. Przy ul. Za Bursą 1a zlokalizowany jest Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Caritas. 

Ponadto w mieście znajduje się 20 przychodni lekarskich oraz 23 apteki. 

IV.1.3 Porządek publiczny i bezpieczeństwo 

Za bezpieczeństwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej odpowiada Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle (Mickiewicza 33), a także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej:  

 OSP „Jasło – Brzyszczki” (ul. Dolna 54),  

 OSP „Jasło –  Hankówka” (ul. Hankówka 109),  

 OSP „Jasło –  Niegłowice” (ul. Niegłowicka 45), 
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 OSP „Jasło – Żółków” (ul. św. Jana z Dukli 60). 

W zakresie porządku publicznego w Jaśle funkcjonuje Komenda Powiatowa Policji 

(ul. Kościuszki 26) oraz Straż Miejska Miasta Jasła (ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 2a). Ponadto na 

terenie Jasła znajduje się Wojskowa Komenda Uzupełnień (ul. Kościuszki 24). 

IV.1.4 Gospodarka mieszkaniowa 

Zgodnie z danymi GUS w 2017 r. w mieście Jasło lokalizowanych było 5 065  budynków 

mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 873 186 m2. Średnia powierzchnia użytkowa 

mieszkania na 1 osobę w tym samym roku wynosiła 24,6 m2. Warunki mieszkaniowe w Jaśle są 

słabsze od średniej dla powiatu jasielskiego, województwa podkarpackiego i całego kraju. Średnia 

powierzchnia użytkowa mieszkania w gminie wg danych GUS wynosiła 69,4 m2, co jest wartością 

niższą od średniej powiatowej (81,2 m2), wojewódzkiej (81,7 m2) i krajowej (74,0 m2). Zabudowę 

mieszkaniową w gminie stanowią w większości wolnostojące budynki jednorodzinne, ale występuje 

także zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, głównie w centrum miasta.  

Wg danych GUS w 2017 r. na terenie miasta było 117 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 

3 019 m2. W 2017 r. 98,1% wszystkich mieszkań w mieście wyposażonych było w wodociąg, w 96,7% 

mieszkań zlokalizowana była łazienka, a w 85,3% funkcjonowało centralne ogrzewanie. 

IV.1.5 Turystyka, kultura i sport 

Do głównych czynników, wpływających na potencjał turystyczny miasta Jasła należą: walory 

przyrodnicze i krajobrazowe (urozmaicona rzeźba terenu, otwarte przestrzenie, występowanie 

obiektów i obszarów cennych przyrodniczo), obiekty zabytkowe, stanowiące elementy dziedzictwa 

kulturowego, winiarska tradycja oraz infrastruktura turystyczna (baza noclegowa, zaplecze 

gastronomiczne, obiekty służące aktywnemu spędzaniu czasu – szlaki piesze, rowerowe, konne, 

boiska sportowe). 

Przez teren miasta przepływają trzy rzeki: Wisłoka, Jasiołka i Ropa. Cieki wraz z terenami 

przybrzeżnymi tworzą szlaki wodne o wyjątkowych walorach przyrodniczych. 

Jasło posiada wieloletnią winiarską tradycję. Przez jego obszar przechodzi Jasielski Szlak Winny 

obejmujący 16 winnic, z których 4 znajdują się w granicach administracyjnych miasta (Winnica 

Golesz, Winnica Ewy, Winnica Jasło, Winnica Źródło). Jasielski Szlak Winnic wchodzi w skład 

Podkarpackiego Szlaku Winnic, obejmującego około 120 winnic.  Jasło określane jest mianem stolicy 

odrodzonego polskiego winiarstwa. Enoturystyka jest jedną z głównych atrakcji miasta, zwłaszcza 

podczas Międzynarodowych Dni Wina w Jaśle. Jest to największa tego typu impreza w kraju, podczas 

której odbywają się nie tylko degustacje ale również organizowane jest zwiedzenie okolicznych 

winnic, warsztaty, spotkania, konkursy i koncerty.  Przyjezdni z kraju i zza granicy mogą podzielić się 

swoim doświadczeniem i poznać jasielską kulturę, zwyczaje i tradycje. Święto wina odbywa się co 

roku w okresie wakacyjnym i przyciąga rzesze pasjonatów wina. 

Kolejną atrakcją miasta jest przechodzący przez samo centrum Transgraniczny Szlak Naftowy 

uhonorowany przez Polską Organizację Turystyczną certyfikatem “Turystyczny produkt roku 2005”. 

Główna oś prowadzi przez: Jasło - Krosno - Sanok - Lesko - Ustrzyki Dolne - Sambor - Borysław - 

Drohobycz – Lwów, ukazując miejsca związane z historią przemysłu naftowego. W Jaśle wiąże się on 

przede wszystkim z wybitną postacią Ignacego Łukasiewicza, wynalazcy lampy naftowej i założyciela 

pierwszej destylarni ropy w Ulaszowicach. W granicach miasta znajduje się kamienica, w której 
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Łukasiewicz prowadził aptekę, tablica upamiętniająca, obelisk oraz nagrobek córki Ignacego 

Łukasiewicza. 

Na terenie Jasła występują dwa cmentarze wojenne nr 22 i 36 z okresu I wojny światowej. 

Znajdują się one na Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, prowadzącego od granicy 

województwa małopolskiego przez podkarpacie do granicy z województwem lubelskim. 

Miłośnicy turystyki jeździeckiej znajdą w Jaśle dwie stadniny: Ośrodek Jazdy Konnej „HUZAR” 

oraz Stadninę Jasielskiego Stowarzyszenia Jeździeckiego, znajdujące się na Szlaku konnym „Karpackie 

Podkowy”. Przebiega on przez zachodnią część Beskidu Niskiego i Pogórza Ciężkowickiego, a jego 

całkowita długość wynosi aż 765 km. 

Przez Jasło przebiega szlak rowerowy Jasło (Pl) – Bardejov (Sk), biegnący przez 52 km z Jasła do 

Ożennej i dalej na terenie Słowacji przez 24,9 km. W granicach Polski oznakowany jest kolorem 

czerwonym i biegnie przez lasy, miasta, wsie, tereny górskie oraz nad brzegami rzek.  Szlak rowerowy 

nazwany „Na skrzyżowaniu kultur” powstał w ramach projektu pn. „Poznajmy pogranicze polsko-

słowackie z siodełka roweru". 

Przy Zbiorniku Wodnym „Skałki” znajduje się obszar rekreacyjno-wypoczynkowy: „Przystanek 

Kwiatowa”. Na powierzchni 5 ha można znaleźć wiele różnorodnych atrakcji, w tym: boiska 

wielofunkcyjne, plac do grillowania, ścieżki zdrowia z urządzeniami do aktywnej rekreacji, place 

zabaw, altany, pomosty oraz przystań, z której można wypożyczyć rowery wodne i kajaki.  

Wzdłuż ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich rozciąga się teren zieleni miejskiej: „Ogródek 

Jordanowski”. Na jego terenie znajduje się Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, place zabaw z 

podziałem na strefy wiekowe, skate park, kort tenisowy, kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012”, 

zielony labirynt, ścieżka zdrowotna oraz scena letnia. Obiekty te tworzą plenerowe centrum rozrywki 

i rekreacji w centrum miasta. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się również Stadion Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji.  

Aktywny wypoczynek w mieście zapewniają także kryta pływalnia i otwarty basen MOSiR, 

zlokalizowane przy ul. Sikorskiego wraz z towarzyszącymi halami i boiskami sportowymi, a także 

ścianką wspinaczkową. Kolejną ciekawą propozycją turystyczną miasta jest zlokalizowany nad rzeką 

„Wisłoka” w obrębie Gądki park linowy wraz z rowerowym torem BMX.  

Na bazę noclegową miasta składa się obecnie 13 obiektów, w tym hotele, motele, zajazdy, 

hostel, schronisko. W mieście funkcjonuje ponad 50 lokali gastronomicznych, wśród których znajdują 

się restauracje, pizzerie, bary, kawiarnie i cukiernie. 

Na terenie miasta zlokalizowane są dwa punkty informacji turystycznej: 

 Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle – Jasło, ul. Sokola 8, 

 Centrum Informacji Lokalnej –  Jasło, ul. Kołłątaja 1 (w Jasielskim Domu Kultury). 

Jasielski Dom Kultury zlokalizowany jest przy Parku Miejskim (ul. Kołłątaja 1). Znajduje się tu 

Miejska Biblioteka Publiczna, Kino JDK Syrena i Salon Sztuk Plastycznych. W Domu Kultury odbywają 

się liczne zajęcia artystyczne, spotkania, warsztaty, spektakle oraz cykliczne imprezy. 

Na terenie miasta znajduje się 5 obiektów kultury: Muzeum Regionalne w Jaśle 

(ul. Kadyiego 11), gromadzące eksponaty związane z jasielską kulturą i sztuką ludową, Jasielska 

Pracownia Ikon (ul. Klasztorna 2A), MalGaleria (ul. 17 Stycznia 189c), gdzie znajdują się prace 

z zakresu: rzeźby, malarstwa, grafiki i fotografii, „Muzeum Lizaka” (ul. Floriańska 42) i Galeria 
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Jasielskiego Domu Kultury (ul. Kołłątaja 1). Dla pasjonatów astronomii i miłośników gwiazd, w 2011 r. 

powstało jedno z najlepiej wyposażonych obserwatoriów astronomicznych w Polsce.  

Podczas wizyty w Jaśle należy pamiętać o Jasielskich Produktach Lokalnych. W ramach projektu 

„Promocja lokalnych produktów miasta Jasła” powstała Lista Jasielskich Produktów Lokalnych.  

Wśród nich znalazły się produkty żywnościowe, potrawy, rękodzieło i rzemiosło, obrzędy oraz utwory 

poetyckie, budujące wizerunek miasta. 

W sąsiedztwie miasta, w 1995 r. został utworzony Magurski Park Narodowy, będący jedną 

z atrakcji turystycznych całego regionu. W niedalekiej odległości znajduje się również Skansen 

Archeologiczny „Karpacka Troja”, który również może generować ruch turystyczny w Jaśle. 

Schemat 7. Obiekty turystyki, sportu i kultury 

 

Źródło: opracowanie własne 
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V. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, STANU ŁADU 

PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO OCHRONY 

V.1 Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu 

Miasto Jasło położone jest w południowo – wschodniej części Polski, w województwie 

podkarpackim.  Układ komunikacyjny tworzą drogi krajowe nr 28 i 73, droga wojewódzka nr 992, 

które stanowią zewnętrze powiązanie komunikacyjne miasta pozostałą częścią województwa i innymi 

regionami kraju. Natomiast powiązania wewnętrzne tworzą drogi powiatowe i gminne. 

W strukturze użytkowania gminy miejskiej Jasło dominują użytki rolne stanowiące ok. 59% 

powierzchni gminy. Obszar zabudowany i zurbanizowany zajmuje ok. 28% terytorium gminy. Tereny 

zainwestowane można podzielić na tereny zwartej i intensywnej zabudowy w centralnej części miasta 

i luźnej zabudowy, głównie jednorodzinnej zlokalizowanej wzdłuż dróg na pozostałym obszarze 

gminy. Na tereny zabudowa składają się także tereny zabudowy przemysłowej i usługowej.  

 Miasto podzielone jest na 16 osiedli: Bryły, Brzyszczki, Gamrat, Gądki, Górka, Klasztorna, 

Hankówka, Kaczorowy, Kopernika, Krajowice, Mickiewicza, Niegłowice, Rafineria, Sobniów, 

Śródmieście, Ulaszowice i Żółków. 

Analizując strukturę zabudowy miasta można wyodrębnić kilka charakterystycznych typów 

ukształtowania przestrzeni miejskiej. Wyróżniono 5 typów zabudowy: 

 zabudowa staromiejska, która obejmuje historyczny zespół zabudowy wraz z Rynkiem w 

centrum miasta. Dominuje w niej zabudowa kamienicowa mieszkaniowo – usługowa o 

zróżnicowanej wysokości, z czytelnym założeniem urbanistycznym rynku w kształcie  

czworokąta i odchodzącymi od niego ulicami oraz przestrzeniami o charakterze publicznym 

w tym usługi o randze ogólnomiejskiej i regionalnej.  

 zabudowa o charakterze śródmiejskim, w której  występują elementy historyczne oraz 

zabudowa funkcjonalnie i przestrzennie stanowiąca uzupełnienie strefy staromiejskiej. W 

zabudowie tej występują również usługi o randze ogólnomiejskiej i regionalnej, w tym 

elementy komunikacji zbiorowej (dworzec PKP, PKS), elementy przestrzeni publicznej 

(między innymi Park Miejski, Ogródek Jordanowski).  Do tej zabudowy zostały równie 

włączone budownictwo jednorodzinne, które charakteryzuje się zwartą zabudową w formie 

budynków wolnostojących i bliźniaczych oraz budownictwo wielorodzinne. 

 zabudowa mieszkaniowa, w której dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o  

charakterze intensywnym uzupełniona zabudową wielorodzinną, zlokalizowaną przy 

usługach, tworząc zwarte osiedla z podstawowymi usługami oraz usługami sportu i rekreacji. 

W tym typie zabudowy budynki maja od 2 do 7 kondygnacji. 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie dawnych wsi, w której można wyróżnić  

układy urbanistyczne: 

o Owalnice: Ulaszowice, Sobniów,  

o Ulicówki: Kaczorowy, Gorajowice, Niegłowice, Żółków, 

o Wielodrożnice: Gądki, Brzyszczki, Krajowice. 
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Uzupełnieniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie dawnych wsi są usługi 

zlokalizowane przy głównych ciągach komunikacyjnych w Sobniowie,  Krajowicach, Niegłowicach, 

Żółkowie oraz park w Ulaszowicach. Wskazane jest kontynuowanie  charakterystycznych dla 

poszczególnych miejscowości układów zabudowy. 

 zabudowa przemysłowo – usługowa, zlokalizowana w 5 częściach miasta:  

o północno-zachodniej - obszar geodezyjny Gamrat, 

o między torami kolejowymi a potokiem Warzyckim, 

o między ulicą Jana Pawła II, Śniadeckich a ul. Piłsudkiego,  

o zachodniej – cześć obszaru geodezyjnego Południe,  

o południowo-zachodniej  – Rafineria.  

Tereny te, charakteryzują się zabudową o wysokości ok. 15-20 m, co powoduje, że w strukturze 

przestrzennej miasta tworzą znaczącą dominantę przestrzenną jak również  wysokościową. 

Oprócz struktury zabudowy można wyróżnić obszary krajobrazu otwartego na które składają 

się tereny zieleni urządzonej oraz tereny wolne od zabudowy. 

Tereny zieleni urządzonej tworzą parki, skwery, ogródki jordanowskie, ogrody działkowe, 

cmentarze oraz tereny usług sportu i rekreacji. Zlokalizowane są one w różnych częściach miasta, 

mający charakter plamowy i nie są połączone ze sobą w żaden sposób. 

Poza terenami zainwestowanymi występują obszary otwarte, wolne od zabudowy, są to tereny 

lasów, zieleni dolin rzecznych oraz tereny niezainwestowane, zielone i rolne. Tereny dolin rzecznych 

tworzą regionalne i lokalne korytarze ekologiczne, które należy zachować i chronić przed 

niekontrolowaną zabudową. 

V.1.1 Uzbrojenie terenu 

Liczba mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej wynosi 32 974, co daje 94,5% ogółu 

mieszkańców,  zaś łączna długość sieci wodociągowej to 271,3 km. Miasto Jasło zaopatrywane jest w 

wodę z dwóch ujęć wody. Głównym ujęciem jest ujęcie powierzchniowe na prawym brzegu rzeki 

Wisłoki, w obrębie Żółków, drugim jest ujęcie wód podziemnych zlokalizowane przy ul. Na Kotlinę w 

Jaśle. 

Stopień skanalizowania Jasła wynosi 97,4%, zaś łączna długość sieci kanalizacyjnej to 230,5 km, 

podłączonych jest do niej 33 990 mieszkańców. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w 

obrębie Podzamcze. 

Na obszarze gminy występują linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia, zarówno 

napowietrzne jak i podziemne. Przez miast Jasło przebiegają napowietrzne linie energetyczne 

wysokiego napięcia 110 kV oraz zlokalizowane są stacje GPZ Niegłowice, GPZ Hankówka, GPZ Gamrat 

A, GPZ Gamrat B oraz GPZ Rafineria Nafty Jasło. 

W Jaśle funkcjonuje miejski system ciepłowniczy, który działa w oparciu o ciepłownię 

Hankówka oraz lokalny system ciepłowniczy, który działa w oparciu o kotłownię gazową przy ul. 

Rafineryjnej.  Mieszkańcy nieobjęci siecią ciepłowniczą korzystają z indywidualnych kotłowniach, 

spalających przede wszystkim gaz, w niewielkim stopniu wykorzystywane są paliwa stałe oraz OZE. 

Ze względu na korzystne warunki zaopatrzenia w gaz do sieci gazowej podłączonych jest 98% 

mieszkańców. 
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V.2 Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 

Ze względu na 43% pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

powierzchni miasta, utrzymywany jest ład przestrzenny, zrównoważony rozwój oraz charakter 

zabudowy jaki kształtuje się w mieście. 

Ład przestrzenny w mieście zachowany jest w oparciu ustalenia wynikające z planów 

miejscowych jak również o poniższe zasady: 

 ograniczanie rozproszenia budownictwa, poprzez intensyfikację wykorzystania terenów 

mieszkaniowych w ramach istniejącego zainwestowania, 

 rozszerzanie terenów mieszkaniowych poza obszar zwartej zabudowy miejscowości 

w pierwszej kolejności na tereny już silnie obciążone zabudową rozproszoną oraz rezygnacja 

z wprowadzania nowej i utrwalania istniejącej zabudowy w terenach otwartych, 

 ochrona dziedzictwa kulturowego, kształtowanie harmonijnego krajobrazu poprzez 

wykorzystanie walorów środowiska kulturowego i podniesienie atrakcyjności obszarów 

poprzez uwzględnienie ustaleń konserwatorskich i dostosowanie nowej architektury do 

tradycji i charakteru substancji zabytkowej, 

 ochrona walorów środowiska przyrodniczego, polegająca na zachowaniu, zrównoważonym 

użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów i składników przyrody,  

 nawiązywanie nowej architektury do lokalnych wzorów i materiałów, zachowywanie 

regionalnego krajobrazu kulturowego, 

 realizacja terenów zielonych tj. parki, skwery, ogrody jordanowskie, 

 rewitalizacje placów. 

 Powyższe zasady powinny być wytycznymi przy realizowaniu polityki przestrzennej miasta. 

 W celu zachowania zasad ładu przestrzennego inwestycje realizowane są na podstawie: 

 ustaleń dotyczących parametrów technicznych dróg, 

 określonej  linii zabudowy, 

 określonych warunków zabudowy parametrów technicznych obiektów, tzn. wysokości 

obiektów, intensywności zabudowy, formy ogrodzeń, frontu działek, dopuszczalnych form 

zabudowy działek, uzbrojenia terenu oraz określenia powierzchni biologicznie czynnej. 

Ogólne wytyczne dla kształtowania ładu przestrzennego zawarte zostały również 

w poszczególnych rozdziałach dotyczących kształtowania środowiska przyrodniczego, dziedzictwa 

kulturowego, układu komunikacyjnego, infrastruktury technicznej oraz w ustaleniach dla 

poszczególnych terenów wskazanych na rysunku studium (kierunki zagospodarowania 

przestrzennego). 

V.3 Obecny stan planistyczny 

V.3.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Politykę przestrzenną gminy, kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzeni określa Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Natomiast przeznaczenie 

poszczególnych terenów określają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, z 

zachowaniem polityki przestrzennej przyjętej w Studium. 

Rada Miejska Jasła, 28 grudnia 1995 r. uchwałą Nr XX/189/95 przyjęła Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła. Studium to zostało sporządzone w 
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oparciu o nieobowiązującą już ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Po 

wejściu w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Studium zostało zmienione: 

 Uchwałą Nr LV/478/2009 Rady Miejskiej Jasła z dnia 10 grudnia 2009 r.; 

 Uchwałą Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 kwietnia 2015 r.; 

 Uchwałą Nr L/495/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 sierpnia 2017 r.; 

 Uchwałą Nr LXX/725/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 sierpnia 2018 r.; 

 Uchwałą Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 15 kwietnia 2019 r.; 

 Uchwałą Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 18 listopada 2019 r. 

Ze względu na zmieniające się uwarunkowania, m.in. prawne, przestrzenne i komunikacyjne, 

Rada Miejska Jasła podjęła decyzję o nowej edycji dokumentu, przyjęła Uchwałę Nr LXXII/743/2018 z 

dnia 24 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła. 

V.3.2 Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 

sąsiadujących z miastem 

Miasto Jasło sąsiaduje bezpośrednio z gminami – Jasło, Tarnowiec, Brzyska, Kołaczyce. W 

obszarze analizy znajdują się również gminy Skołyszyn i Dębowiec. Schemat 8 przedstawia 

przeznaczenie terenów ustalone w studiach gmin sąsiadujących z miastem w pasie szerokości 1 km 

od granic administracyjnych miasta. 

W sąsiedztwie miasta Jasła przeważają tereny rolnicze, zajmujące prawie 50% analizowanego 

obszaru. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmują około 25% powierzchni. 

Zlokalizowane są zwykle wzdłuż głównych dróg wraz z towarzyszącymi im usługami. Niewiele 

mniejszy obszar zajmują tereny lasów i zalesień znajdujące się głównie za północną granicą miasta. 

Szczególnie wartościowy jest bezpośrednio sąsiadujący z Jasłem Rezerwat Golesz oraz otaczający go 

obszar Natura 2000. Oprócz tego, studia gmin sąsiednich wyróżniają tereny przeznaczone pod 

zabudowę rekreacyjną, produkcyjną, usług sportu i rekreacji oraz tereny zieleni. Na granicach gmin 

zapewniona jest ciągłość i kontynuacja funkcji w sposób umożliwiający spójne zagospodarowanie 

przestrzenne. 
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Schemat 8. Studia gmin ościennych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie studiów gmin sąsiednich. 

V.3.3 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Na dzień sporządzania Studium, na terenie miasta Jasła obowiązuje 47 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, dla których przeprowadzono 22 zmiany. Aktualnie pokrycie 

gminy miejscowymi planami wynosi ok. 16 km2, co stanowi ponad 43 % jej powierzchni. 

Obecnie gmina przystąpiła do sporządzenia 7 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, które są w trakcie procedury. 
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Schemat 9. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego. Numery planów na rysunku odpowiadają numerom 

w poniższej tabeli. 

Tabela 1. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

L.P. NAZWA PLANU 
UCHWAŁA WS. UCHWALENIA 

MPZP 

1 
Zmiana Miejscowego Planu "Ogólnego" Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Jasła, dotycząca istniejącego wysypiska odpadów komunalnych 

Uchwała XXVI/245/96 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 27 czerwca 

1996 r. 

2 

Zmiana Miejscowego Planu "Ogólnego" Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Jasła, dotycząca obszaru w dzielnicy Sobniów, zawartego pomiędzy 

rzeką Jasiołką, ulicą Żniwną, terenem kolejowym PKP i starorzeczem Jasiołki 

Uchwała Nr LI/496/98 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 

1998 r. 

3 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego m. Jasła dla obszaru 

„ŚRÓDMIEŚCIE I – CZĘŚĆ POŁUDNIOWA” (obejmującego tereny ulicy KG1 w 

liniach rozgraniczających oraz tereny kolejowe) 

Uchwała Nr LVIII/603/98 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 18 czerwca 

1998 r. 
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L.P. NAZWA PLANU 
UCHWAŁA WS. UCHWALENIA 

MPZP 

4 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OSIEDLI 

NIEGŁOWICE – ŻÓŁKÓW ORAZ TRASY LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110 kV W 

MIEŚCIE JASŁO 

Uchwała Nr XLVII/447/97 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 16.10.1997 r. 

5 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru osiedla 

„Kotlina” w Jaśle (zawartego pomiędzy: ul. Lwowską, istniejącym ciekiem 

wodnym osiedla Gorajowice, granicą działki Nr 3/1, granicą administracyjną 

miasta, granicą działki Nr 6/22), w granicach określonych Uchwałą Nr 

XXIV/228/96 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 kwietnia 1996 r., wraz z uchwałą 

korygującą Nr XVIII/226/2000 Rady Miejskiej Jasła z dnia 4 maja 2000 r. 

Uchwała Nr XIV/183/99 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 10 grudnia 

1999 r. 

6 

Zmiana Miejscowego Planu "Szczegółowego" Zagospodarowania 

Przestrzennego „Osiedla Żeromskiego” w Jaśle, dotycząca obszaru określonego 

w uchwale Nr XXIV/232/96 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 kwietnia 1996 r. 

Uchwała Nr LVI/556/98 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 10 czerwca 

1998 r. 

7 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego m. Jasła dla obszaru 

„DZIELNICA PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWA - CZĘŚĆ POŁUDNIOWA” (obejmujący 

tereny pomiędzy potokiem Warzyckim, a koleją oraz ulicą KG1, w liniach 

rozgraniczających, od mostu na rzece Jasiołce do ulicy Bieszczadzkiej) 

Uchwała Nr VIII/96/99 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 29 kwietnia 

1999 r. 

8 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego m. Jasła dla obszaru osiedla 

Hankówka, w granicach określonych Uchwałą Nr XXIV/227/96 Rady Miejskiej 

Jasła z dnia 25 kwietnia 1996 r. 

Uchwała Nr XXX/324/2000 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 22 grudnia 

2000 r. 

9 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru 

„SZOPENA - POLNA - część I” na podstawie Uchwały nr XXVII/260/96 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 11 lipca 1996 r. 

Uchwała Nr LVI/521/2002 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 12 września 

2002 r. 

10 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JASŁA 

TERENU ROZBUDOWY STACJI GAZOWEJ "JASŁO – 19" WARZYCE w mieście 

Jasło 

Uchwała Nr LI/495/98 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 

1998 r. 

11 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU USŁUG – 

SALONU SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW „JASŁO - 20” ul. Bieszczadzka w Jaśle 

Uchwała Nr LI/494/98 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 

1998 r. 

12 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła - „Podzamcze 

22” 
Uchwała Nr II/8/98 Rady Miejskiej 

Jasła z dnia 30 listopada 1998 r. 

13 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego wzdłuż 

ul. Jana z Dukli (dawna Krasickiego - Nr 23) – w mieście Jaśle w granicach 

określonych uchwałami Nr LIII/517/98 Rady Miejskiej Jasła z dnia 16 kwietnia 

1998 r. i Nr XIX/235/2000 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 maja 2000 r. 

Uchwała Nr XLIII/417/2001 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 28 września 

2001 r. 

14 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Jaśle między ulicami 

MICKIEWICZA - SZOPENA - część I 

Uchwała Nr L/479/2002 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 14 marca 

2002 r. 

15 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta JASŁO - 

„MICKIEWICZA 26” 

Uchwała Nr XVI/200/2000 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 3 lutego 

2000 r. 

16 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła - „KRAJOWICE 

31” w granicach określonych uchwałą Nr XXII/254/2000 Rady Miejskiej Jasła z 

dnia 30 sierpnia 2000 r. 

Uchwała Nr XLVI/453/2001 z dnia 

20 grudnia 2001 r. 

17 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła - „NR 34/2001 

- UL.DOBRZAŃSKIEGO” 

Uchwała Nr L/480/2002 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 14 marca 

2002 r. 

18 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła - „RAFINERIA - 

Nr 33” 
Uchwała Nr LVI/523/2002 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 12 września 
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L.P. NAZWA PLANU 
UCHWAŁA WS. UCHWALENIA 

MPZP 

2002 r. 

19 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła Nr 35 

„SOBNIÓW 1” 

Uchwała Nr LVII/532/2002 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 27 września 

2002 r. 

20 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru 

osiedla „Bryły I” 

Uchwała Nr X/60/2003 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 9 czerwca 

2003 r. 

21 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru 

„Dzielnica Przemysłowo-Składowa część Północno-Wschodnia” 

Uchwała Nr X/59/2003 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 9 czerwca 

2003 r. 

22 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru 

„Dzielnica przemysłowo-składowa - osiedle Brzyszczki” 

Uchwała Nr XV/115/2003 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 1 grudnia 

2003 r. 

23 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego m. Jasła dla obszaru 

Śródmieścia 

Uchwała Nr XVII/134/03 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 29 grudnia 

2003 r. 

24 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru 

„Dzielnica przemysłowo-składowa – część północno-zachodnia” 

Uchwała Nr XX/157/2004 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 22 marca 

2004 r. 

25 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru 

„Kazimierza Wielkiego – Nr 37” 

Uchwała Nr XV/116/2003 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 1 grudnia 

2003 r. 

26 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT-Nr 36” w JAŚLE 

wraz z uchwałą korygującą Nr XV/121/2003 Rady Miejskiej Jasła z dnia 1 

grudnia 2003 r. 

Uchwała Nr XII/94/2003 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 8 września 

2003 r. 

27 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru 

związanego z przeprowadzeniem ulicy głównej KG 2 – część północna 

Uchwała Nr LVII/537/2002 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 27 września 

2002 r. 

28 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła - „Warzyce I - 

Nr 38” 

Uchwała Nr XXV/202/2004 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 13 września 

2004 r. 

29 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła - 

„Żeromskiego I - Nr 41" w granicach określonych uchwałą Nr XXVII/209/2004 

Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 września 2004r. 

Uchwała Nr XLII/321/2005 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 6 czerwca 

2005 r. 

30 

Fragment Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła -  

„RAFINERIA NR 33” dotyczący odcinka drogi krajowej 

Uchwała Nr XXIII/181/2004 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 31 maja 

2004 r. 

31 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła „WARZYCE II - 

Nr 42” 

Uchwała Nr LXVI/476/2006 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 31 lipca 

2006 r. 

32 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła „Sportowa - nr 

43” 

Uchwała Nr LXVI/478/2006 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 31 lipca 

2006 r. 

33 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Grunwaldzka - Floriańska" 

- Nr 50 

Uchwała Nr LXII/516/2010 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 15 marca 

2010 r. 

34 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złóż 

żwirów z piaskiem Dominika, Faustyna, Florentyna 

Uchwała Nr LV/526/2013 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 30 grudnia 

2013 r. 
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L.P. NAZWA PLANU 
UCHWAŁA WS. UCHWALENIA 

MPZP 

35 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru 

“Śródmieście-Floriańska” 

Uchwała Nr LXIII/613/2014 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 21 lipca 

2014 r. 

36 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru 

“Żółków - I” 

Uchwała Nr LXIII/614/2014 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 21 lipca 

2014 r. 

37 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru 

“Śródmieście – rejon ulic Franciszkańskiej, Słowackiego, Czackiego i 3-go Maja” 

Uchwała Nr XXXII/318/2016 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 26 września 

2016 r. 

38 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru 

“Szkolna – I” 

Uchwała Nr XXXIII/343/2016 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 

24 października 2016 r. 

39 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru 

“WARZYCE I Nr 70” 

Uchwała Nr XIV/132/2015 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 19 

października 2015 r. 

40 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru 

“Dworcowa – Metzgera” 

Uchwała Nr LII/527/2017 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 9 

października 2017 r. 

41 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru 

“Przemysłowa” 

Uchwała Nr LII/528/2017 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 

9 października 2017 r. 

42 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru 

“Kotlina” 

Uchwała Nr XLI/406/2017 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 27 lutego 

2017 r. 

43 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru 

“Śródmieście – rejon ulic Floriańskiej, Jana Pawła II i Śniadeckich” – Etap I 

Uchwała Nr XLI/405/2017 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 27 lutego 

2017 r. 

44 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru 

“Krasińskiego” 

Uchwała Nr LXI/627/2018 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 26 lutego 

2018 r. 

45 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru 

“Metzgera – Kolejowa” 

Uchwała Nr LXX/726/2018 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 27 sierpnia 

2018 r. 

46 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, miasta Jasła dla obszaru 

„Na Kotlinę - I” 

Uchwała Nr XIX/172/2019 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 18 listopada 

2019 r. 

47 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, miasta Jasła dla obszaru 

Mickiewicza - Kaczorowy 

Uchwała Nr XIX/173/2019 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 18 listopada 

2019 r. 

ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

7a 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła dla 

obszaru „DZIELNICA PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWA - CZĘŚĆ POŁUDNIOWA” - Nr 

45 

Uchwała Nr XI/78/2007 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 7 maja 2007r. 

 

 

 

7b 

Zmiana Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła dla 

obszaru „Dzielnica przemysłowo - składowa – część południowa” 

Uchwała Nr LXXIV/590/2010 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 27 września 

2010 r. 
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L.P. NAZWA PLANU 
UCHWAŁA WS. UCHWALENIA 

MPZP 

14a 
Zmiana "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Jaśle między 

ulicami Mickiewicza - Szopena - część I" Nr 49 

Uchwała Nr XVI/129/2007 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 17 sierpnia 

2007 r. 

21a 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla 

obszaru „Dzielnica Przemysłowo-Składowa część Północno-Wschodnia” Nr 37 

poz. 845 z dnia 14 maja 2010 r. 

Uchwała Nr LXII/519/2010 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 15 marca 

2010 r. 

22a 
Zmiana miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla 

obszaru „Dzielnica przemysłowo-składowa - osiedle Brzyszczki” 

Uchwała Nr XLIII/430/2017 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 27 marca 

2017 r. 

23a 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla 

obszaru Śródmieścia - Nr 44 

Uchwała Nr LXVIII/500/2006 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 25 września 

2006 r. 

23b 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla 

obszaru Śródmieścia - Nr 53 

Uchwała Nr LXII/517/2010 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 15 marca 

2010 r. 

23c 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla 

obszaru Śródmieścia - Nr 54 

Uchwała Nr LXII/518/2010 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 15 marca 

2010 r. 

23d 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła dla 

obszaru Śródmieścia – Nr 61 

Uchwała Nr LXXV/604/2010 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 18 

października 2010 r. 

23e 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla 

obszaru Śródmieścia - Nr 59 
Uchwała Nr LXX/563/2010 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 5 lipca 2010 r. 

23f 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla 

obszaru „Śródmieścia” 

Uchwała Nr XXXIX/361/2013 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 25 lutego 

2013 r. 

23g 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla 

obszaru „Śródmieście” – Nr 52 

Uchwała Nr L/498/2017 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 28 sierpnia 

2017 r. 

23h 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla 

obszaru Śródmieścia 

Uchwała Nr LVII/590/2017 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 14 grudnia 

2017 r. 

23i 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla 

obszaru Śródmieścia 

Uchwała Nr LXXII/744/2018 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 24 września 

2018 r. 

24a 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla 

obszaru „Dzielnica przemysłowo - składowa – część północno - zachodnia” Nr 

46 

Uchwała Nr XIII /94/2007 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 18 czerwca 

2007 r. 

24b 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla 

obszaru „Dzielnica przemysłowo - składowa – część północno - zachodnia” - Nr 

51 

Uchwała Nr X/69/2011 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 16 maja 

2011 r. 

26a 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “GAMRAT - Nr 

36” w JAŚLE 

Uchwała Nr XIV/131/2015 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 19 

października 2015 r. 

26b 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “GAMRAT - Nr Uchwała Nr X/75/2019 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 
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L.P. NAZWA PLANU 
UCHWAŁA WS. UCHWALENIA 

MPZP 

36” w JAŚLE 2019 r. 

28a 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla 

obszaru „WARZYCE I Nr 38” 

Uchwała Nr LXII/520/2010 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 15 marca 

2010 r. 

28b 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla 

obszaru „WARZYCE I Nr 38” 

Uchwała Nr XVII/173/2015 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 17 grudnia 

2015 r. 

31a 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego MIASTA JASŁA 

„WARZYCE - II Nr 42” 

Uchwała Nr X/70/2011 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 16 maja 

2011 r. 

31b 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła 

„WARZYCE II - Nr 42” 

Uchwała Nr X/77/2015 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 22 czerwca 

2015 r. 

33a 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka - 

Floriańska" - Nr 50 

Uchwała Nr LXV/669/2018 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 28 maja 

2018 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego. 

Tabela 2. Wykaz uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

L.p. Nazwa planu 
Uchwała Rady Miejskiej Jasła ws. 

przystąpienia do sporządzenia MPZP 

1. 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, miasta Jasła 

dla obszaru „Gamrat – część północna” 

Uchwała Nr XXXIII/339/2016 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 24 października 2016 r. 

2. 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, miasta Jasła 

dla obszaru „Lwowska – Towarowa” 

Uchwała Nr XXXVII/367/2016 Rady Miejskiej 

Jasła z dnia 12 grudnia 2016 r. 

3. 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, miasta Jasła 

dla obszaru „Leśna” 

Uchwała Nr LXV/672/2018 Rady Miejskiej Jasła z 

dnia 28 maja 2018 r. 

4. 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, miasta Jasła 

dla obszaru „Rafineria – ulica 3 Maja” 

Uchwała Nr LXXII/742/2018 Rady Miejskiej Jasła 

z dnia 24 września 2018 r. 

5. 
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

„GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE 

Uchwała Nr X/77/2019 Rady Miejskiej Jasła 

z dnia 20 maja 2019 r. 

6. 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, miasta Jasła 

dla obszaru „Gajowa – cmentarz” 

Uchwała Nr XV/123/2019 Rady Miejskiej Jasła z 

dnia 28 sierpnia 2019 r. 

7. 
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 

miasta Jasła dla obszaru „Warzyce I Nr 70” 

Uchwała Nr XV/124/2019 Rady Miejskiej Jasła z 

dnia 28 sierpnia 2019 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego 
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V.4 Ruch budowlany w gminie 

W celu określenia ruchu budowlanego w mieście przeanalizowano wydane decyzje o 

pozwoleniu na budowę oraz decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Pozwolenia na budowę są najlepszym wskaźnikiem obrazującym ruch budowlany i zmiany w 

zagospodarowaniu przestrzennym w gminie. Decyzje o warunkach  zabudowy nie są wiernym 

odzwierciedleniem zmian w zagospodarowaniu, jednak dobrze obrazują zainteresowanie danymi 

lokalizacjami. Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wpływają natomiast na zapewnianie 

wyposażenia nowych terenów inwestycyjnych w infrastrukturę techniczną, ich rozmieszczenie 

powinno być więc zbieżne z lokalizacją nowej zabudowy. 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(art. 4 ust. 2) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie 

sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu. W latach 2014-2018 w Jaśle wydanych zostało 115 decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 295 decyzji o warunkach zabudowy. Średnio 

wydawano rocznie 59 decyzji o warunkach zabudowy oraz 23 decyzje o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. Najwięcej decyzji o warunkach zabudowy wydano w 2017 roku (81) zaś 

najmniej w 2018 r. (25). Najmniej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydano w 

latach 2016 i 2017 – 17, natomiast najwięcej – 34 w roku 2014. Ponad 70% wydanych decyzji o 

warunkach zabudowy dotyczyła zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 16% zabudowy usługowej 

a 11% infrastruktury technicznej. Pozostałe decyzje dotyczyły zabudowy zagrodowej i przemysłowej 

których udział wynosił po 1%. 

Zgodnie z ustawą prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (art. 28 ust. 1) wszelkie roboty 

budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Liczba pozwoleń 

na budowę wydanych w latach 2014-2018 w mieście Jasło nie jest duża – w tym okresie wydano 

łącznie 312 decyzji, średnio 62 decyzje rocznie. Najwięcej decyzji o pozwoleniu na budowę wydano w 

2017 roku (84), zaś najmniej w 2016 r. (47). Ok. 57% wydanych decyzji dotyczyło zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 17% zabudowy usługowej, 13% zabudowy produkcyjnej, 6% 

zabudowy związanej z funkcją gospodarczą, zaś  5% zabudowy pełniącej dwie funkcje, tj. usługowo-

mieszkaniową, wielorodzinną bądź produkcyjną. Pozostałe decyzje odnosiły się do  zabudowy 

wielorodzinnej oraz zabudowy pełniącej inne funkcje.  

Z analizy decyzji o pozwoleniu na budowę wynika, że największy ruch budowlany występuje w 

centrum Jasła oraz w obrębach z nim sąsiadujących. Najmniejszy ruch budowlany występuje na 

krańcach miasta. Wyjątek stanowią trzy obręby: Niegłowice, Warzyce i Gamrat, w których wydano 

łącznie 61 pozwoleń. Najmniej decyzji wydano w obrębie Gliniczek (2), Podzamcze (2) i Gądki (4).  
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VI.UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA, W 

TYM STANU ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, 

WIELKOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGÓW 

OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU, W TYM 

KRAJOBAZU KULTUROWEGO 

VI.1 Uwarunkowania fizjograficzne 

VI.1.1 Położenie geograficzne, rzeźba terenu i geologia 

Miasto Jasło położone jest w obrębie Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Przeważająca część 

miasta obejmuje Kotlinę Jasielsko-Krośnieńską, która odwadniana jest na północy przez Wisłokę 

i Wisłok. Kotlina powstała w centralnym synklinorium karpackim, jej dno wypełniają osady rzeczne, 

a nawet jeziorne. 

Północno-zachodnia część miasta położona jest w obrębie Pogórza Strzyżowskiego oraz 

Pogórza Ciężkowickiego. Niewielki fragment obejmuje także Obniżenie Gorlickie. Pogórze 

Strzyżowskie rozpościera się pomiędzy dolinami Wisłoki na zachodzie, Wisłoka na wschodzie, granicą 

nasunięcia fliszu karpackiego na utwory mioceńskie Podkarpacia na północy i Kotliną Jasielsko-

Krośnieńską na południu. Wierzchowina Pogórza Strzyżowskiego jest mało zróżnicowana, ale 

wyodrębnia się w części środkowej zalesione pasmo Chełmo (540 m n.p.m.). Pogórze Ciężkowickie 

ciągnie się natomiast pomiędzy dolinami Białej i Wisłoki, od południa sąsiaduje z Obniżeniem 

Gorlickim nad Ropą i Kotliną Stróży nad Białą. Od północy graniczy z Płaskowyżem Tarnowskim. 

Wierzchowinę pogórza tworzą płaskie garby osiągające wysokość 320-440 m. Obniżenie Gorlickie 

mieści się miedzy Pogórzem Ciężkowickim na północy a Beskidem Niskim na południu. Powstało jako 

forma denudacyjna w obrębie mało odpornych warstw krośnieńskich centralnego synklinorium 

karpackiego – tektonicznego obniżenia między strukturami fliszu zewnętrznego i wewnętrznego. 

Południowa część miasta przynależy do Pogórza Jasielskiego, które położone jest między doliną 

Ropy, Kotliną Jasielsko-Krośnieńską i Beskidem Niskim. Dolina Wisłoki dzieli je na dwa człony, 

z których większy jest wschodni. Zachodni płat Pogórza Jasielskiego, z wysokościami 300-400 m, 

przecina dopływ Ropy Bednarka, która w górnym biegu oddziela od grupy Magury Wątkowskiej 

w Beskidach wzgórze Cieklinkę. Wschodni płat Pogórza Jasielskiego pomiędzy dolinami Wisłoki 

i Jasiołki ma urzeźbienie bardziej urozmaicone i większe zalesienie. 

Miasto Jasło położone jest w obrębie jednostki tektonicznej – płaszczowina śląska. 

W odniesieniu do budowy geologicznej1 miasto zbudowane jest z utworów trzeciorzędowych oraz 

czwartorzędowych. 

Trzeciorzęd 

Oligoceńskie, a w północnej części badanego terenu paleoceńskie osady fliszowe są 

wykształcone w postaci piaskowców przewarstwianych różnej miąższości łupkami i zlepieńcami. 

Występowanie tych osadów na niewielkiej głębokości ma miejsce w obrębie Pogórzy Ciężkowickiego, 

Strzyżowskiego i Jasielskiego oraz ostańców Kotliny Jasielsko – Krośnieńskiej. 

                                                           
1 Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, arkusze: Jasło, Jedlicze 
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Skały fliszowe występują na różnej głębokości od 0,6 do ponad 4,5 m. W stropie skały te są 

w różnym stadium zwietrzenia spękane i uszczelnione, przykryte wietrzelinami, których skład 

uzależniony jest od skały z jakiej powstały. 

Z piaskowców i zlepieńców powstały wietrzeliny w postaci pyłów piaszczystych, pyłów lub glin 

piaszczystych w spągu z domieszką nieprzemieszczonego rumoszu tych skał. Wietrzeliny łupków 

wykształcone są w postaci glin pylastych zwięzłych lub iłów z rumoszem często rozpadających się na 

cienkie płytki. Wietrzeliny na przeważającym obszarze przykrywają osady deluwialne w postaci glin 

pylastych, piaszczystych, pyłów i pyłów piaszczystych w spągu z domieszką przemieszczonego 

rumoszu. 

Gliny, pyły i gliny zwięzłe są najczęściej wilgotne o konsystencji twardoplastycznej. Spełniają 

one wymogi do bezpośredniego posadowienia fundamentów projektowanych obiektów. 

Czwartorzęd 

Osady czwartorzędowe reprezentowane są przez osady wieku plejstoceńskiego  

i holoceńskiego. 

Utwory plejstoceńskie to głównie osady aluwialne budujące terasy wysokie rzek Wisłoki 

i Jasiołki oraz terasy nadzalewowe tych rzek. W spągu są to żwiry i otoczaki oraz pospółki i piaski 

o różnym składzie granulometrycznym. Miąższość tych osadów jest bardzo zróżnicowana. 

Przykrywają je mady rzeczne w postaci glin pylastych i piaszczystych oraz pyłów lokalnie z domieszką 

części organicznych, wilgotnych i mokrych o konsystencji twardoplastycznej i plastycznej. 

Są to grunty przydatne do bezpośredniego posadowienia fundamentów projektowanych 

obiektów. 

Utwory holoceńskie występują w obrębie teras zalewowych rzek: Wisłoki, Jasiołki  

i Ropy. Wykształcone są one w postaci mad rzecznych, glin pylastych i piaszczystych, glin pylastych 

zwięzłych, pyłów, pyłów piaszczystych i piasków gliniastych zalegających na piaskach  

i żwirach. Miąższość mad waha się od 0,5 do ponad 4,0 m. 

W dnach współczesnych lub kopalnych starorzeczy w spągu mad występują grunty zastoiskowe 

w postaci gruntów organicznych, glin humusowych i pyłów, namułów organicznych, torfów, gytii 

i kredy jeziornej. Ich obecność stwierdzono w obrębie doliny Jasiołki. 

Są to grunty mokre, w stropie wilgotne o konsystencji plastycznej i twardoplastycznej. W dnach 

większych dolin nieckowatych oraz u ich wylotu akumulowane są osady deluwialno – aluwialne, 

charakteryzujące się dużą zmiennością profilu, warstwowaną budową i dużym zróżnicowaniem 

litologicznym. 

W dnach zagłębień bezodpływowych lub o okresowo utrudnionym odpływie powstały grunty 

zastoiskowe w postaci pyłów i glin humusowych i namułów organicznych, mokrych  

o konsystencji plastycznej. 

W części stoków Pogórzy, których podłoże budują wietrzeliny skał fliszowych o przewadze 

łupków utworzyły się osuwiska. Są to osuwiska czynne i nieczynne w stanie „chwiejnej równowagi”. 

W ich obrębie występują osady koluwialne, w postaci glin pylastych zwięzłych i iłów z rumoszem, 

bloków skalnych przemieszczonych lub podatnych do przemieszczeń, poprzecinane powierzchniami 

zlustrzeń. 
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Osady holoceńskie charakteryzują się małą przydatnością dla możliwości posadowienia 

projektowanych obiektów. Nieprzydatne dla bezpośredniego posadowienia obiektów są to grunty 

koluwialne i organiczne. 

Natomiast utwory budujące terasy zalewowe II są w przewadze przydatne do bezpośredniego 

posadowienia. 
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Schemat 10. Geologia 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, PIG (skala 1:50 000), arkusze nr 1021 – 

Jasło, 1022 - Jedlicze 
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VI.1.2 Klimat 

Według regionalizacji klimatycznej Polski Gumińskiego, miasto Jasło położone jest na granicy 

dwóch dzielnic klimatycznych: dzielnicy Podkarpackiej (XIX) oraz Dzielnicy Karpackiej (XXI). 

Dla tego rejonu charakterystyczne są:  

 średnia roczna temperatura powietrza: 7,0 – 7,6°C 

 najcieplejszy miesiąc: lipiec ze średnią temperaturą 18,0°C 

 najchłodniejszy miesiąc: styczeń ze średnią temperaturą -3,8°C 

 okres wegetacyjny: 210-220 dni 

 liczba dni z przymrozkami: 60-70 dni 

 liczna dni z pokrywa śnieżną: ok. 70 dni 

 średni czas trwania termicznej zimy: 90-100 dni 

 średni czas trwania termicznego lata: 80-90 dni 

 opady atmosferyczne: 750 mm/rok 

 średni czas zalegania pokrywy śnieżnej: ok. 3 miesiące 

 przewaga wiatrów południowych (11,9%), częste są również wiatry północno-zachodnie 

(15,4%) oraz zachodnie (12,8%). Na terenie Jasła bardzo duży wpływ na ukierunkowanie 

wiatrów mają doliny rzeczne Wisłoki i Ropy – wiatry są generalnie zgodne z przebiegiem tych 

dolin. Na ograniczenie występowania wiatrów z kierunków południowo-zachodniego ora 

południowo-wschodniego decydujący wpływ mają wzniesienia Pogórza Jasielskiego na 

zachód od rafinerii oraz „Klasztornej Górki”. 

Jasło z uwagi na kotlinne położenie posiada na przeważającym obszarze mało korzystne 

warunki przewietrzania, co sprzyja dłuższemu utrzymywaniu się mgieł, podwyższonej koncentracji 

zanieczyszczeń powietrza, jak również utrzymywaniu się zastoisk chłodnego powietrza, nawet w skali 

przeważającej części miasta. 

Na terenie miasta można wyróżnić tereny o korzystnych jak i niekorzystnych warunkach 

klimatycznych. Korzystne warunki klimatyczne posiadają tereny południowych stoków wzniesień 

znajdujących się w północnej, wschodniej oraz południowo-zachodniej i południowej części miasta. 

Posiadają one dobre warunki solarne, termiczne oraz wilgotnościowe. Są dostatecznie przewietrzane, 

a tym samym nienarażone na zbyt długotrwałe utrzymywanie się mgieł. Do terenów o szczególnie 

niekorzystnych warunkach klimatycznych należy zaliczyć: 

 doliny rzeczne i obniżenia terenowe charakteryzujące się płytkim zaleganiem wód 

gruntowych, jak również tworzeniem się inwersji oraz spływem chłodnych mas powietrza z 

okolicznych wzniesień; 

 zbocza północne o spadkach przekraczających 8% ze względu na niekorzystne warunki 

wilgotnościowe, termiczne oraz solarne. 

Ww. tereny zaliczają się do terenów nieprzydatnych dla lokalizacji budownictwa 

mieszkaniowego2. 

 

 

                                                           
2 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla obszaru miasta Jasła, 2006 
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VI.1.3 Wody powierzchniowe 

Sieć hydrograficzna Jasła jest dobrze rozbudowana. Przez miasto przepływa rzeka Wisłoka wraz 

z dopływami I rzędu (Jasiołka, Ropa) oraz II rzędu (Warzycki). Na terenie miasta sieć rowów 

melioracyjnych jest dobrze rozwinięta. Występują tu również wody powierzchniowe, m.in. 

starorzecza Wisłoki na Podzamczu, starorzecze Jasiołki w Błoniach, stawy w Sobniowie oraz zbiornik 

wodny „Skałki” (tereny wyrobiska poeksploatacyjnego cegielni „Sobniów”). 

Wisłoka jest prawobrzeżnym dopływem Wisły. Swój początek bierze w Beskidzie Niskim, 

a następnie płynie przez Pogórze Jasielskie, Kotlinę Jasielsko-Krośnieńską, Pogórze Strzyżowskie, 

Dolinę Dolnej Wisłoki oraz Nizinę Nadwiślańską. Jej długość wynosi 164 km. Wisłoka płynie szerokimi 

łukami i zakolami, głównie w kierunku północnym, jednakże zmienia kierunek biegu z południkowego 

na równoleżnikowy i znowu na południkowy. Najbardziej interesującym fragmentem pod względem 

krajobrazowym jest górny odcinek biegu, w obrębie Karpat, między Nieznajową a Nowym 

Żmigrodem. Koryto rzeki Wisłoki jest częściowo obwałowane. 

Jasiołka jest prawobrzeżnym dopływem Wisłoki. Swój początek bierze w Jaśliskim Parku 

Krajobrazowym na stokach góry Kanasiówki 823 m n.p.m. Jest to rzeka o dość zmiennym charakterze 

- od wąskiego, górskiego potoku w górnym swoim biegu, po bardzo leniwie, poprzerywaną 

sporadycznie krótkimi bystrzami, płynącą rzekę nizinną na ostatnich kilometrach biegu. Głębokość 

Jasiołki waha się od ok. 50 cm w górnych partiach, do ponad 2 m w okolicach Jasła. Ujściowy odcinek 

rzeki jest obwałowany. 

Ropa stanowi lewobrzeżny dopływ Wisłoki, jej długość wynosi ok. 80 km. Swój początek bierze 

na stokach Jaworzynki w Beskidzie Niskim. Do jej głównych dopływów należą Sękówka, Libuszanka, 

Olszynka i Bednarka. W górnym biegu rzeki usytuowany jest zbiornik zaporowy Klimkówka. Ropa to 

rzeka typowo podgórska, nawet na nizinnym odcinku posiada fragmenty typowe dla wód górskich. 

Głębokość rzeki waha się od ok. 80 cm do nawet 2 m. Rzeka Ropa jest częściowo obwałowana. 

Warzycki jest to potok, który stanowi prawobrzeżny dopływ Jasiołki. Jego długość wynosi 

7,03 km, szerokość waha się od 3 do 5 m. 

Rzeki Wisłoka, Jasiołka i Ropa stanowią istotne zagrożenie powodziowe – kwestię tę 

szczegółowo opisano w rozdziale IX. Uwarunkowania wynikające z zagrożenia bezpieczeństwa 

ludności i jej mienia – Obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 
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Schemat 11. Wody powierzchniowe 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SWDE 

W odniesieniu do podziału na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP), Jasło położone 

jest w zasięgu 5 JCWP. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 

(stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1911), ustanowiono cele środowiskowe dla JCWP rzecznych, przybrzeżnych 

i przejściowych, jeziornych, silnie zmienionych sztucznych części wód, dla jednolitych części wód 

podziemnych, dla obszarów chronionych. 

Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągniecie dobrego stanu ekologicznego oraz 

dobrego stanu chemicznego. Ponadto dla czterech z pięciu JCWP ustalono dodatkowe cele 

środowiskowe: 

 dla Wisłoki od Ropy do Potoku ustalono dodatkowo cel środowiskowy obejmujący 

możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego – Wisłoka od Potoku 

Chotowskiego do Ropy; 
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 dla Ropy od Sitniczanki do ujścia ustalono dodatkowo cel środowiskowy obejmujący 

możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego – Ropa od ujścia do 

Sitniczanki; 

 dla Wisłoki od Dębownicy do Ropy ustalono dodatkowo cel środowiskowy obejmujący 

możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego – Wisłoka od Ropy do 

Dębownicy; 

 dla Jasiołki od Chlebianki do ujścia ustalono dodatkowo cel środowiskowy obejmujący 

możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego – Jasiołka od ujścia 

do Chlebianki. 

Tabela 3. Jednolite części wód powierzchniowych, ich status i stan 

kod JCWP nazwa JCWP 
status / 

typologia 

aktualny 

stan/potencjał 

ocena ryzyka 

nieosiągnięcia 

celów 

środowiskowych 

odstępstwo 

RW200015218719 
Wisłoka od Ropy 

do Potoku 
Chotowskiego 

naturalna 
cześć wód 

zły zagrożona 

Brak możliwości technicznych. 

Wdrożenie skutecznych i efektywnych 

działań naprawczych wymaga 

szczegółowego rozpoznania wpływu 

zidentyfikowanej presji i możliwości 

jej redukcji. W bieżącym cyklu 

planistycznym dokonano rozpoznania 

potrzeb w zakresie przywrócenia 

ciągłości morfologicznej w kontekście 

dobrego stanu ekologicznego JCWP. 

W programie działań zaplanowano 

działanie opracowanie wariantowej 

analizy sposobu udrożnienia budowli 

piętrzących na odcinku cieku 

istotnego - Wisłoka ze wskazaniem 

wariantu do realizacji oraz 

opracowaniem dokumentacji 

projektowej obejmujące szczegółową 

analizę lokalnych uwarunkowań, 

mającą na celu dobór optymalnych 

rozwiązań technicznych. Wdrożenie 

konkretnych działań naprawczych 

będzie możliwe dopiero po 

przeprowadzeniu ww. analiz. Ponadto 

w programie działań zaplanowano 

działanie budowa: przepławki na 

stopniu w km 69+720 rzeki Wisłoki, 

którego skutkiem będzie 

przywrócenie możliwości migracji 

ichtiofauny na wskazanym odcinku 

cieku w JCWP. 

RW200014218299 
Ropa od 

Sitniczanki do 
ujścia 

naturalna 
cześć wód 

zły zagrożona 

Brak możliwości technicznych. 

W zlewni JCWP nie zidentyfikowano 

presji mogącej być przyczyną 

występujących przekroczeń 

wskaźników jakości. Konieczne jest 

dokonanie szczegółowego 

rozpoznania przyczyn w celu 

prawidłowego zaplanowania działań 

naprawczych. Rozpoznanie przyczyn 
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nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni 

realizacja działań na poziomie 

krajowym: utworzenie krajowej bazy 

danych o zmianach 

hydromorfologicznych, 

przeprowadzenie pogłębionej analizy 

presji pod kątem zmian 

hydromorfologicznych, opracowanie 

dobrych praktyk w zakresie robót 

hydrotechnicznych i prac 

utrzymaniowych wraz z ustaleniem 

zasad ich wdrażania oraz 

opracowanie krajowego programu 

renaturalizacji wód 

powierzchniowych. 

RW200012218492 Warzycki 
naturalna 
część wód 

zły zagrożona 

Brak możliwości technicznych oraz 

dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na 

niską wiarygodność oceny i związany 

z tym brak możliwości wskazania 

przyczyn nieosiągnięcia dobrego 

stanu brak jest możliwości 

zaplanowania racjonalnych działań 

naprawczych. Zaplanowanie 

i wdrożenie jakichkolwiek działań 

będzie generowało nieuzasadnione 

koszty. W związku z tym w JCWP 

zaplanowano działanie mające na 

celu rozpoznanie rzeczywistego stanu 

ekologicznego – przeprowadzenie 

monitoringu badawczego. 

W przypadku potwierdzenia złego 

stanu po 2 latach wprowadzone 

zostanie działanie mające na celu 

rozpoznanie jego przyczyn. Takie 

etapowe postępowanie pozwoli na 

racjonalne zaplanowanie niezbędnych 

działań i zapewnienie ich wymaganej 

skuteczności. 

RW200014218199 
Wisłoka od 

Dębownicy do 
Ropy 

naturalna 
część wód 

zły zagrożona 

Brak możliwości technicznych. 

W programie działań zaplanowano 

działanie opracowanie wariantowej 

analizy sposobu udrożnienia budowli 

piętrzących na odcinku cieku 

istotnego - Wisłoka ze wskazaniem 

wariantu do realizacji oraz 

opracowaniem dokumentacji 

projektowej obejmujące szczegółową 

analizę lokalnych uwarunkowań, 

mającą na celu dobór optymalnych 

rozwiązań technicznych. Wdrożenie 

konkretnych działań naprawczych 

będzie możliwe dopiero po 

przeprowadzeniu ww. analiz. Brak 

możliwości technicznych. W zlewni 

JCWP występuje presja niska emisja. 

W programie działań zaplanowano 

działanie: weryfikacja programu 

ochrony środowiska dla gminy, 

mające na celu szczegółowe 

rozpoznanie i w rezultacie 

ograniczenie tej presji tak, aby 

możliwe było osiągnięcie wskaźników 
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zgodnych z wartościami dobrego 

stanu. Z uwagi jednak na czas 

niezbędny dla wdrożenia tego 

działania, następnie konkretnych 

działań naprawczych, a także okres 

niezbędny aby wdrożone działania 

przyniosły wymierne efekty, dobry 

stan będzie mógł być osiągnięty do 

roku 2027. 

RW200014218499 
Jasiołka od 

Chlebianki do 
ujścia 

naturalna 
część wód 

zły 
zagrożona 

 

Brak możliwości technicznych. 

W zlewni JCWP nie zidentyfikowano 

presji mogącej być przyczyną 

występujących przekroczeń 

wskaźników jakości. Konieczne jest 

dokonanie szczegółowego 

rozpoznania przyczyn w celu 

prawidłowego zaplanowania działań 

naprawczych. Rozpoznanie przyczyn 

nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni 

realizacja działań na poziomie 

krajowym: utworzenie krajowej bazy 

danych o zmianach 

hydromorfologicznych, 

przeprowadzenie pogłębionej analizy 

presji pod kątem zmian 

hydromorfologicznych, opracowanie 

dobrych praktyk w zakresie robót 

hydrotechnicznych i prac 

utrzymaniowych wraz z ustaleniem 

zasad ich wdrażania oraz 

opracowanie krajowego programu 

renaturalizacji wód 

powierzchniowych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie aktualizacji PGW na obszarze dorzecza Wisły (2016 r.) 

VI.1.4 Wody podziemne 

Na obszarze miasta Jasło można wydzielić dwa obszary, które ze względu na budowę 

geologiczną oraz rzeźbę terenu różnią się warunkami hydrogeologicznymi3: 

 obszar I – obejmuję dolinę Wisłoki, Jasiołki i Ropy, w obrębie których I poziom wód 

podziemnych związany jest z czwartorzędowymi osadami rzecznymi, a szczególnie leżącą 

w ich spągu serią osadów piaszczysto – żwirowych. Wody te tworzą ciągły poziom 

o swobodnym lub lekko napiętym zwierciadle. Zasilany jest on głównie przez wody rzek oraz 

wody opadowe infiltrujące na tym obszarze i spływające powierzchniowo z terenów wyżej 

położonych. Powoduje to duże wahania tego poziomu uzależnione od stanu wody w rzekach 

i intensywności długotrwałych opadów. Zwierciadło tych wód występuje na różnych 

głębokościach, co jest uzależnione od wyniesienia terenu i odległości od koryta rzeki. 

Najpłycej występują one w bezpośrednim sąsiedztwie rzek, w obrębie teras zalewowych I 

i w starorzeczach. Znacznie głębiej występują one na terasie zalewowej II i terasach 

nadzalewowej i wysokiej. Wydajność tych wód z racji niewielkiej miąższości warstwy 

wodonośnej i jej dużego zanieczyszczenia przez domieszki gruntów gliniastych i ilastych jest 

niewielka. 

                                                           
3 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla obszaru miasta Jasła, 2006 
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 obszar II – obejmuję Pogórza Strzyżowskie, Ciężkowickie, Jasielskie i Kotlinę Krośnieńsko-

Jasielską, gdzie I poziom wód podziemnych występuje w szczelinach, spękaniach i porach 

skał piaskowcowych, trzeciorzędowych lub kredowych. Nie tworzą one ciągłego poziomu 

i występują na różnych głębokościach. W warstwie deluwiów, którą stanowią przeważnie 

grunty spoiste o zróżnicowanej przepuszczalności występują w okresach wzmożonego 

zasilania wody śródglinowe na różnych głębokościach i bardzo niewielkiej wydajności. 

W przypadku decyzji o lokalizacji zabudowy w rejonach występowania wód śródglinowych, 

konieczne będzie zastosowanie drenaży opaskowych. 

W odniesieniu do podziału na jednolite części wód podziemnych (JCWPd), miasto Jasło 

położone jest w zasięgu jednej JCWPd. Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy 

i chemiczny, charakteryzowany wartościami wskaźników zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 

kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. Stan ilościowy obrazuje wpływ poboru wody na 

części wód podziemnych. Natomiast stan chemiczny odnosi się do parametrów fizyko-chemicznych 

wód podziemnych (zarówno traktowanych, jako zanieczyszczenia jak i skażenie). 

Tabela 4. Jednolite części wód podziemnych i ich stan 

kod JCWPd stan chemiczny stan ilościowy 
ocena ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych 
odstępstwo 

PLGW2000151 dobry dobry niezagrożona – 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie aktualizacji PGW na obszarze dorzecza Wisły (2016 r.) 

Obszar miasta częściowo położony jest w zasięgu czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych GZWP nr 433 Dolina rzeki Wisłoka4. Dla wymienionego GZWP w 2013 r. sporządzono 

Dokumentację hydrogeologiczną określającą warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem 

obszarów ochronnych GZWP nr 433 „Dolina rzeki Wisłoka”. Cały zbiornik proponowany jest do 

objęcia ochroną w postaci obszaru ochronnego. Obszar ochronny GZWP ustanawiany jest w drodze 

aktu prawa miejscowego przez wojewodę na wniosek Wód Polskich, wskazując ograniczenia lub 

zakazy dotyczące użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenie obszaru ochronnego oraz 

granice tego obszaru. 

Zgodnie z arkuszami Mapy Hydrogeologicznej Polski5 na terenie miasta Jasło stopień 

zagrożenia zanieczyszczenia wód podziemnych jest średni i bardzo wysoki. Bardzo wysoki stopień 

zagrożenia związany jest z obecnością licznych ognisk zanieczyszczeń na terenach o niskiej odporność 

poziomu głównego (warstwy charakteryzujące się dużą przepuszczalnością położone w stropie 

warstwy wodonośnej). Wysoki poziom zagrożenia przedostawania się zanieczyszczeń występuje 

w Jaśle w dolinach rzek - Wisłoka, Jasiołka, Ropa i Warzycki. Średni stopień zagrożenia wód 

podziemnych dotyczy obszarów o średniej odporności poziomu głównego z ogniskami 

zanieczyszczeń. 

  

                                                           
4 Warstwy tematyczne Hydrogeologia – Główne Zbiorniki Wód Podziemnych, CBDG PIG 
5 Mapa Hydrogeologiczna Polski, PIG (skala 1:50 000), arkusze nr 1021 – Jasło, 1022 - Jedlicze 
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Schemat 12. Stopień zagrożenia wód podziemnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mapa Hydrogeologiczna Polski, PIG (skala 1:50 000), arkusze nr 1021 – Jasło, 

1022 – Jedlicze 

VI.1.5 Szata roślinna 

Naturalna szata roślinna Jasła uległa przekształceniom w wyniku działalności antropogenicznej 

– zabudowanie terenów, rolnicze użytkowanie. Wśród półnaturalnych zbiorowisk roślinnych oraz 

antropogenicznych występujących na tym terenie można wymienić: 

 lasy stanowiące własność prywatną: Las Niegłowicki, Las Gamracki, las na Podzamczu 

otaczający rezerwat przyrody „Golesz”, 

 zbiorowiska łąkowe, w tym zespoły roślinności łąk wilgotnych, 

 zbiorowiska roślinności pastwiskowej, 

 zbiorowiska roślinności drzewiastej oraz krzewiastej związanej z ciekami wodnymi (łęgi), 

 zbliżone do naturalnych zbiorowiska roślinności przywodnej i bagiennej, 

 zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, 

 zadrzewienia przydrożne, 
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 komponowana roślinność parków i cmentarzy, 

 komponowana roślinność towarzysząca zabudowie, 

 roślinność związana z uprawami rolniczymi wraz z towarzyszącymi gatunkami segetalnymi, 

 roślinność murawowa, ruderalna. 

Wyższymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi charakteryzują się tereny zlokalizowane na 

obrzeżach miasta oraz wzdłuż rzek Wisłok, Jasiołka, Ropa, Warzycki. Do obiektów o najwyższej 

wartości przyrodniczej na terenie Jasła zalicza się: 

 Las Niegłowicki oraz grąd porastający skarpę rzeki Wisłoki; 

 zarośla łęgowe na lewym brzegu Wisłoki między ujściami Ropy i Jasiołki; 

 Las ochronny Gamrat; 

 starorzecze Wisłoki na Podzamczu; 

 Podzamcze wraz z lasem u podnóża Golesza; 

 starorzecze Jasiołki w Błoniach. 

Schemat 13. Układ terenów zieleni miejskiej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SWDE 
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Istotnym składnikiem systemu zieleni miasta są parki. Na terenie Jasła znajdują się trzy parki – 

Park Miejski, Park Szpitalny oraz Park Linowy. Park Szpitalny objęty jest ochroną konserwatorską. 

Istotną funkcję rekreacyjno-wypoczynkową spełnia również Ogródek Jordanowski znajdujący się 

w centrum miasta. 

Park Miejski powstał pod koniec wieku XIX. Na jego terenie znajduje się obecnie m.in. 

malownicza fontanna, dziewiętnastowieczny pomnik Tadeusza Kościuszki oraz Glorietka - drewniana 

altanka, na szczycie której umieszczona została figurka Eola - mitycznego władcy wiatrów i greckiej 

wyspy Eolii. Jego powierzchnia wynosi ponad 2 ha. 

Park Szpitalny - park przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle to pozostałość po pięknym zieleńcu 

przydworskim należącym do rodziny Sroczyńskich. Park założono w połowie XIX wieku i urządzono 

w stylu angielskim, naśladującym naturalny obraz dzikiej przyrody i sztucznych ruin. W parku 

zasadzono bogatą roślinność rodzimą i aklimatyzowaną - wśród której wiele drzew i krzewów swoimi 

wymiarami pretendują do miana pomników przyrody. Pierwotnie park zajmował powierzchnię ok. 

4 hektarów. W latach 60-tych minionego wieku na terenie parku wybudowano Szpital Miejski 

uszczuplając tym samym znaczną część drzewostanu. 

Park liniowy – park powstał na terenie po byłym zakładzie produkcyjnym Abaka na Gądkach, 

w pobliżu obwałowań rzeki Wisłoki i kładki łączącej osiedle z centrum Jasła. Park liniowy został 

zainstalowany na naturalnym drzewostanie i składa się z czterech tras. W obrębie parku 

o powierzchni 1,35 ha powstał także tor rowerowy.  
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Schemat 14. Lokalizacja parków w Jaśle 

 

Źródło: opracowanie własne  

Uzupełnienie terenów zieleni na terenie miasta stanowi zieleń cmentarna, szczególnie Starego 

i Nowego Cmentarza. Ponadto do terenów zieleni miasta zalicza się również ogrody działkowe – 

m. in. ROD „Kaczorowy”, ROD „Nasz Ogródek”, ROD „Za koleją”. 

VI.1.6 Formy ochrony przyrody 

W granicach miasta występują trzy obszary sieci Natura 2000 oraz cztery pomniki przyrody. 

Schemat 9 obrazuje lokalizację wszystkich form ochrony przyrody występujących na obszarze miasta. 

Natura 2000 Golesz 

Obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Golesz PLH1800316 położony jest w północnej 

części miasta i w jego granicach administracyjnych obejmuje pojedyncze tereny o łącznej powierzchni 

ok. 8 ha, położone wzdłuż granicy z gminą Kołaczyce. 

                                                           
6 informacje na podstawie SDF oraz projektu planu zadań ochronnych 
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Przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Golesz jest pięć typów siedlisk przyrodniczych 

z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, z czego w granicach miasta Jasło zidentyfikowano dwa: 

 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny; 

 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. 

Podstawowym, istniejącym zagrożeniem dla ekosystemów leśnych w części obszaru objętym 

opracowaniem jest gospodarka leśna. Zagrożenia związane są też z antropopresją wynikającą 

z bliskiego sąsiedztwa terenów zabudowanych. Wiąże się to m.in. z zaśmiecaniem terenu, 

wydeptywaniem, niszczeniem roślinności, zawlekaniem gatunków obcych dla siedlisk i inwazyjnych 

itp. Z pojawiającą się zabudową skojarzony jest szereg negatywnych oddziaływań pośrednich, m.in. 

osuszanie bezpośredniego otoczenia zabudowy. 

W projekcie sporządzanego planu zadań ochronnych wskazano w zakresie planowania 

przestrzennego, aby część dz. ew. nr 40 pozostawić w użytkowaniu leśnym. 

W granicach obszaru Natura 2000 Golesz znajduje się rezerwat Golesz, położony poza 

granicami miasta. 

Natura 2000 Las Niegłowicki 

Obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Las Niegłowicki PLH1800407 położony jest 

w południowej części miasta i prawie w całości znajduje się w jego granicach administracyjnych. 

Obejmuje kompleks leśny o powierzchni ok. 31 ha. Przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 

Las Niegłowicki są trzy typy siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy 

Siedliskowej: 

 9110 Kwaśne buczyny; 

 9130 Żyzne buczyny; 

 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny; 

Podstawowym, istniejącym zagrożeniem dla ekosystemów leśnych w części obszaru objętym 

opracowaniem jest gospodarka leśna. Zagrożenia związane są też z antropopresją wynikającą 

z bliskiego sąsiedztwa terenów zabudowanych. Wiąże się to m.in. z zaśmiecaniem terenu, 

wydeptywaniem, niszczeniem roślinności, zawlekaniem gatunków obcych dla siedlisk i inwazyjnych. 

W projekcie sporządzanego planu zadań ochronnych w zakresie planowania przestrzennego 

wskazano działki do pozostawienia w użytkowaniu leśnym8. 

  

                                                           
7 informacje na podstawie SDF oraz projektu planu zadań ochronnych 
8 Część działki ewidencyjnej o nr 234/4 w Jaśle oraz całe lub części działek 728/6, 772/6, 713/4, 772/4, 716/2, 
717/2, 715, 719, 720, 723, 725, 730, 741, 742, 743, 744, 745/1, 746, 749/1, 758, 759, 760, 761, 762/1, 763/1, 
764 w miejscowości Niegłowice. 
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Natura 2000 Wisłoka z dopływami 

Obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Wisłoka z dopływami PLH180052 obejmuje 

w Jaśle doliny Wisłoki, Jasiołki oraz Ropy. W obszarze zidentyfikowano występowanie 6 gatunków ryb 

z załącznika II dyrektywy siedliskowej (minóg strumieniowy, brzanka peloponeska, boleń pospolity, 

różanka pospolita, głowacz białopłetwy, koza pospolita) a także siedliska leśne związane z dolinami, 

tj. wikliny nadrzeczne, łęg wierzbowy, łęg topolowy, podgórski łęg jesionowy, olszynka górska, 

olszyna bagienna, łęg jesionowo-wiązowy. 

Dla obszaru Natura 2000 Wisłoka z dopływami nie sporządzono jeszcze planu zadań 

ochronnych. Jako główne zagrożenia wymienia się zaburzenia naturalnego reżimu hydrologicznego, 

głównie przegradzanie cieków, a także eksploatację kruszywa, zanieczyszczenia wód, pobór wód, 

hodowlę ryb itp. 

Schemat 15. Formy ochrony przyrody występujące na terenie miasta 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ 
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Na terenie Jasła objęto ochroną w formie pomnika przyrody cztery drzewa. Dwa dęby 

szypułkowe znajdują się w południowo-zachodniej części miasta, w granicach Lasu Niegłowickiego, 

jeden wiąz górski w Centrum przy ul. Bednarskiej oraz lipa drobnolistna w Kaczorowach. 

Tabela 5. Rejestr pomników przyrody na terenie miasta Jasła  

Lp. Opis Podstawa prawna ochrony Lokalizacja 

1 dąb szypułkowy 
Rozp. Woj. Krośn. Nr 15 z 24.03.1992 r., 

Dz. Urz. Woj. Krośn. Nr 7, poz. 49 z 10.04.1992 r. 

Niegłowice, 

działka ewid. nr 271/1 

2 dąb szypułkowy 
Rozp. Woj. Krośn. Nr 15 z 24.03.1992 r., 

Dz. Urz. Woj. Krośn. Nr 7, poz. 49 z 10 .04.1992 r. 

Niegłowice, 

działka ewid. nr 271/1 

3 wiąz górski Dz. Urz. Woj. Krośn. Nr 2, poz. 18 z 1998 r. 
Centrum, 

działka ewid. nr 453 

4 lipa drobnolistna Dz. Urz. Woj. Krośn. Nr 2, poz. 19 z 1998 r. 
Kaczorowy, 

działka ewid. nr 588/1 

 

VI.1.7 Korytarze ekologiczne 

Korytarze ekologiczne stanowią obszary mało przekształcone przez człowieka, głównie lasy 

i doliny rzeczne, będące szlakami komunikacyjnymi dla zwierząt, a w większym przedziale czasowym 

również dla roślin. W zależności od wielkości i długości można mówić o korytarzach 

międzynarodowych i krajowych, regionalnych i lokalnych. Istnieje kilka koncepcji o znaczeniu 

ogólnopolskim i regionalnym dotyczących systemów powiązań obszarów przyrodniczych. 

Korytarze migracyjne opracowane w ramach projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny 

puszczańskiej – korytarze migracyjne”(KIK/53)9. 

Głównym celem projektu była ochrona ostoi fauny puszczańskiej w województwie 

podkarpackim poprzez wskazanie oraz ochronę istniejących korytarzy ekologicznych. Korytarze 

ekologiczne zostały wyznaczone w oparciu o teoretyczne wytyczenie potencjalnych korytarzy migracji 

oraz ich weryfikację na podstawie monitoringu wybranych gatunków dużych ssaków (żubra, 

niedźwiedzia, rysia, wilka, jelenia i dzika) oraz ptaków (orlika krzykliwego) o szczególnie dużych 

wymaganiach siedliskowych. Prace terenowe dotyczyły inwentaryzacji przejść zwierząt 

wskaźnikowych przez drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej. W projekcie uwzględniono również 

uwarunkowania ochrony w perspektywie długookresowej, biorąc pod uwagę planowane inwestycje 

oraz rozwój miejscowości wynikający z dokumentów planistycznych w gminach oraz model 

przydatności siedlisk, w którym zostały wyróżnione 3 obszary: 

 population patches – obszary, które umożliwiają funkcjonowanie rozradzającej się populacji 

(tzw. żywotnej) przez okres ok. 10 lat, są to siedliska odpowiednie dla poszczególnych 

analizowanych gatunków; 

 breeding patches – płaty siedlisk umożliwiające wystąpienie pojedynczego przypadku 

rozmnożenia się danego gatunku, są to siedliska odpowiednie dla poszczególnych 

analizowanych gatunków; 

                                                           
9 źródło: Komentarz do mapy korytarzy migracyjnych opracowanej w ramach projektu „Ochrona ostoi 
karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne” realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 
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 <breeding patches – płaty mniejsze niż rozrodcze; płaty siedlisk o parametrach jakościowych 

odpowiadających breeding patches, ale zbyt małych ze względu na wymagania przestrzenne 

poszczególnych gatunków zwierząt, stanowią miejsca przystankowe wzdłuż korytarzy 

ekologicznych. 

Powyższe działania przyczyniły się do opracowania waloryzacji i funkcjonalności połączeń 

lokalnych między płatami siedliskowymi, wyznaczania zwartej ostoi karpackiej fauny puszczańskiej, 

zidentyfikowania połączenia między skrajnie położonymi płatami siedliskowymi, przygotowania mapy 

prezentującej obszar występowania łosia oraz mapy rejonów występowania orlika krzykliwego. 

W granicach miasta Jasło nie wyznaczono żadnych płatów siedlisk, jedynie dwa lokalne 

korytarze ekologiczne: 

1. przebiegający przez północno-zachodnią część miasta; 

2. zahacza o fragment we wschodniej części miasta. 

Lokalne korytarze migracyjne, umożliwiają przemieszczanie się wybranych gatunków dużych 

ssaków takich jak: żubr, niedźwiedź, ryś, wilk, jeleń i dzik, pomiędzy kompleksami leśnymi, czyli 

płatami siedliskowymi spełniającymi wszystkie wymogi życiowe dla dużych ssaków puszczańskich, 

położonymi w karpackiej ostoi fauny puszczańskiej oraz terenach sąsiednich w granicach obszaru 

objętego projektem oraz ich weryfikację pod katem możliwości ochrony w długiej perspektywie. 

Sieć ogólnopolska korytarzy ekologicznych łączących obszary Natura 2000 

Koncepcja korytarzy ekologiczny została przedstawiona w projekcie korytarzy ekologicznych 

łączących Europejską sieć Natura 2000 opracowanym na zlecenie Ministerstwa Środowiska pod 

redakcją Jędrzejewskiego. W ramach projektu wyznaczono spójną sieć, obejmującą zarówno 

wszystkie ważne obszary przyrodnicze (obszary węzłowe), jak i korytarze ekologiczne łączące je 

w ekologiczną całość. Korytarze wskazano przy uwzględnieniu łączności pomiędzy różnymi 

elementami siedliska przyrodniczego, a także dróg migracji zwierząt – posłużono się dostępnymi 

danymi o przemieszczaniu się dużych ssaków kopytnych (sarna, jeleń, dzik, łoś) i drapieżnych 

(niedźwiedź, wilk, ryś). Wyróżniono 7 korytarzy głównych, z czego na terenie miasta Jasło występuje 

obszar znajdujący się w zasięgu: 

 Korytarza Południowego (KPd). 

Pogórze Strzyżowskie (kod GKPd-4) obejmuje fragmenty w północnej części miasta. Stanowi on 

część Korytarza Południowego, stanowiącego odcinek o randze paneuropejskiej, którego rolą jest 

zapewnienie łączności ekologicznej w skali kraju i kontynentu. Korytarz Południowy (KPd) biegnie od 

Bieszczadów poprzez Góry Słonne, Pogórze Przemyskie, Pogórze Dynowskie, parki krajobrazowe: 

Czarnorzecko-Strzyżowski, Pasma Brzanki, Ciężkowicko-Rożnowski i Wiśnicko-Lipnicki, następnie 

przechodzi przez Beskid Wyspowy, Gorce, Beskid Makowski, Beskid Żywiecki, Beskid Śląski, Pogórze 

Śląskie, lasami wokół zbiornika Goczałkowickiego, Lasy Pszczyńsko-Kobiórskie, aż do Lasów Rudzkich. 

Korytarze ekologiczne związane z dolinami rzek 

Obszarami ważnymi ze względu na utrzymanie ciągłości systemu przyrodniczego na terenie 

miasta są przede wszystkim doliny rzeczne, stanowiące szlaki migracji zwierząt i roślin. Ich znaczenie 

staje się większe na terenach zurbanizowanych, intensywnie zagospodarowanych, o rozwiniętej 

infrastrukturze komunikacyjnej stanowiącej bariery migracyjne. 
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Przez Jasło przepływa rzeka Wisłoka wraz z dopływami I (Jasiołka, Ropa) oraz II rzędu 

(Warzycki). Pełnią one rolę regionalnych (Wisłoka) oraz lokalnych (Jasiołka, Ropa, Warzycki) korytarzy 

ekologicznych. 

Schemat 16. Sieć korytarzy ekologicznych na terenie miasta Jasło 

 

Źródło: Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik 

J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć 

Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011; Mapa korytarzy migracyjnych opracowana w ramach 

projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne“, Instytut środowiska rolniczego i leśnego 

Polskiej Akademii Nauk, Poznań 

VI.1.8 Fauna  

Fauna naturalna jest dość bogata i związana jest z obecnością różnych zbiorowisk roślinnych 

(m.in. lasy, łęgi, zbiorowiska wodne i bagienne). Stwierdza się tutaj bogaty zespół: 

 bezkręgowców, gdzie najliczniejszą grupę stanowią motyle Lepidoptera; 

 ryb - 22 gatunki, w tym piskorz Misgurnus fossilis, który objęty jest ochroną całkowitą; 
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 płazy – 8 gatunków, w tym salamandra zwyczajna, traszka zwyczajna, kumak górski, ropucha 

szara, żaba śmieszka oraz żaba trawna, który znajdują się na liście gatunków objętych ścisłą 

ochroną gatunkową; 

 gady – 4 gatunki; 

 ptaki - Jasło jest stosunkowo bogate w gatunki ptaków. Wynika to częściowo z dużej 

rozmaitości siedlisk, istnienia korytarzy ekologicznych oraz dużych powierzchni żerowisk  

i znacznych kompleksów wodno-zaroślowych, stanowiących punkty odpoczynku ptaków 

wędrownych. Spośród wielu rzadkich i chronionych gatunków obserwowanych w Jaśle,  

w tym chronionych w oparciu o zapisy Konwencji Berneńskiej i Ramsarskiej oraz znajdujące 

się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, wymienić należy przede wszystkim: czaplę siwą, 

czaplę purpurową, bociana czarnego, błotniaka stawowego, bielika, myszołowa, pustułkę, 

puszczyka uralskiego, sowę błotną, sieweczkę rzeczną, zimorodka, dzięcioła zielonego  

i dzięcioła czarnego. Szczególnie wartościowe ostoje ptaków w Jaśle stanowią kompleks 

starorzeczy na Podzamczu, kompleks łęgowy nad starorzeczem w Kaczorowach,  

Las Niegłowicki oraz las ochronny w Gamracie. 

 ssaki – 16 gatunków, w tym 9 pod ochroną ścisłą (jeż wschodnioeuropejski, kret europejski, 

ryjówka aksamitna, rzęsorek białawy, nocek duży, gacek brunatny, wiewiórka pospolita, 

bóbr, wydra). 

VI.2 Zasoby krajobrazowe 

Obszar Jasła jest bardzo zróżnicowany krajobrazowo. W północno – zachodniej i południowej 

jego części wchodzącej w skład Pogórza Strzyżowskiego i Jasielskiego dominuje krajobraz Pogórzy, 

charakteryzujący się wyrównanym poziomem zrównań wierzchowinowych, zróżnicowanym 

nachyleniem stoków, porozcinanymi, głęboko wciętymi dolinami nieckowatymi i wciosowymi, 

najczęściej zalesionymi, ograniczone skarpami i niszczone przez osuwiska. 

W rejonie Kotliny Jasielsko – Krośnieńskiej krajobraz jest mniej zróżnicowany, o łagodnych 

stokach i niewielkich nachyleniach. 

Centralną część Jasła rozcinają doliny rzeczne Wisłoki, Jasiołki i Ropy – zterasowane, w części 

obwałowane. Zabudowa centrum Jasła ma charakter miejski z zabudową wielorodzinną 

i jednorodzinną, mieszkaniową oraz z kompleksami zabudowy przemysłowej, z których największym 

i najbardziej charakterystycznym jest Lotos Infrastruktura S.A. z wydzielonymi z niej spółkami oraz 

ukryte w lesie ZTS Gamrat S.A. 

We wschodniej części Jasła widoczny jest niczym nie osłonięty kompleks zabudowy 

wielkoprzemysłowej związanej z NOWY STYL GROUP i BALTIC WOOD S.A. 

Krajobraz Jasła poza zabudową o charakterze miejskim oraz przemysłowym tworzą również 

tereny rolne, które ze względu na duży udział w całkowitej powierzchni miasta są elementem 

dominującym. 

Niewielki fragment Jasła stanowią lasy, z których najciekawsze są: Las Niegłowicki,  

Las Gamradzki i las na Podzamczu otaczający rezerwat przyrody „Golesz”. 

Ochroną konserwatorską objęte są obiekty ujęte w rejestrze zabytków, z których 

najważniejszymi obiektami są Park Szpitalny z zabytkowym obiektem pałacu, Kościół farny 

z dzwonnicą, stary cmentarz i inne. 
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Poza tym w rejonie miasta występują stanowiska archeologiczne, które również są pod 

ochroną prawną służb archeologicznych. 

VI.3 Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna 

Na możliwości rozwoju rolnictwa i leśnictwa mają wpływ warunki przyrodnicze (głównie, jakość 

gleb) oraz struktura rolnicza użytkowania ziemi. 

VI.3.1 Gleby 

Decydujący wpływ na zróżnicowanie gleb pod względem typów, rodzajów i gatunków mają 

następujące czynniki: budowa geologiczna (geneza i charakter skały macierzystej), rzeźba terenu, 

warunki klimatyczne, stosunki wodne, roślinność i działalność gospodarcza człowieka. 

Bardzo urozmaicona rzeźba, znaczne wyniesienie nad poziom morza oraz skały macierzyste 

kwalifikują występujące tu na znacznej powierzchni gleby do gleb terenów górskich: 

 gleby wytworzone ze skał fliszowych – występują w północnej części miasta, w obrębie 

Pogórza Strzyżowskiego, Ciężkowickiego oraz w południowej części w obrębie Pogórza 

Jasielskiego, z uwagi na silne urzeźbienie terenu połączone z różnym nachyleniem zboczy 

gleby te podlegają procesom erozyjnym; 

 gleby brunatne i bielicowe – występują w środkowej części Jasła, w obrębie Kotliny Jasielsko 

– Krośnieńskiej; 

 gleby bielicowe i pseudobielicowe - obejmują znaczną część terenu, występują płatami 

w obrębie Pogórza Strzyżowskiego, Ciężkowickiego i Jasielskiego; 

 mady - występują w dolinach Wisłoki, Jasiołki i Ropy. Stanowią cenne użytki z uwagi na swą 

wartość dla produkcji roślin. 

 gleby aluwialne i aluwialno – deluwialne - występują w obrębie tarasów zalewowych rzek 

Wisłoki, Jasiołki i Ropy oraz bocznych dolinek i wcięć erozyjnych. Niszcząca działalność wód 

powoduje, że gleby te nie mają warunków do prawidłowego wykształcenia profilu 

glebowego. Jako siedlisko dla roślin są bardzo mało przydatne i nadają się jedynie  

do zakrzewień (szczególnie dolinki boczne głęboko wcięte). 

Znikomy procent powierzchni omawianego terenu zajmują nieużytki (gleby rolniczo 

nieprzydatne). Są to w większości wyrobiska poeksploatacyjne. Największe ich zgrupowanie 

występuje w obrębie teras zalewowych większych rzek. 

Na terenie miasta nie występują gleby w klasie bonitacyjnej I, a gleby klasy II i III stanowią 

22,3% powierzchni użytków rolnych, tj. 538,2 ha. Resztę powierzchni użytków rolnych Jasła stanowią 

gleby spełniające wymogi klas IV,V i VI10. 

  

                                                           
10 dane ewidencyjne 
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Schemat 17. Gleby wysokich klas bonitacyjnych na terenie miasta Jasło 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SWDE 

VI.3.2 Stan leśnej przestrzeni produkcyjnej 

Udział terenów leśnych w powierzchni miasta jest niski – stanowią ok. 4,9%11. Największe 

tereny leśne znajdują się w osiedlu Gamrat – las ochronny Gamrat. Drugim co do wielkości jest Las 

Niegłowicki w osiedlu Niegłowice. W obrębie miasta występują również inne mniejsze kompleksy 

leśne, północna część Jasła obejmuje także fragmenty lasu u podnóży Golesza. 

Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 179,73 ha. Lasy publiczne zajmują powierzchnię 

119,66 ha, w tym grunty publiczne Skarbu Państwa – 114,46 ha oraz gminne – 5,2 ha. Lasy publiczne 

Skarbu Państwa nie znajdują się w zarządzie Lasów Państwowych. Grunty leśne prywatne zajmują 

powierzchnię 60,07 ha, co stanowi ok. 33,4% ogółu lasów. 

  

                                                           
11 dane GUS, 2017 
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Tabela 6. Struktura własnościowa lasów na terenie miasta Jasła 

własność powierzchnia [ha] % 

lasy publiczne: 
Skarbu Państwa 114,46 63,7 

gminne 5,2 2,9 

lasy prywatne 60,07 33,4 

 179,73  

 

Lasy nie stanowią istotnej gałęzi gospodarki na terenie miasta. W 2017 r. pozyskano jedynie 26 

m3 grubizny. Drzewostan Jasła jest główne tworzony przez takie gatunki jak: grab, brzoza, buk, topola 

osika, dąb, olcha, jesion, jodła, modrzew, świerk, sosna. Dominują lasy wyżynne świeże oraz lasy 

łęgowe wyżynne. 

Schemat 18. Lasy na terenie miasta Jasło 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SWDE 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła 

60 

VII. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 

WSPÓŁCZESNEJ 

VII.1 Zasoby dziedzictwa kulturowego 

Przedmiotem ochrony zabytków dziedzictwa i krajobrazu kulturowego są znajdujące się na 

terenie gminy historycznie ukształtowane pojedyncze obiekty oraz elementy struktury przestrzennej 

o wyjątkowych walorach zabytkowych. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami przez ochronę zabytków rozumie się m.in. zapewnienie warunków 

prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających ich trwałe zachowanie oraz 

zagospodarowanie, a także utrzymanie w dobrej kondycji technicznej. Opieka nad zabytkiem 

sprawowana jest przez jego właściciela lub posiadacza i polega na zapewnieniu warunków do 

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, jak również upowszechnianie wiedzy 

o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury. 

Do zabytków architektury i budownictwa w Jaśle należą m.in. domy, kościoły, dzwonnice, 

cmentarze, a także przydrożne kapliczki i krzyże. Spośród obiektów zabytkowych, zlokalizowanych na 

terenie gminy, 21 zostało objętych ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych 

województwa podkarpackiego. Obiekty te zostały wyszczególnione w poniższej tabeli, 

ich rozmieszczenie zostało również przedstawione na rysunku studium. 

Tabela 7. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa podkarpackiego 

Lp. Obiekt Lokalizacja Datowanie 

Numer 

decyzji o 

wpisie do 

rejestru 

zabytków 

Data 

aktualizacji 

Nowy numer 

decyzji o 

wpisie do 

rejestru 

zabytków 

1 Kościół Farny ul. Farna 2 1446 r. 
A-109 z 

15.04.1935 r. 
07.05.2012 r. 

A-802 z 
15.04.1935 r. 

2 
Dzwonnica przy 

Kościele 
Parafialnym 

ul. Farna 2 ok. 1850 r. 
A-109 z 

15.04.1935 r. 
07.05.2012 r. 

A-802 z 
15.04.1935 r. 

3 
Kaplica 

Gimnazjalna 
ul. Z. Krasińskiego 4 1893 r. 

A-371 z 
06.07.1998 r. 

20.11.2012 r. 
A-1041 z 

06.07.1998 r. 

4 
Kaplica 

przydrożna 
Matki Bożej 

ul. 
Bednarska/Jagiełły/ 

PCK 
XVIII/XIX w. 

A-1271 z 
27.05.2015 r. 

- - 

5 
Cmentarz 

Rzymskokatolicki 
ul. Zielona 

1784 r., 
przemiany 
XIX i XX w. 

A-101 z 
25.09.1986 r. 

05.07.2012 r. 
A-858 z 

25.09.1986 r. 

6 
Brama 

Cmentarna 
ul. Zielona 1900-1925 

A-101 z 
25.09.1986 r. 

05.07.2012 r. 
A-858 z 

25.09.1986 r. 

7 
Kaplica 

Cmentarna 
ul. Zielona 1859-1862 

A-101 z 
25.09.1986 r. 

05.07.2012 r. 
A-858 z 

25.09.1986 r. 

8 
Kaplica 

Lisowieckich 
ul. Zielona ok. 1910 r. 

A-101 z 
25.09.1986 r. 

05.07.2012 r. 
A-858 z 

25.09.1986 r. 

9 Glorieta 
ul. Staszica (w parku 

miejskim) 
1900 r. 

A-737 z 
31.01.2012 r. 

- - 
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10 Dom 
ul. Kazimierza 
Wielkiego 1 

XVIII w., 
przekszt. 
XIX/XX, l. 
60.-XX w. 

A-380 z 
23.09.1968 r. 

- - 

11 Dom ul. 3 Maja 23 1900-1925 r. 
A-165 z 

14.06.2006 r. 
- - 

12 Kamienica ul. Rynek 14 1775-1825 
A-35 z 

26.06.2001 r. 
- - 

13 
Szkoła 

Wydziałowa 
Męska 

ul. Sokoła 4 1906 r. 
A-113 z 

06.10.1987 r. 
23.01.2013 r. 

A-1082 z 
06.10.1987 r. 

14 Internat ul. Sokoła 6 1906 r. 
A-113 z 

06.10.1987 r. 
23.01.2013 r. 

A-1082 z 
06.10.1987 r. 

15 Dom ul. Staszica 12 1900-1925 r. 
A-126 z 

01.11.1988 r. 
25.01.2013 r. 

A-1081 z 
01.11.1988 r. 

16 Dom ul. Staszica 8 po 1890 r. 
A-260 z 

14.01.1992 r. 
23.01.2013 r. 

A-1080 z 
14.01.1992 r. 

17 
Pałac 

Sroczyńskich 
ul. T. Sroczyńskiego 

2 
1858 r. 

A-348 z 
03.09.1968 r. 

11.02.2011 r. 
A-486 z 

03.09.1968 r. 

18 
Park w zespole 

pałacowym 
Sroczyńskich 

ul. Lwowska 1800-1850 r. 
A-348 z 

03.09.1968 r. 
11.02.2011 r. 

A-486 z 
03.09.1968 r. 

19 Dwór ul. Gajowa 1 1730-1732 r. 
A-120 z 

10.08.1988 r. 
30.11.2012 r. 

A-1055 z 
10.08.1988 r. 

20 Park ul. Gajowa 1 XVIII/XIX w. 
A-120 z 

10.08.1988 r. 
30.11.2012 r. 

A-1055 z 
10.08.1988 r. 

21 
Pomnik T. 
Kościuszki 

ul. Staszica (w parku 
miejskim) 

1896-1899 
B-473 z 

23.12.2011 r. 
- - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Jasła 

Do najcenniejszych elementów dziedzictwa kulturowego, objętych wpisem do rejestru 

zabytków, można zaliczyć m.in.: 

 Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle (Farny) – dawniej 

był to obiekt drewniany, który w roku 1474 podczas najazdu Węgrów został spalony. 

W połowie XV w. powstał nowy murowany kościół z kamienia. Podczas potopu szwedzkiego 

został spalony a następnie ponownie odbudowany. W kolejnych latach budowle niszczyły 

wielkie pożary miasta. W 1935 r. kościół został wpisany do rejestru zabytków, będąc 

przedstawicielem wysokiej klasy artystycznej zabytków architektury gotyckiej. W 1944 r. 

podczas kiedy miasto było w rękach niemieckich kościół ponownie spłonął i został 

odbudowany w latach 1946-1956. 

 Pałac Sroczyńskich w Jaśle – budowla wzniesiona w XVIII w. w stylu gotyku angielskiego, 

przebudowana w XIX w. na zlecenie Tadeusza Sroczyńskiego w stylu neogotyckim, według 

projektu architekta Tadeusza Stryjeńskiego. Obecnie w pałacu znajduje się Medyczna Szkoła 

Policealna im. Rudolfa Weigla. Pałac otoczony był specjalnie zaprojektowanym „parkiem 

angielskim”, jednak po wojnie został zaniedbany i częściowo zniszczony przez budowę na 

jego terenie szpitala powiatowego. Współcześnie pozostała jedynie część dawnego parku.  

 Glorieta – drewniana altana wzniesiona pod koniec XIX w. na wizytę cesarza Austro-Węgier 

Franciszka I. Zlokalizowana jest w północnej części parku miejskiego. Na jej szczycie znajduje 

się blaszana figura z wizerunkiem Eola – boga wiatrów. Zgodnie z wytycznymi konserwatora 

zabytków w 2012 r. została poddana renowacji, dzięki czemu odzyskała pierwotny wygląd. 
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 Cmentarz komunalny – powstał w 1784 r. i jest jednym najstarszych cmentarzy w Polsce. 

W latach 1859-1862 na wprost bramy wybudowano murowaną neogotycką kaplicę 

cmentarną pw. Jezusa Ukrzyżowanego. Dodatkowo na terenie cmentarza znajduje się 

kaplica rodziny Lisowieckich powstała około 1907 r. i wiele innych wartościowych obiektów 

sakralnych. Zarówno teren cmentarza, jak również brama i kaplica cmentarna, w 1986 r. 

zostały wpisane do rejestru zabytków. 

Miasto Jasło prowadzi ewidencję zabytków, która została przyjęta Zarządzeniem Burmistrza 

Miasta Jasła Nr IV/209/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. W gminnej ewidencji zabytków ujętych jest 

260 obiektów, które ze względu na swoją wartość historyczno-kulturową, powinny być objęte 

ochroną. Najliczniejszą grupę zabytków stanowią domy, kamienice i kaplice. Poza budynkami 

w gminnej ewidencji znalazły się również tereny parków i cmentarzy. 

Tabela 8. Wykaz obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Jasła 

Lp. Obiekt Lokalizacja Datowanie Wpis do rejestru 
zabytków 

1 Most kolejowy na 
Wisłoce 

na Wisłoce w pobliżu bocznego 
odcinka ul. 3-Maja, na który wjazd 

od str. ul. Wojska Polskiego  

pocz. XX w.           
1900-1910 

 

2 Dom ul. 17 Stycznia 108 1 ćw. XX w.            
1900-1925 

 

3 Dom ul. 17 Stycznia 137 lata 30. XX w. 1930-
1939 

 

4 Dom ul. 17 Stycznia 14 lata 20-30. XX w. 
1920-1939 

 

5 Dom ul. 17 Stycznia 151 1 ćw. XX w.1900-
1925 

 

6 Dom ul. 17 Stycznia 153 lata 30. XX w.1930-
1939 

 

7 Dom ul. 17 Stycznia 177 1890-1910  

8 Dom ul. 17 Stycznia 199 lata 30. XX w.1930-
1939 

 

9 Dom ul. 17 Stycznia 25 1 ćw. XX w.1900-
1925 

 

10 Dom ul. 17 Stycznia 26 1890-1910  

11 Dom ul. 17 Stycznia 30 1938 r.  

12 Dom ul. 17 Stycznia 40 1926-1950  

13 Dom ul. 17 Stycznia 42 lata 20-30. XX w.  

14 Dom ul. 17 Stycznia 47 1900-1925  

15 Dom ul. 17 Stycznia 5 1920-1929  

16 Kamienica ul. 17 Stycznia 52 1900-1949  

17 Dom ul. 17 Stycznia 66 ok. 1934 r.  

18 Dom ul. 17 Stycznia 74 1920-1939  

19 Dom ul. 17 Stycznia 9 1900-1925  

20 Figura Św. Franciszka 
pod Krzyżem 

ul. 3 Maja (dziedziniec klasztorny 
o.o. Franciszkanów)  

1932  

21 Budynek 
Administracyjny Rafinerii 

Nafty 

ul. 3-Maja 101 1924  

22 Dom Pracowników 
Rafinerii Nafty 

ul. 3 Maja 102 l. 20. XX w.         
1920-1929 

 

23 Dom Kultury            ul. 3 Maja 15 1920-1929  

24 Dom ul. 3 Maja 21 1900-1910  

25 Dom ul. 3 Maja 23 1900-1925 A-165 z 14.06.2006 r. 

26 Dom ul. 3 Maja 26 1890-1910  

27 Figura Matki Bożej ul. 3-Maja 80 1944  

28 Dom  Kultury Rafinerii ul. 3 Maja 95 1900-1925  
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Nafty 

29 Dom ul. Armii Krajowej 1 1850-1899  

30 Kamienica ul. Asnyka 3 1920-1929  

31 Kamienica ul. Asnyka 5 1900-1925  

32 Kamienica ul. Asnyka 7 1900-1925  

33 Dom ul. Baczyńskiego 8 1900-1925  

34 Dom pl. Bartłomieja 5 1900-1925  

35 Kapliczka ul. Bieszczadzka 10 1881  

36 Dom ul. Bławatna 13 1900-1925  

37 Dom ul. Brzyszczki 1 1934-1935  

38 Kościół Farny ul. Farna 2 1446 A-802 z 15.04.1935 r. 

39 Dzwonnica przy Kościele 
Parafialnym 

ul. Farna 2 ok. 1850 A-802 z 15.04.1935 r. 

40 Kaplica Gimnazjalna ul. Czackiego  1893 A-1041 z 06.07.1998 r. 

41 Dom ul. Dolna  23 1900-1925  

42 Budynek 
Administracyjny 

Elektrowni 

ul. Ducala 11 ok. 1911 r.  

43 Dom ul. Ducala 2 l. 1920.-1939.   

44 Dom ul. Dworcowa 5 1911  

45 Dom ul. Dworcowa 8 l. 1930-1939   

46 Huta ul. Floriańska  1920-1929  

47 Huta Szkła ul. Floriańska  1920-1929  

48 Dom ul. Floriańska 124 i 126 1850-1899  

49 Kapliczka ul. Floriańska 139 1900-1925  

50 Dom ul. Floriańska 142 1920-1929  

51 Dom ul. Floriańska  143 1900-1925  

52 Dom ul. Floriańska 144 1900-1925  

53 Dom ul. Floriańska 148 1920-1929  

54 Dom ul. Floriańska  149 1900-1925  

55 Kamienica ul. Floriańska 15 1920-1939  

56 Dom ul. Floriańska 150 1880  

57 Dom ul. Floriańska 151 1910  

58 Dom ul. Floriańska 165 1900-1925  

59 Dom ul. Floriańska  173 1920-1929  

60 Krzyż ul. Floriańska  188 1900-1925  

61 Dom ul. Floriańska 194 1900-1910  

62 Figura MB ul. Floriańska  198 1910  

63 Dom ul. Floriańska 198 1910  

64 Dom ul. Floriańska 22 1900-1910  

65 Kamienica ul. Floriańska 36 1910-1929  

66 Kamienica ul. Floriańska 38-40 1910-1929  

67 Kaflarnia ul. Floriańska 56 1890-1925  

68 Dom ul. Floriańska 65 ok. 1940 r.  

69 Kapliczka ul. Floriańska  obok nr 82 1900-1910  

70 Kamienica ul. Floriańska 82 ok. 1900-1910  

71 Dom Ubogich ul. Floriańska 85 ok. 1906 r.  

72 Kamienica ul. Floriańska 86 1900-1910  

73 Kamienica ul. Floriańska 9 1900-1925  

74 Kapliczka ul. Floriańska obok nr 99 1775-1825  

75 Dom ul. Franciszkańska 10 1920-1939  

76 Dom ul. Franciszkańska 7 1930-1939  

77 Kapliczka (W pobliżu 
dawnego dworu w 

Niegłowicach) 

ul. Gajowa 1 1863 A-1055 z 10.08.1988 r. 

78 Dwór ul. Gajowa 1 1730-1732 A-1055 z 10.08.1988 r. 

79 Kaplica pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej 

ul. Gądki naprzeciw nr 70 po 1918 r.  

80 Dom ul. Gądki 48 1900-1925  

81 Dom ul. Gądki 50 1900-1925  

82 Kapliczka ul. Graniczna 50 1900-1925  
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83 Dom ul. Graniczna 76 1927 r.  

84 Kapliczka ul. Hankówka skrzyżowanie                
z ul.Towarową  

1927  

85 Dom ul. Jagiełły 19 1920-1939  

86 Dom ul. Jagiełły 38 1800-1899  

87 Dom ul. Jagiełły 52 1900-1910  

88 Dom ul. Jagiełły 56 1920-1939  

89 Dom ul. Jagiełły 60 1920-1939  

90 Dom ul. Jagiełły 8 1900-1910  

91 Kapliczka ul. Jagodowa 49 (naprzeciw domu 
nr 42) 

1850-1899  

92 Dom ul. Jodłowa 1 1936  

93 Kapliczka ul. Jodłowa 18 ok..1870  

94 Dom ul. Jodłowa 33 1930-1939  

95 Kapliczka ul. Kaczorowy 13 1927  

96 Kapliczka ul. Kaczorowy 22 1850-1899  

97 Kapliczka ul. Kaczorowy 85 1850-1899  

98 Kamienica ul. Kadyiego 10 1890-1899  

99 Dom ul. Kazimierza Wielkiego 10 1890-1910  

100 Dom ul. Kazimierza Wielkiego 21 1900-1925  

101 Dom ul. Kazimierza Wielkiego 3 pocz. XX w.  

102 Dom ul. Kazimierza Wielkiego 5 pocz. XX w.  

103 Dom ul. Kazimierza Wielkiego 7 pocz. XX w.  

104 Dom ul.Kazimierza Wielkiego 1 XVIII w., przekszt. 
XIX/XX, l. 60.-XX w. 

A-380 z 03.09.1968 r. 

105 Dom ul. Kazimierza Wielkiego 6 1900-1925  

106 Kościół Nawiedzenia ul.Klasztorna 12 1901-1903  

107 Klasztor                                 
Sióstr Wizytek 

ul Klasztorna 12 1901-1903  

108 Brama i mur klasztorny                     
z Zespołu Klasztornego 

Ss. Wizytek 

ul. Klasztorna 12 1902  

109 Figura Matki Boskiej 
Niepokalanego Poczęcia 
W Zespole Klasztornym 

Ss. Wizytek 

ul. Klasztorna 12 1908  

110 Parowozownia z 
obrotnicą                                        

ul. Kolejowa 9 ok. 1880 r.,          
1940-1942 

 

111 Kamienica ul. Kołłątaja 12 po 1910  

112 Apteka ul. Kołłątaja 18 1875-1899  

113 Kapliczka ul. Konopnickiej obok nr 64B 1800-1843  

114 Kapliczka ul. Konopnickiej                          (w 
pobliżu wałów 

przeciwpowodziowych na 
Jasiołce) 9 

1913  

115 Kamienica ul. Koralewskiego 2 ok. 1900 -1925 r.  

116 Dom ul. Koralewskiego 3 1890-1910  

117 Kamienica ul. Koralewskiego 5 po 1900 r.  

118 Kamienica ul. Koralewskiego 7 ok. 1900 r.  

119 Szkoła Wydziałowa 
Żeńska, Ob. Szkoła 

Podstawowa 

ul. Koralewskiego 9 1903-1904  

120 Kamienica ul. Kościuszki 11 l. 20-30. XX w., po 
1944 r. 

 

121 Hotel Krakowski, Ob. 
Zakład Energetyczny 

ul. Kościuszki 12 lata 80. XIX w.  

122 Kamienica ul. Kościuszki 14 lata 20. XX w.,                   
po 1945 

 

123 Kamienica ul. Kościuszki 19 po 1910 r.  

124 Kamienica ul. Kościuszki 26 4 ćw. XIX w.  

125 Dom - "Metzgerówka" ul. Kościuszki 36 ok. 1902  
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Arch. T.Stryjeńskiego 

126 Kamienica ul. Kościuszki 37 po 1890 r.,                          
ok. 1910 r. 

 

127 Kamienica ul. Kościuszki 39 lata 20. XX w.  

128 Kamienica ul. Kościuszki 40 lata 30. XX w.  

129 Kamienica ul. Kościuszki 42 po 1890 r., ok. 1920 
r. 

 

130 Dom ul. Kościuszki 43/45 1900-1910  

131 Kamienica ul. Kościuszki 44 1890-1899  

132 Dom ul. Kościuszki 61 k. XIX w.  

133 Dom ul. Krasińskiego 10 ok. 1900  

134 Kapliczka ul. Krasińskiego  XVIII w.  

135 Dom ul. Kraszewskiego 25 1900-1910  

136 Dom ul. Kraszewskiego 35 1900-1910  

137 Pałac Sroczyńskich ul. T. Sroczyńskiego 2 1858 A-486 z 03.09.1968 r. 

138 Kapliczka ul. Lwowska 159 1850-1899  

139 Dom ul. Lwowska 17 1890-1899  

140 Dom ul. Lwowska 3 1920-1939  

141 Dom ul. Lwowska 5 1920-1939  

142 Kapliczka ul. Lwowska 6 1775-1825  

143 Nastawnia Kolejowa ul. Metzgera po 1900 r.  

144 Figura Matki Boskiej 
Niepokalanie Poczętej 

ul. Metzgera                         (w 
pobliżu skrzyżowania z ul. 
Floriańską (MB Kolejarska)  

1906 r.  

145 Spichlerz ul. Metzgera 4 przed 1945 r.  

146 Budynek 
Administracyjny Dawnej 
Fabryki Prochu Gamrat 

ul. Mickiewicza 108 ok. 1939  

147  Franciszkanie  ul.Mickiewicza 4 1900 r.  

148 Dom ul. Modrzejewskiego 8 1920-1939r.  

149 Kapliczka ul. Na Kotlinę pomiędzy blokami 
nr 3 i 11 

1850-1899  

150 Dom ul. Naftowa 3 1890-1899  

151 Kościół Parafialny Niegłowice  1920-1939  

152 Kapliczka Niegłowice 34 1920-1939  

153 Figura Matki Boskiej 
Saletyńskiej 

ul. Niegłowicka 14 1900-1950  

154 Kapliczka ul. Niegłowicka 66    (naprzeciw nr 
55 

1904  

155 Szkoła Żydowska ul. PCK  10 1930-1939  

156 Dom ul. PCK 12 ok. 1850 r.  

157 Kapliczka ul. PCK 14 (w pobliżu 
skrzyżowania ul. Jagiełły z 

ul. Bednarską i ul. PCK) 

1790-1810 A-1271 z 27.05.2015 r. 

158 Dom ul. Podzamcze 30 1939-1939  

159 Kapliczka ul. Podzamcze 22 1862  

160 Kapliczka ul. Podzamcze 48 1912  

161 Dom ul. Wincentego Pola 4 1920-1939  

162 Dom ul. Wincentego Pola 8 1930-1939  

163 Figura Matki Boskiej 
Niepokalanego Poczęcia 

ul. Polna 12 1790-1810  

164 Dom ul. Różana 8 1900-1925  

165 Studnia ul. Różana 8 1900-1925  

166 Stodoła ul. Różana  8 1900-1925  

167 Figura Św. Jana 
Nepomucena 

Rynek Rynek Miejski 1770  

168 Kamienica Rynek 10 1889  

169 Kamienica Rynek 11 1775-1825  

170 Kamienica Rynek 14 1775-1825 A-35 z 26.06.2001 r. 

171 Kamienica Rynek 15 1800-1899  

172 Kamienica Rynek 17 1800-1899  
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173 Kamienica Rynek 19 1800-1899  

174 Kamienica Rynek 20 1800-1899  

175 Kamienica Rynek 21 1800-1899  

176 Kamienica Rynek 22 1800-1899  

177 Kamienica Rynek 23 1775-1825  

178 Kamienica Rynek 4 1890-1910  

179 Kamienica Rynek 5 1890-1910  

180 Kamienica Rynek 8 1800-1899  

181 Kapliczka z Figurą 
Chrystusa Frasobliwego 

ul. Rzemieślnicza 24 1899-1899  

182 Dom ul. Rzemieślnicza  27 1920-1929  

183 Dom ul. Skargi 25 1920-1939  

184 Dom ul. Skargi 29 1930-1939  

185 Dom ul. Skargi 56 1900-1949  

186 Dom ul. Słoneczna 29 1920-1939  

187 Dom ul. Słoneczna 40 1925-1950  

188 Dom ul. Słoneczna 7 1900-1925  

189 Budynek Bursy TBS ul. Słowackiego 6 1890  

190 Dom ul. Sobieskiego 9 1925 r.  

191 Dom ul. Sobniowska 10 1930-1939  

192 Kapliczka ul. Sobniowska obok domu nr 10 ok. 1892 r.  

193 Dom ul. Sobniowska 15 1920-1929  

194 Dom Ludowy ul.Sobniowska 20 1900-1925  

195 Dom ul. Sobniowska 22 1900-1910  

196 Piwnica ul. Sobniowska 42 1890-1899  

197 Dom ul. Sobniowska 42 1900-1910  

198 Dom ul. Sobniowska 8 1930-1939  

199 Cegielnia Sobniów  1920-1929  

200 Dom ul. Sokoła 10 1890-1910  

201 Szkoła ul. Sokoła 3 1890-1899 po 1945r.  

202 Dom ul. Sokoła 4 1906 A-1082 z 06.10.1987 r. 

203 Dom ul. Sokoła 6 1906 A-1082 z 06.10.1987 r. 

204 Kapliczka ul. Starowiejska 56 1840-1859  

205 Pomnik T. Kościuszki ul. Staszica (w parku miejskim)  1896-1899 B-473 z 23.12.2011 r. 

206 Glorieta ul. Staszica (w parku miejskim)  1900 r. A-737 z 31.01.2012 r. 

207 Dom Staszica 12 1900-1925 A-1081 z 01.11.1988 r. 

208 Kamienica ul. Staszica 14 po 1890 r., po 1945 r.  

209 Dom ul. Staszica 18 1900-1925  

210 Dom ul. Staszica 4 1930-1939  

211 Dom ul. Staszica 7 1930-1939  

212 Dom ul. Staszica 8 po  1890 A-1080 z 14.01.1992 r. 

213 Dom ul. Szajnochy 1 1900-1910  

214 Dom ul. Szajnochy 3 1900-1910  

215 Kapliczka ul. Szajnochy naprzeciw budynku 
nr 43d 

1874  

216 Dom ul. Szopena 18 po 1910 r.  

217 Dom ul. Szopena 21-23 po 1900-1939 r.  

218 Dom ul. Szopena 3 1920-1939  

219 Dom ul. Szopena 4 1900-1949  

220 Dom ul. Szopena 46 1920-1939  

221 Figura Przydrożna Matki 
Boskiej Niepokalanego 

Poczęcia 

ul. Szopena (w pobliżu 
skrzyżowania z ul. Paderewskiego) 

47 

1659 (?)  

222 Dom ul. Szopena 6 1900-1925  

223 Dom ul. Śniadeckich 3 1920-1939  

224 Dom ul. Środkowa 2 1900-1910  

225 Szkoła ul. Św. Jana z Dukli  1920-1929  

226 Dom ul. Św. Jana z Dukli 14 1925-1949  

227 Dom ul. Św. Jana z Dukli 62 1920-1939  

228 Dom ul. Św. Jana z Dukli 40 1920-1939  

229 Dom ul.Towarowa 22 1925-1949  
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230 Stajnia w zespole 
zagrody 

ul. Towarowa  22 1925-1949  

231 Stodoła ul.Towarowa 22 1925-1949  

232 Kapliczka ul. Towarowa 12 (naprzeciw nr 9) 1790-1810  

233 Dom ul.Ujejskiego 1 ok.. 1910  

234 Dom ul. Ujejskiego 12 1930-1939  

235 DOM Zakonny ul. Ujejskiego 13 1900-1925  

236 Dom ul. Ujejskiego 16 1900-1925  

237 Dom ul. Ujejskiego 17 po 1910 r.  

238 Dom ul. Ujejskiego 19 1930-1939  

239 Dom ul. Ujejskiego 7 1920-1939  

240 Dom ul. Wiosenna 13 1890-1899  

241 Dom ul. Wiosenna 6 1890-1899  

242 Dom ul. Wyspiańskiego 16 1920-1929  

243 Dom ul. Wyspiańskiego 19 1920-1929  

244 Dom ul. Wyspiańskiego 4 1937 r.  

245 Dom ul. Wyspiańskiego 7 1920-1929  

246 Fabryka Mioteł i 
Szczotek 

ul. Wyspiańskiego 8 1920-1929  

247 Bursa Gimnazjalna ul. Za Bursą 1 1890-1910  

248 Brama Cmentarna ul. Zielona  1900-1925 A-858 z 25.09.1986 r. 

249 Kaplica Cmentarna  ul. Zielona  1859-1862 A-858 z 25.09.1986 r. 

250 Kaplica Lisowieckich ul. Zielona  ok. 1910 r. A-858 z 25.09.1986 r. 

251 Magazyn stali, Ob. 
Zakład Produkcji 

Metalowej 

ul. Żeromskiego 2a 1930-1939  

252 Składnica Kółek 
Rolniczych 

pl. Żwirki i Wigury 5 1890-1910  

253 Figura Matki Bożej ul. Św. Jana z Dukli 44 
 
 

1920  

Parki 

1 Park W Zespole 
Pałacowym Sroczyńskich 

ul. Lwowska 1800-1850 A-486 z 03.09.1968 r. 

2 Park Miejski ul. Staszica/ ul.Kołłątaja 1875-1925  

Cmentarze 

1 Cmentarz Wojenny NR 
36 I 37 

Podzamcze (na szczycie wzgórza 
ok. 1 km powyżej ul. Krakowskiej, 

na odcinku pomiędzy ul. 
Podzamcze i Krajowicką) 

1914  

2 Cmentarz Wojskowy Nr 
22  z I Wojny Światowej 

ul. Ulaszowice 1914-1915  

3 Cmentarz Rzymsko-
Katolicki 

ul. Gajowa   

4 Cmentarz Żydowski ul. Floriańska I poł. XIX w.  

5 Cmentarz                 
Rzymsko-Katolicki 

ul. Zielona 1784 r., przemiany 
XIX  i XX w.                          

A-858 z 25.09.1986 r. 

Źródlo: opracowanie własne na podstawie danych z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Jasła 

Znaczna część budynków, będących cennymi elementami dziedzictwa kulturowego, uległa 

zniszczeniu podczas II wojny światowej. Oprócz zabytków objętych ochroną poprzez wpis do rejestru 

zabytków oraz do gminnej ewidencji zabytków istnieje również szereg innych obiektów świadczących 

o kulturze i historii miasta Jasła. Budynki mieszkalne stanowią przeważającą część zabytków miasta. 

Większość z nich datowana jest na przełom XIX i XX wieku. Obok nich można znaleźć również cenne 

budynki gospodarcze takie jak stodoły, stajnie, spichlerze. Wśród obiektów wyróżnia się kilka budowli 

o charakterze przemysłowym, w tym cegielnia, huta i fabryki oraz usługowym, zwłaszcza obiekty 

oświaty. 
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Architektura sakralna pełni ważną rolę w krajobrazie kulturowym miasta. W odniesieniu do 

zabytków sakralnych należy wspomnieć o przydrożnych krzyżach i kapliczkach, które również są 

istotnym elementem, świadczącym o tożsamości religijnej społeczności lokalnej. Kapliczki te mają 

różne kształty i konstrukcje, jednak zazwyczaj są murowane, słupowe, wnękowe. Kapliczki jak i krzyże 

fundowane były przez osoby prywatne lub społeczności wiejskie w ramach dziękczynienia, bądź dla 

upamiętnienia wydarzeń i większość z nich pochodzi z przełomu XIX/XX wieku. 

Lokalne cmentarze również składają się na krajobraz kulturowy miasta. Stanowią cenne 

obszary, kultywujące pamięć o ludności danego terenu. Na ich wartość wpływa rozplanowanie 

struktury, kształty mogił, zieleń towarzysząca. Na terenie Jasła zlokalizowane są cmentarze wojenne, 

wojskowe, rzymsko-katolickie oraz żydowski. Kirkut został założony w XIX wieku, jednak podczas 

II wojny światowej uległ znacznej dewastacji. Na cmentarzu wojennym spoczęli żołnierze z I wojny 

światowej w tym niemieccy, austriaccy i rosyjscy. 

VII.2 Zasoby archeologiczne 

Miasto Jasło znajduje się w zasięgu obszarów 109-71, 109-72, 110-71 Archeologicznego Zdjęcia 

Polski. W gminnej ewidencji zabytków figuruje 50 zabytków archeologicznych (2 z nich znajdują się 

poza granicami administracyjnymi miasta), z czego jedno wpisane jest do rejestru wojewódzkiego 

konserwatora zabytków. 

Liczba stanowisk oraz ich zasięg, które przewidziane są do uwzględnienia w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego mogą ulec zmianie na skutek nowych odkryć, ustaleń lub 

uzupełnienia ewidencji. 

Tabela 9. Wykaz zabytków archeologicznych zlokalizowanych na terenie miasta Jasła 

Lp. lokalizacja obszar i nr AZP 
datowanie i rodzaj 

stanowiska 
Wpis do rejestru 

zabytków 

1 Jasło, ul. Skalna 21 AZP 109-71/32 epoka brązu (?) – osada  

2 Jasło, PGR Gorajowice AZP 109-71/33 epoka brązu (?) – osada  

3 Jasło Ulaszowice AZP 109-71/31 
późny okres wpływów 
rzymskich (?) – osada 

 

4 Jasło Podskale AZP 109-71/30 
wczesne średniowiecze – 

osada 
 

5 Jasło Podskale AZP 109-71/29 

późny okres wpływów 
rzymskich – osada 

wczesne średniowiecze (?) 
– ślad osadnictwa 

 

6 Jasło Podskale AZP 109-71/28 neolit (?) – obozowisko  

7 Jasło Debrza AZP 109-71/26 
wczesne średniowiecze – 

ślad osadnictwa 
 

8 Jasło AZP 109-71/27 

neolit – osada 
wczesne średniowiecze – 

osada 
okres prahistoryczny – 

osada 

 

9 Jasło Brzyszczki AZP 109-71/39 neolit – ślad osadnictwa  

10 Jasło Brzyszczki AZP 109-71/40 neolit – ślad osadnictwa  

11 Jasło Brzyszczki AZP 109-71/41 
neolit – ślad osadnictwa 

okres prahistoryczny – ślad 
osadnictwa 

 

12* Jasło Brzyszczki AZP 109-71/42 
neolit – ślad osadnictwa 

epoka brązu (?) – ślad 
osadnictwa 

 

13* Jasło Warzyce AZP 109-71/43 epoka brązu (?) – osada  
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14 Jasło Jareniówka AZP 109-71/13 
neolit – ślad osadnictwa 
epoka brązu (?) – osada 

 

15 Jasło Kaczorowy AZP 109-71/23 
epoka brązu (?) – ślad 

osadnictwa 
średniowiecze – osada 

 

16 Jasło Kaczorowy AZP 109-71/22 
paleolit (?) – ślad 

osadnictwa 
 

17 Jasło Kaczorowy AZP 109-71/25 neolit (?) – obozowisko  

18 Jasło Kaczorowy AZP 109-71/24 paleolit – ślad osadnictwa  

19 Jasło Bryły AZP 109-71/19 
epoka brązu (?), późny 

okres wpływów rzymskich 
(?) – ślad osadnictwa 

 

20 Jasło Bryły AZP 109-71/18 
epoka brązu (?), późny 

okres wpływów rzymskich 
(?) – osada 

 

21 Jasło Bryły AZP 109-71/20 
neolit – osada 

epoka brązu (?) – osada 
 

22 Jasło Bryły AZP 109-71/21 
późny okres wpływów 

rzymskich – osada 
 

23 Jasło Bryły AZP 109-71/17 

neolit (?), epoka brązu (?) – 
ślad osadnictwa 

średniowiecze – ślad 
osadnictwa 

 

24 Jasło Bryły AZP 109-71/16 
późny okres wpływów 

rzymskich – osada 
 

25 Jasło Bryły AZP 109-71/15 

neolit (?) – osada 
epoka brązu (?), późny 

okres wpływów rzymskich 
(?) – osada 

średniowiecze – ślad 
osadnictwa 

 

26 Jasło Bryły AZP 109-71/14 neolit (?) – ślad osadnictwa  

27 Jasło AZP 109-71/55 paleolit – obozowisko  

28 Jasło AZP 109-71/53 
późny okres wpływów 

rzymskich – osada 
 

29 Jasło Sobniów AZP 109-71/54 

neolit – osada 
epoka brązu – osada 

średniowiecze i później – 
osada 

 

30 Jasło Sobniów AZP 109-71/52 

neolit – ślad osadnictwa 
późny okres wpływów 

rzymskich (?) – ślad 
osadnictwa 

 

31 Jasło Sobniów AZP 109-71/51 
późny okres wpływów 

rzymskich (?) – ślad 
osadnictwa 

 

32 Jasło Sobniów AZP 109-71/50 
epoka brązu (?), późny 

okres wpływów rzymskich 
(?) – osada 

 

33 Jasło AZP 110-71/24 
neolit, wczesna epoka 

brązu – ślad osadnictwa 
 

34 Jasło AZP 110-71/25 
neolit, wczesna epoka 

brązu – ślad osadnictwa 
 

35 Jasło AZP 110-71/26 
epoka brązu, okres 

halsztacki – ślad osadnictwa 
 

36 Jasło AZP 110-71/27 
wczesne średniowiecze – 

punkt osadniczy 
 

37 Jasło AZP 110-71/28 
epoka brązu, okres 

halsztacki – ślad osadnictwa 
 

38 Jasło AZP 110-71/29 
neolit, wczesna epoka 

brązu – ślad osadnictwa 
 

39 Jasło AZP 109-71/56 neolit – ślad osadnictwa  
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40 Jasło AZP 109-72/30 

epoka brązu lub okres 
halsztacki – ślad osadnictwa 

wczesne średniowiecze – 
punkt osadniczy 

okres prahistoryczny – 
punkt osadniczy 

 

41 Jasło AZP 109-72/31 
epoka kamienia – ślad 

osadnictwa 
 

42 Jasło AZP 109-72/32 
okres prahistoryczny (?) – 

ślad osadnictwa 
 

43 Jasło AZP 109-72/41 

wczesne średniowiecze – 
ślad osadnictwa 

okres prahistoryczny (?) – 
punkt osadniczy 

 

44 Jasło AZP 110-71/34 

neolit, wczesna epoka 
brązu – punkt osadniczy 

epoka brązu, okres 
halsztacki – punkt 

osadniczy 
wczesne i późne 

średniowiecze – punkt 
osadniczy 

 

45 Jasło AZP 110-71/35 
epoka brązu, okres 
halsztacki – punkt 

osadniczy 

 

46 Jasło AZP 110-71/36 
epoka brązu, okres 
halsztacki – punkt 

osadniczy 

 

47 Jasło AZP 110-71/37 
neolit, wczesna epoka 

brązu – ślad osadnictwa 
 

48 Jasło AZP 110-71/38 
epoka brązu, okres 

halsztacki (?) – punkt 
osadniczy 

 

49 Jasło AZP 110-71/39 
okres prahistoryczny – ślad 

osadnictwa 
 

50 Jasło AZP 109-71/59 
późne średniowiecze, okres 

nowożytny – miasto 
C-7 z 21.07.2010 r. 

*stanowiska zlokalizowane poza granicami miasta Jasła 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Jaśle 

Jednym z najcenniejszych zabytków archeologicznych w Jaśle są relikty architektoniczne 

renesansowego XVI-wiecznego dworu obronnego – tzw. „Kociego Zamku”, objęte ochroną 

konserwatorską na mocy wpisu do rejestru zabytków archeologicznych województwa 

podkarpackiego. Pozostałości po obiekcie odkryto w wyniku prac archeologicznych w 2010 r. Dwór 

obronny został wniesiony prawdopodobnie w XVI w. i stanowił siedzibę starosty jasielskiego 

Joachima Lubomirskiego. Sto lat temu dwór sprzedano gminie żydowskiej, wówczas obiekt został 

rozebrany, a na jego miejscu postawiono synagogę, która uległa zniszczeniu w czasie II wojny 

światowej. 

VII.3 Dobra kultury współczesnej 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

przez dobra kultury współczesnej należy rozumieć niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak 

pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne 

i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka 

wartość artystyczna lub historyczna. 
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Miasto Jasło nie posiada opracowanej listy dóbr kultury współczesnej. 

VIII. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z REKOMENDACJI I 

WNIOSKÓW ZAWARTYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM LUB 

OKREŚLENIA PRZEZ AUDYT KRAJOBRAZOWY GRANIC 

KRAJOBRAZÓW PRIORYTETOWYCH 

Na dzień sporządzania Studium audyt krajobrazowy województwa podkarpackiego nie został 

przeprowadzony. 

IX.  UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAGROŻENIA 

BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA 

Z punktu widzenia zdrowia ludzi oraz zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia 

najistotniejsze znaczenie mają uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego. Do elementów 

najbardziej zagrażających można zaliczyć zanieczyszczenia wody pitnej, w mniejszym stopniu 

zanieczyszczenia powietrza. Na terenie miasta Jasło odnotowano przekroczenie stężenia pyłu 

zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu wynikające z niskiej emisji. Głównym zagrożeniem dla 

klimatu akustycznego na terenie miasta jest hałas komunikacyjny, nie stwierdza się istotnych źródeł 

promieniowania elektromagnetycznego. Ponadto na terenie miasta występują zagrożenia naturalne 

związane z występowaniem osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz obszary 

narażone na niebezpieczeństwo powodzi. 

IX.1 Obszary osuwania się mas ziemnych 

Ruchy masowe ziemi są zjawiskami geologicznymi, najczęściej indukowanymi przez gwałtowne 

opady deszczu, topnienie śniegu, wezbrania rzek i potoków, często również przez działalność 

człowieka. Powodują one liczne materialne szkody w infrastrukturze oraz budownictwie, są też 

zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska konieczność 

zapobiegania masowym ruchom ziemi uwzględniana jest już na etapie planowania przestrzennego – 

przepisy nakładają obowiązek uwzględnienia potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym 

ziemi i ich skutkom na etapie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w studium określa się 

w szczególności obszary osuwania się mas ziemnych (art. 10 ust. 2 pkt 11). 

Schemat 19. Osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi na terenie miasta Jasło 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla miasta Jasło – 

arkusze: M-34-79-D-b-3, M-34-79-D-b-4, M-34-79-D-d-2, M-34-80-C-a-3, M-34-80-C-c-1, PIG 

Dla miasta Jasła zostały opracowane Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi. 

Zgodnie z ww. mapami na terenie miasta zlokalizowanych jest 49 osuwisk w osiedlach Gamrat, Bryły, 

Krajowice, Podzamcze, Niegłowice, Żółków oraz Sobniów. Najwięcej osuwisk występuje 

w Krajowicach oraz na Podzamczu, jednakże większość z nich jest już nieaktywna. Obszary zagrożone 

ruchami masowymi znajdują się w Bryłach oraz Niegłowicach.  
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Tabela 10. Osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi na terenie miasta Jasło 

OSUWISKA 

lp. nr identyfikacyjny osuwiska powierzchnia [ha]12 stopień aktywności lokalizacja13 

1 69544 0,576 aktywne okresowo Gamrat 

2 69543 0,872 aktywne okresowo Gamrat 

3 69539 0,106 aktywne okresowo Gamrat 

4 69538 0,182 aktywne okresowo Gamrat 

5 69545 0,309 aktywne okresowo Gamrat 

6 68962 0,756 aktywne okresowo Gamrat 

7 69542 0,103 aktywne okresowo Bryły 

8 69541 0,07 aktywne okresowo Bryły 

9 69540 0,07 aktywne okresowo Bryły 

10 69568 4,036 

aktywne 

okresowo/ 

nieaktywne 

Krajowice 

11 69531 0,219 nieaktywne Krajowice 

12 69532 0,253 nieaktywne Krajowice 

13 69558 0,507 nieaktywne Krajowice 

14 55948 4,979 nieaktywne Krajowice 

15 69559 0,185 aktywne okresowo Krajowice 

16 69533 0,807 nieaktywne Krajowice 

17 69534 0,106 nieaktywne Krajowice 

18 69560 0,998 aktywne okresowo Krajowice 

19 55950 7,244 nieaktywne Krajowice 

20 69535 0,052 nieaktywne Podzamcze 

21 55951 2,914 nieaktywne Podzamcze 

                                                           
12 powierzchnia dotyczy całego osuwiska tzn. zlokalizowanego zarówno na terenie miasta jak i gminy Jasło 
13 osiedle miasta Jasło, w obrębie którego położone jest osuwisko 
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22 55952 11,419 
aktywne ciągle/ 

nieaktywne 
Podzamcze 

23 69563 1,543 aktywne okresowo Podzamcze 

24 55962 5,491 

aktywne 

okresowo/ 

aktywne ciągle 

Podzamcze 

25 68592 14,791 aktywne okresowo Podzamcze 

26 68861 6,565 

aktywne 

okresowo/ 

aktywne ciągle 

Podzamcze 

27 68857 0,975 aktywne okresowo Podzamcze 

28 68856 0,279 nieaktywne Podzamcze 

29 68864 0,334 nieaktywne Podzamcze 

30 68865 0,139 nieaktywne Podzamcze 

31 69537 0,064 aktywne okresowo Podzamcze 

32 69567 0,217 aktywne okresowo Bryły 

33 69562 0,14 aktywne okresowo Kowalowy 

34 69561 0,428 aktywne okresowo Kowalowy 

35 69557 0,611 aktywne okresowo Niegłowice 

36 69556 0,39 aktywne okresowo Niegłowice 

37 69555 0,099 aktywne okresowo Niegłowice 

38 69554 0,306 aktywne okresowo Niegłowice 

39 69553 0,05 aktywne okresowo Niegłowice 

40 69564 0,338 aktywne okresowo Niegłowice 

41 69565 0,632 aktywne okresowo Niegłowice 

42 69552 0,162 aktywne okresowo Niegłowice 

43 69551 0,132 aktywne okresowo Niegłowice 

44 69550 0,47 aktywne okresowo Niegłowice 
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45 69549 0,06 aktywne okresowo Niegłowice 

46 69548 0,13 aktywne okresowo Niegłowice 

47 69547 0,497 nieaktywne Niegłowice 

48 76613 0,306 aktywne okresowo Żółków 

49 69546 0,071 nieaktywne Sobniów 

TERENY ZAGROŻONE RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI 

lp. nr identyfikacyjny terenu zagrożonego ruchami 

masowymi 
powierzchnia [ha] lokalizacja14 

1 8718 0,330 Bryły 

2 8719 1,511 Niegłowice 

 

IX.2 Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 

Badania stanu powietrza atmosferycznego województwa podkarpackiego wykonywane  

są w ramach państwowego monitoringu środowiska przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie. Przy sporządzaniu Rocznej oceny jakości powietrza w województwie 

podkarpackim. Raport za rok 2017 wykorzystano wyniki pomiarów ze stacji monitoringu powietrza 

działających w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Jedna ze stacji zlokalizowana jest na 

terenie miasta Jasło przy ulicy Sikorskiego. 

W 2017 r. stężenia dwutlenku siarki zmierzone na stacji automatycznej Jasło-Sikorskiego 

utrzymywały się na niskim poziomie, podobnie jak zmierzone na pozostałych stacjach pomiarowych 

w województwie podkarpackim. Nie odnotowano przekroczeń normy średniodobowej i normy 

ustalonej dla 1 godziny. Najwyższe stężenie jednogodzinne wynosiło 93 μg/m3 (27% normy). 

Maksymalne stężenie średniodobowe dwutlenku siarki obliczone ze stężeń jednogodzinnych na stacji 

w Jaśle, wynosiło 47 μg/m3 (38% normy). Średnie roczne stężenie dwutlenku siarki na stacji Jasło-

Sikorskiego wynosiło 8,0 µg/m3. W 2017 r. na stacji Jasło-Sikorskiego nie stwierdzono przekroczenia 

normy średniorocznej dla pomiarów dwutlenku azotu. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu 

wynosiło 12,0 μg/m3 (30% normy). W Jaśle, podobnie jak na wszystkich podkarpackich stacjach 

pomiarowych monitoringu powietrza, nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnej normy  

1-godzinnej dla dwutlenku azotu, wynoszącej 200 µg/m3. Maksymalne stężenie jednogodzinne 

dwutlenku azotu zanotowane na stacji pomiarowej w Jaśle wynosiło 88 µg/m3 (44% normy). Benzen 

jest najprostszym węglowodorem aromatycznym, zaliczanym do grupy lotnych związków 

organicznych. W Jaśle pomiary stężeń benzenu w powietrzu prowadzone są metodą pasywną. Wyniki 

uzyskane w 2017 r. wskazują na dotrzymanie dopuszczalnego poziomu rocznego benzenu 

w powietrzu. 

                                                           
14 osiedle miasta Jasło, w obrębie którego położony jest teren zagrożony ruchami masowymi ziemi 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła 

76 

W 2017 r. na żadnej stacji pomiarowej w województwie podkarpackim nie wystąpiło 

przekroczenie dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM10. Stężenia 

średnioroczne pyłu PM10 na stacjach pomiarowych zawierały się w przedziale 21-39 g/m3 (53-98 % 

normy średniorocznej). Przekroczenia 24-godzinne pyłu PM10 zanotowano głównie w sezonie 

grzewczym. Najwięcej przekroczeń wystąpiło w styczniu. Maksymalna wartość stężenia dobowego 

pyłu PM10 zanotowana na stacji w Jaśle wyniosła 212 g/m3. 

Na stacji Jasło-Sikorskiego w 2017 r. średnioroczne stężenie pyłu PM2.5 wyniosło 25 µg/m3. 

Maksymalne dobowe stężenie pyłu PM2.5 odnotowano na poziomie 188 µg/m3. W rocznej serii 

pomiarowej liczba dni ze stężeniem dobowym PM2.5 wyższym od 25 µg/m3 wynosiła 98. Pomiary 

wykonane w 2017 r. w Jaśle nie wykazały przekroczeń wartości granicznych ustalonych dla arsenu, 

kadmu, niklu i ołowiu w pyle PM10. Zmierzone wartości średnioroczne wynosiły: dla arsenu 1,2 

ng/m3, dla kadmu 0,46 ng/m3, dla niklu 0,93 ng/m3 i dla ołowiu 0,02 ng/m3. Badania benoz(a)pirenu 

wykazały przekroczenie wartości docelowej wynoszącej 1 ng/m3. Na stanowisku pomiarowym w Jaśle 

średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu wynosiło 4,1 ng/m3. Na stacji pomiarowej w Jaśle 

prowadzone są pomiary stężeń ozonu w powietrzu atmosferycznym, w kryterium ochrony zdrowia, 

metodą automatyczną z 1-godzinnym czasem uśredniania stężeń. W 2017 r. pomiary wykazały dni 

z przekroczeniem poziomu docelowego ozonu – 6 dni. 

IX.3 Obszary szczególnego zagrożenia powodzią 

W mieście Jasło zagrożenie powodziowe stanowią rzeki Wisłoka, Jasiołka, Ropa oraz potok 

Warzycki. Aktualna ocena ryzyka powodziowego została przedstawiona na mapach zagrożenia 

powodziowego (MZP) i mapach ryzyka powodziowego (MRP), które w mieście opracowano dla 

Wisłoki i jej dopływów15. Na MZP wskazano obszary o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia 

powodzi (Q=10%, tzw. wody dziesięcioletnie), o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi 

(Q=1%, tzw. wody stuletnie), o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi (Q=0,2%, tzw. 

wody pięćsetletnie) oraz obszary narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału 

przeciwpowodziowego. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, tj. Q=1% i Q=10%, 

występują ograniczenia dla zagospodarowania terenu, które wymagają uzgodnienia z Wodami 

Polskimi. 

Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi zostały przedstawione na schemacie nr 20. 

  

                                                           
15 Warstwy tematyczne Map zagrożenia powodziowego i Map ryzyka powodziowego, KZGW, 2015 
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Schemat 20. Strefy zagrożenia powodziowego na terenie miasta Jasło 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Map zagrożenia powodziowego (RZGW) 

IX.4 Hałas 

Klimat akustyczny w istotny sposób wpływa na warunki bytowania i zdrowie człowieka oraz 

warunki życia zwierząt. Hałas stanowi jedno z istotnych zanieczyszczeń środowiska, które w związku 

z ciągłym rozwojem komunikacji, wzrastającym uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją stale 

wzrasta. Dopuszczalne poziomy hałasu są regulowane rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Jako główne zagrożenie klimatu akustycznego na terenie miasta należy wskazać hałas 

komunikacyjny, szczególnie drogowy, który dotyczy: 

 dróg krajowych: nr 28 Zator – Medyka, nr 73 Wiśniówka – Jasło; 

 drogi wojewódzkiej: nr 992 Jasło – Ożenna, 

 dróg powiatowych oraz miejskich. 
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Badania hałasu drogowego w Jaśle prowadzone były w 2014 r., a wyniki monitoringu zostały 

przedstawione w Ocenie klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa 

podkarpackiego w 2014 r.16  

Pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w 6 punktach pomiarowo-kontrolnych: 

 ul. Grota Roweckiego; 

 ul. Jagiełły; 

 ul. Kołłątaja; 

 ul. 3-go Maja; 

 ul. Mickiewicza; 

 ul. Kościuszki. 

Badania monitoringowe objęły wyznaczenie czterech rodzajów wskaźników hałasu: LAeqD, LAeqN, 

LDWN i LN. W 5 punktach (ul.: Grota Roweckiego, Jagiełły, Kołłątaja, 3 Maja, Mickiewicza) określano 

równoważny poziom hałasu LAeq dla pory dnia, zaś w 1 punkcie (ul. 3 Maja) dla pory nocy. Badania 

objęły także określenie warunków pozaakustycznych, prowadzono ewidencję natężenia i struktury 

ruchu pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężkich. Wartość długookresowego 

średniego poziomu dźwięku: LDWN i LN wyznaczono w 1 punkcie (ul. Kościuszki). Łączna długość 

przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg wyniosła 1,8 km, co stanowi ok. 1,2% długości dróg 

w mieście. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że tylko w jednym z badanych punktów pomiarowo-

kontrolnych dotrzymane zostały dopuszczalne standardy akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej 

przez teren. W pozostałych punktach, dla pory dnia, wystąpiły zróżnicowane przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu w zakresie od 0,8 dB do 5,1 dB. Wartość przekroczenia dla pory 

nocy wyniosła 2 dB. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu dla LDWN wyniosło 4,1 dB, zaś dla 

LN 4,4 dB. Uzyskane wyniki badań wskazują na dużą uciążliwość hałasu komunikacyjnego panującą 

w rejonach analizowanych ciągów. Najbardziej uciążliwym źródłem hałasu miasta jest ruch 

turystyczny i towarowy w kierunku przejść granicznych i granicy państwa. 

Przez Jasło przebiegają dwie linie kolejowe: nr 106 relacji Rzeszów Główny – Jasło oraz nr 108 

relacji Stróże – Krościenko. Jasło posiada także łącznice nr 618 (Jasło Towarowa – Sobniów). Dla ww. 

linii kolejowych w ostatnich latach nie prowadzono badań pomiaru hałasu. Linia kolejowa nr 108 

przebiega przez tereny zwartej zabudowy miejskiej Jasła, jej tory prowadzą wzdłuż drogi krajowej nr 

28, a więc hałas kolejowy na tych terenach kumuluje się wraz z hałasem drogowym. Hałas 

komunikacyjny na tym obszarze jest dość uciążliwy. Natomiast wzdłuż linii kolejowej nr 106 

zlokalizowana jest zabudowa produkcyjna oraz gdzieniegdzie luźna zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna. Dla terenów mieszkaniowych linia może stanowić uciążliwość – pogorszenie jakości 

życia mieszkańców, tak samo jak łącznica na trasie Jasło Towarowa – Sobniów). 

Potencjalnym źródłem hałasu w Jaśle są również zakłady przemysłowe zlokalizowane w Jaśle. 

Normy emisji hałasu regulują przepisy odrębne. 

W celu ochrony przed ponadnormatywnym hałasem nowych terenów budowlanych, należy 

lokować bezpośrednio wzdłuż linii drogi w pierwszej kolejności zabudowę usługową oraz zabudowę 

                                                           
16 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 2015 
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mieszkaniową z dopuszczeniem usług. Ograniczający wpływ na rozprzestrzenienie hałasu ma również 

stosowanie zieleni izolacyjnej w formie pasów zadrzewień i zakrzewień.  

IX.5 Promieniowanie elektroenergetyczne 

Celem monitorowania poziomów pół elektromagnetycznych (PEM) w środowisku jest 

zapewnienie ochrony ludności i środowiska przed ponadnormatywnym oddziaływaniem 

promieniowania niejonizującego. W badaniach PEM wykonuje się pomiary natężenia składowej 

elektrycznej pola elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności w przedziale 

częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3 000 MHz. Badania prowadzi się w ramach trzyletniego cyklu 

badawczego. W każdym roku cykl obejmuje inna grupę 45 punktów pomiarowych, po 15 na każdym 

typie obszaru. Badania w tych samych punktach powtarza się co trzy lata. Rok 2017 był pierwszym 

rokiem cyklu badawczego 2017-2019. Na terenie miasta Jasła badania PEM obejmowały dwa punkty 

pomiarowe. Ocena wyników badań nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku – na terenie miasta Jasło poziomy pól elektromagnetycznych 

były bardzo niskie17. 

Sposób zagospodarowania terenów pod liniami elektroenergetycznymi i w ich pobliżu musi 

uwzględniać wymogi określone w przepisach odrębnych tj.: 

 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192., poz. 1883); 

 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. Nr 112). 

IX.6 Zakłady stwarzające ryzyko poważnych awarii 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska poważna awaria to zdarzenie, w szczególności 

emisja, pożar lub eksplozja powstała w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub 

transportu, w którym występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do 

natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania 

takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Zgodnie z wykazem zakładów dużego (ZDR) i zwiększonego ryzyka (ZZR) wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej podanym do publicznej wiadomości przez Rzeszowskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na terenie Jasła występują trzy zakłady ZDR (stan na 

styczeń 2019 r.): 

 LOTOS Infrastruktura S. A. (ul. 3-go Maja 101, 38-200 Jasło); 

 Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. (ul. 3-go Maja 83, 38-200 Jasło); 

 Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o. (ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło). 

                                                           
17 Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2017 roku, WIOŚ Rzeszów, 2018 
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X. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB I MOŻLIWOŚCI 

ROZWOJU GMINY 

X.1 Analiza ekonomiczna, środowiskowa i społeczna 

Jasło jest gminą miejską, której powierzchnię w ok. 59% zajmują użytki rolne. Największą 

powierzchnię spośród nich zajmują grunty orne – 64%. Wg danych na 2014 r. wskaźnik lesistości w 

gminie był równy ok. 8%. Obszar zurbanizowany wynosi około 28% powierzchni gminy. Zwarta, 

intensywna zabudowa koncentruje się głównie w centralnej części miasta. Zamieszkuje ją większość 

ogólnej liczby ludności miasta. Na pozostałych terenach dominuje zabudowa jednorodzinna, a także 

zabudowa zagrodowa, która tworzy zwarte pierzeje wzdłuż głównych tras komunikacyjnych.  

W zachodniej, wschodniej i południowej części gminy występują obszary przemysłowe. Grunty pod 

wodami zajmujące 3% powierzchni tworzą trzy rzeki: Wisłoka, Ropa i Jasiołka.  

Gmina miejska Jasło położona jest w województwie podkarpackim, w północnej części powiatu 

jasielskiego. Jasło jest miastem powiatowym. Na rozwój miasta ma wpływ znajdujące się w pobliżu 

miasto Rzeszów. Podstawowy układ komunikacyjny tworzy droga krajowa nr 73 relacji Wiśniówka – 

Jasło, przebiegająca przez północna część miasta oraz droga krajowa nr 28 (trasa karpacka) relacji 

Zator – Medyka (przejście graniczne z Ukrainą), przebiegająca z północnego wschodu na południowy 

zachód gminy, przez centralną część miasta. Prócz tego w południowej części gminy znajduje się 

droga wojewódzka nr 992 relacji Jasło – Ożenna (granica ze Słowacją). Gmina posiada połączenie 

kolejowe linii 106 Rzeszów Główny – Jasło i 108 Stróże – Krościenko. 

Na terenie gminy obecnie funkcjonuje 45 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, które pokrywają w około 43% powierzchni gminy. W planach określono szczegółowo 

zasady w zakresie kształtowania ładu przestrzennego oraz zagospodarowania terenów 

o poszczególnych funkcjach. Przeprowadzona analiza przeznaczeń terenów wykazuje, że polityka 

przestrzenna gminy w dużej mierze jest zgodna potencjałem rozwojowym wynikającym 

z uwarunkowań oraz zapotrzebowaniem mieszkańców. 

Gmina posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć kanalizacyjną o łącznej długości 230,5 km. 

Według danych MPGK na koniec 2018 r. 97,4% mieszkańców gminy miało dostęp do sieci 

kanalizacyjnej. Równie dobrze kształtuje się zaopatrzenie ludności w dostęp do bieżącej wody, której 

długość sieci wynosi 271,3 km. Do sieci wodociągowej w swoich domach ma podłączenie 94,5% 

mieszkańców. Korzystnie prezentuje się również dostęp do sieci gazowej, z której korzysta ponad 

98% mieszkańców gminy. Ze względów środowiskowych, jak i ekonomicznych, uzasadnione jest 

uzupełnienie istniejącej zabudowy o nowe tereny budowlane, wykorzystujące istniejącą 

infrastrukturę drogową i techniczną. W przypadku, gdy tereny budowlane nie posiadają niezbędnej 

infrastruktury, zdecydowanie łatwiej wyposażyć dane tereny, w przypadku zwartych kompleksów 

zabudowy niż w przypadku terenów rozproszonych. 

Na obszarze gminy w 2017 r. zarejestrowanych było 3 780 podmiotów gospodarczych, wśród 

których przeważającą większość stanowiły mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób 

(3 574 podmioty). Ponadto zanotowano działalność 150 firm, które zatrudniały od 10 do 49 osób, 50 

firm zatrudniających 50-249 osób oraz 6 firm zatrudniających 250-999 osób. Istotną rolę w rozwoju 

gospodarczym gminy odgrywa przemysł, w tym: szklarski, chemiczny, drzewny i spożywczy. Miasto 

Jasło jest jednym z największych ośrodków przemysłowych na terenie całego Podkarpacia. 
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Możliwości finansowe gminy określane są corocznie i przyjmowane uchwałą ustanawiającą 

budżet gminy na bieżący rok. W budżecie określa się dochód gminy, jego źródła, a także planowane 

wydatki. Dochód budżetu miasta Jasła, według danych GUS, w 2008 r. był równy 95 854 325,86 zł, 

z czego 59 575 157,94 zł stanowiło dochód własny. Biorąc pod uwagę sumę dochodu budżetu gminy 

w roku 2018,  która wynosiła 160 500 047,15 zł, w tym dochód własny – 83 315 749,35 zł, widoczny 

jest znaczny wzrost dochodów gminy. Analiza źródeł dochodu budżetu miasta Jasła wykazała 

m. in. wzrost dochodów z podatku od nieruchomości. W roku 2008 r. suma dochodów z tytułu tego 

podatku kształtowała się na poziomie 22 308 467,20 zł, zaś w 2018 r. suma ta wynosiła 29 656 

708,12 zł. Widoczny wzrost wartości odzwierciedla przyrost zainwestowanych terenów na obszarze 

gminy, a także warunkuje dalsze możliwości rozwoju dając większe możliwości finansowania 

inwestycji z zakresu zadań własnych gminy, wspomagających przyszłe procesy inwestycyjne. 

Tabela 11. Dochód budżetu miasta Jasło  w latach 2008-2018 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS). 
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Uwarunkowania środowiskowe są istotnym czynnikiem, wpływającym na kształt oraz przyszłe 

możliwości rozwoju przestrzennego gminy. Na podstawie analizy uwarunkowań przyrodniczych 

gminy można stwierdzić, które tereny należy wykluczyć z obszaru predysponowanego do sytuowania 

nowej zabudowy. Należy ograniczyć rozpraszanie zabudowy, a grunty gleb bardzo dobrych i dobrych 

powinny podlegać ochronie. Przez teren gminy, wzdłuż rzek rozciąga się obszar sieci Natura 2000, 

nazwany Wisłoka z dopływami, wyznaczony decyzją w 2011 r. W północnej części gminy, tereny 

sąsiadujące z gminą Kołaczyce znajdują się w zasięgu obszaru Natura 2000 – Golesz, zaś w 

południowej części gminy zlokalizowany jest Las Niegłowicki. Prócz tego na terenie gminy występują 

cztery pomniki przyrody ożywionej – dwa dęby szypułkowe, wiąz górski, lipa drobnolistna. Wzdłuż 

rzek Wisłoka, Jasiołka i Ropa wyznaczone są obszary zagrożenia powodziowego z 

prawdopodobieństwem wystąpienia 1% i 10% oraz w sytuacji uszkodzenia wałów. Na terenie gminy 

występują złoża surowców: Roztoki (ropa naftowa), Żółków i Sobniów (surowce ilaste ceramiki 

budowlanej), Niegłowice, Jasło, Jasło-Florentyna, Jasło-Dominika, Jasło-Faustyna i Kaczorowy 

(kruszywa naturalne). Poza wymienionymi aspektami, wynikającymi ze względów środowiskowych, 

nie wskazuje się większych ograniczeń wpływających na możliwość realizacji zabudowy. 

Niezbędną infrastrukturę społeczną na terenie miasta Jasła stanowią usługi oświaty i ochrony 

zdrowia. W mieście znajduje się 20 przychodni lekarskich i 23 aptek. Gmina posiada 40 placówek 

oświatowych, na które składa się 18 placówek wychowania przedszkolnego, 10 szkół podstawowych, 

7 szkół ponadpodstawowych oraz 5 żłobków. W roku szkolnym 2018/2019 w żłobkach przebywało 

121 dzieci,  w punktach przedszkolnych 1440 dzieci, do szkół podstawowych uczęszczało 3521 

uczniów. W porównaniu z latami ubiegłymi liczba uczniów uległa zmianom, wyraźnie wzrasta  liczba 

dzieci w szkołach podstawowych. Należy stwierdzić, że obecna oferta edukacyjna gminy spełnia 

zapotrzebowanie mieszkańców, niemniej jednak w miarę postępujących zmian struktury 

demograficznej ludności konieczne będzie dostosowanie liczby miejsc dla uczniów w ww. 

placówkach. 
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Sytuację społeczną w gminie określa również stan bezrobocia. Według danych GUS w 2017 r. 

udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 7,6% i był 

nieznacznie niższy od wskaźnika dla powiatu jasielskiego, który wynosił 8,0%. Tendencje z okresu 

ostatnich 10 lat wykazują, że stopa bezrobocia charakteryzuje się stosunkowo dużą zmiennością 

w stosunku rocznym, jednak ogólne trendy utrzymują się na względnie stałym poziomie. Od roku 

2012, kiedy zarejestrowano najwięcej bezrobotnych w ciągu ostatnich 10 lat (3089 osób), ich liczba 

wciąż spada, osiągając w 2017 r. liczbę 1680. 

Demografia i prognoza demograficzna 

Prognozowanie demograficzne jest jednym z elementów planowania potrzeb i możliwości 

rozwoju gminy w kontekście realizacji zadań publicznych dotyczących zaspokajania potrzeb lokalnej 

społeczności. Ocena aktualnej sytuacji demograficznej oraz prognoza przyszłego stanu i struktury 

ludności w granicach gminy miejskiej Jasło daje podstawę do określania potrzeb mieszkaniowych,  

a co za tym idzie potrzeb rozwoju nowej infrastruktury technicznej i społecznej w gminie. 

Na potrzeby projektu studium prognoza obejmuje zmiany liczby ludności w gminie na okres  

do 30 lat. Analizę sytuacji demograficznej oparto na wskaźnikach dotyczących gminy miejskiej Jasło, 

zgodnie z danymi GUS wg stanu na koniec 2017 r. 

Stan i dynamika zmian ludności gminy 

Liczba ludności gminy według faktycznego miejsca zamieszkania w końcu 2017 r. wynosiła 

35 445 osób. Od 2002 r. liczba ludności zmniejszyła się o 2 497 osób. Do roku 2017 odnotowywano 

spadek ogólnej liczby mieszkańców. Największy spadek liczby ludności zarejestrowano pomiędzy 

rokiem 2015 i 2016 (288 osób) . Od 2006 roku liczba ludności charakteryzowała się stałą tendencją 

spadkową, z wyjątkiem roku 2010, w którym odnotowano niewielki wzrost. Od roku 2010 nasiliło  

się badane zjawisko a liczba ludności spadła o 1703 do roku 2017. 

Wykres 1. Liczba ludności w gminie miejskiej Jasło według faktycznego miejsca zamieszkania w latach 2002-2017 
(źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS). 

  

Szczegółowa analiza sytuacji demograficznej pozwala na określenie rocznego tempa zmian 

liczby ludności w gminie. Zgodnie z danymi GUS na koniec 2017 r. gmina miejska Jasło charakteryzuje 
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dodatnim jedynie w 2 latach, z czego największy w 1910 r. (46). Od roku 2011 utrzymuje się na 

ujemnym poziomie, sięgając wartość -288 (w 2016 r.). Średnie roczne tempo zmian wynosi ok. -

0,46%. W 2017 r. tempo zmian w stosunku do roku bazowego (2002) wynosiło -0,71%. 

Ruch naturalny ludności 

Zmiany liczby urodzeń żywych cechuje znaczna zmienność w czasie. W roku 2008 r. w gminie 

urodziło się 361 dzieci i była to największa liczba urodzeń jaką zarejestrowano od 2002 r. W latach 

2008-2017 wskaźnik urodzeń charakteryzuje się systematycznym spadkiem. W 2017 r. liczba urodzeń 

wynosiła 245 i spadła o 62 w porównaniu z rokiem 2002. 

W odniesieniu do liczby zgonów w badanym okresie największą ich liczbę odnotowano 

w 2016 r. – 353, najmniejszą z kolei w roku 2004, gdzie wynosiła ona 203. W 2017 r. w porównaniu 

z rokiem 2002 liczba zgonów wzrosła o 44. 

Przyrost naturalny ludności, stanowiący różnicę pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów w gminie  

w latach 2002-2011 był dodatni. W 2012 nastąpił znaczny spadek do -22 i od tamtej pory utrzymuje 

się na ujemnym poziomie. Najniższy przyrost naturalny odnotowano w 2016 roku kiedy wyniósł -100, 

co wiązało się ze szczególnie wysoką liczbą zgonów przy stosunkowo niskiej licznie urodzeń. W latach 

2002-2017 przyrost naturalny spadł o 106.  

Migracje 

Istotnym czynnikiem kształtującym strukturę demograficzną ludności w gminie Jasło są ruchy 

migracyjne. Biorąc pod uwagę przepływy ludności w ciągu badanego okresu należy stwierdzić,  

że czynnik migracji ma znaczący wpływ na stan populacji w gminie. 

W latach 2002-2017 do gminy napłynęło 4330 osób, przy jednoczesnym odpływie ludności na 

poziomie 7366 osób. Największą liczbę zameldowań zanotowano w 2007 r., w którym odnotowano 

także największy wskaźnik wymeldowani. Najniższe saldo migracji wystąpiło w 2011 r. Od 2002 roku 

gminę charakteryzuje ujemne saldo migracji. Najkorzystniejsze saldo migracji odnotowano w 2005 

roku wynoszące -96. Większą mobilność, zarówno w ruchu odpływowym, jak i napływowym, 

wykazywały kobiety. 

Analiza migracji na pobyt stały w zależności od kierunku ruchu ludności wykazuje, że wśród 

ludności napływowej przeważają mieszkańcy wsi stanowiący ponad 69% spośród zameldowanych. 

Największa liczba ludności napływającej ze wsi wystąpiła w 2007 roku, natomiast najmniejsza w roku 

2016. Taka sama tendencja charakteryzuje ruch odpływowy – przeważa liczba wymeldowań na wieś. 

Największa liczba ludności odpływającej na wieś wystąpiła w 2003 roku, natomiast najmniejsza  

w 2016 roku. W gminie w czasie badanego okresu zarejestrowany ruch napływowy z zagranicy był 

nieduży – na terenie gminy zamieszkały 263 osoby z innych krajów, podczas gdy za granicę 

wymeldowało się 888 osób. 

Według typologii przyrostu rzeczywistego według Webba, na podstawie danych dla 2017 r., 

gminę miejską Jasło można zaliczyć do jednostki typu F. Jest to jednostka cechująca się wysokim 

ujemnym saldem migracji, przeważającym nad ujemnym przyrostem naturalnym. 

Struktura wieku i płci 

Ważną charakterystyką społeczeństwa z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego 

jest podział ludności na ekonomiczne grupy wieku. Im większa liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym, tym większe możliwości wzrostu demograficznego posiada 
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dane społeczeństwo. W gminie miejskiej Jasło ludność w wieku produkcyjnym przewyższa liczbę osób 

w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. Mieszkańcy w wieku produkcyjnym to 22 006 osób, 

podczas gdy ludność w wieku przedprodukcyjnym to 5 477, a w wieku poprodukcyjnym 7 962 osoby. 

Widać znaczną przewagę osób w wieku produkcyjnym, stanowiących aż 62% ogólnej liczby ludności. 

W podziale na płeć ogólna liczba kobiet w gminie przewyższa liczbę mężczyzn – wskaźnik 

feminizacji w 2017 r. był równy 109. Kobiety zdecydowanie przewyższają mężczyzn pod względem 

liczebności w grupie osób w wieku poprodukcyjnym, natomiast mężczyźni przewyższają  

w pozostałych dwóch grupach. 

Z podziałem ludności wg ekonomicznych grup wieku związany jest wskaźnik obciążenia 

demograficznego. Informuje on, jaki jest stosunek ludności w wieku nieprodukcyjnym do ludności 

w wieku produkcyjnym. Od 2002 r. do 2010 r. wskaźnik ten malał, natomiast od 2010 roku wskaźnik 

obciążenia demograficznego stale rośnie. W 2010 r. był równy 52,8, a w 2017 r. osiągnął wartość 

61,1.  

Równocześnie stale wzrasta stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym do ludności w wieku 

przedprodukcyjnym, co jest odzwierciedleniem ogólnych trendów panujących w Polsce, 

świadczących o postępującym starzeniu się społeczeństwa. W gminie Jasło od 2002 r. do 2017 r. 

wskaźnik ten stale rósł i od wartości 58,9 w 2002 r., osiągnął wartość 145,4 w 2017 r. 

Rozkład ludności wg płci w poszczególnych przedziałach wiekowych w gminie obrazuje, jak 

kształtuje się sytuacja ludnościowa i jakie procesy temu towarzyszą. Przewagę liczby kobiet nad 

mężczyznami zanotowano w większości grup wiekowych. Znacząca przewaga przejawia się w grupach 

od 55 roku życia. W grupach wiekowych do 50 roku życia, w tym głównie w grupach 5-9, 30-34, 35-39 

odnotowano większą liczbę mężczyzn. Korzystne zjawisko wydłużania się trwania życia ma 

przełożenie na wzrastającą liczbę osób w wieku 60 lata i więcej.  

Prognoza demograficzna 

Prognoza demograficzna liczby mieszkańców gminy miejskiej Jasło do roku 2047 została 

przeprowadzona na podstawie analizy przyrostu liczby ludności według faktycznego miejsca 

zamieszkania w gminie w latach 2002-2017. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że do 2047 r. 

liczba ludności w Jaśle spadnie o 4 508 osób (12,72%) i wyniesie 30937 osób. Ponadto, wykonana 

prognoza zakłada kontynuację istniejących procesów demograficznych – przewiduje się stopniowy 

spadek liczby ludności związany z ujemnymi wskaźnikami przyrostu naturalnego i salda migracji.  

W prognozie uwzględniono również uwarunkowania lokalizacyjne, mieszkaniowe oraz 

infrastrukturalne, które stanowią ważne czynniki kształtujące trendy demograficzne na terenie 

gminy. Określają one możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, zmierzające do zapewnienia 

dogodnych warunków życia dla obecnych jak i przyszłych mieszkańców gminy. 
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Wykres 2. Prognozowana liczba ludności w gminie Jasło do roku 2047 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych 
GUS). 

 

Na atrakcyjność gminy wpływa stale rozwijający się rynek mieszkaniowy. Wzrost ten obejmuje 

nie tylko ilościowy przyrost substancji mieszkaniowej, ale również podniesienie standardu i jakości 

mieszkań. W ciągu ostatnich 10 lat zanotowano przyrost liczby mieszkań, na koniec 2017 r. ich liczba 

wynosiła 12589, czyli o 518 więcej niż w roku 2007. O dobrych warunkach mieszkaniowych świadczy 

rosnąca przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania, która w 2017 r. wynosiła 69,4 m2 (przy 

średniej dla powiatu 81,2 m2) oraz przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 

jedną osobę, która kształtowała się na poziomie 24,6 m2 (przy średniej dla powiatu 23,8 m2). 

Wskazuje się na potrzebę wyznaczania nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową w odpowiedzi na rosnący popyt oraz obowiązujące trendy na rynku nieruchomości. 

Dostępność komunikacyjna jest kolejnym czynnikiem, który może wpłynąć na rozwój 

demograficzny gminy. Jasło położone jest na szlaku komunikacyjnym drogi krajowej nr 73 relacji 

Wiśniówka – Jasło, drogi krajowej nr 28 relacji Zator – Medyka oraz drogi wojewódzkiej nr 992 relacji 
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Stróże – Krościenko. Jasło posiada dogodne położenie geograficzne w odniesieniu do rynków Europy 

Środkowej i Wschodniej które warunkuje stosunkowo niewielka odległość od drogowych przejść 

granicznych z Ukrainą i Słowacją. Jasło jest jednym z największych ośrodków przemysłowych  

w województwie. Przez obszar miasta biegnie Transgraniczny Szlak Naftowy. Wiele firm w mieście 

jest zrzeszonych w Jasielskim Stowarzyszeniu Przedsiębiorców, co wspomaga rozwój gospodarczy 

miasta. Dodatkowe korzyści rozwojowe daje bliskość miasta Rzeszów. 

Do walorów środowiska przyrodniczego zalicza się obszary Natura 2000: Wisłoka z dopływami, 

Golesz i Las Niegłowicki. Jasło może również stanowić bazę wypadową w Beskid Niski z Magurskim 

Parkiem Narodowym oraz Pogórze Ciężkowickie oraz Bieszczady. W pobliżu miasta znajduje się wiele 

winnic, które tworzą „Jasielski Szlak Winny”, przez co miasto jest nazywane stolicą polskiego 

winiarstwa. Wartości kulturowe i przyrodnicze mogą dodatkowo pozytywnie wpłynąć na rozkwit 

miasta.  
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Biorąc pod uwagę analizę struktury demograficznej oraz tendencje zmian liczby ludności 

wynikające z ujemnego przyrostu naturalnego i salda migracji, a także uwzględniając uwarunkowania 

rozwoju społeczno-gospodarczego gminy miejskiej Jasło należy stwierdzić, że w perspektywie do roku 

2047 liczba mieszkańców będzie stopniowo spadać. Spowodowane to będzie głównie odpływem 

ludności na wieś oraz panującymi trendami w całym kraju, powodującymi spadek liczby urodzeń.   

W 2017 roku liczba ludności wynosiła 35 445, natomiast prognoza zakłada, że do roku 2047 liczba ta 

spadnie do 30 937 mieszkańców.  

X.2 Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej 

i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących 

realizacji zadań własnych gminy 

Realizacja inwestycji z zakresu komunikacji, infrastruktury technicznej oraz pozostałych zadań 

własnych gminy przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. w zakresie prawa 

budowlanego i prawa zamówień publicznych. Sposób realizacji inwestycji infrastrukturalnych określą 

uchwalone przez Radę Gminy strategie, plany i programy, w tym m.in wieloletnie programy 

inwestycyjne.  

Zgodnie ze „Strategią Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007-2020” zakłada się m.in.: 

 uzbrojenie terenów, 

 zwiększenie ilości miejsc parkingowych w mieście,  

 budowę ścieżek rowerowych, 

 rozbudowa kanalizacji deszczowej, 

 budowa sieci Internetu szerokopasmowego, 

 rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, 

 poprawa bazy obiektów sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, 

 budowa przedszkoli i żłobków. 

Miasto Jasło może się ubiegać o uzyskanie finansowania wybranych inwestycji z budżetu 

Państwa, programów Rządu RP oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. Istnieje także możliwość pozyskania finansowania ze środków 

unijnej perspektywy 2014-2020 w tym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020, Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, środków z fundacji 

zagranicznych w tym Szwajcarskich i Norweskich Instrumentów Finansowych. 

Analiza dochodów i wydatków gminy wykazała stabilną sytuację finansową gminy.  

Tabela 12. Wykaz dochodów i wydatków gminy miejskiej Jasło w latach 2008-2017 (źródło: opracowanie własne na 
podstawie Sprawozdań z wykonania budżetu Miasta Jasła). 

Rok Dochody [zł] Wydatki [zł] 
Wynik 

budżetu [zł] 

2008 95854325,9 90451354,6 5402971,2 

2009 99205301,9 106673264,8 -7467962,9 

2010 128801039,3 133446614,5 -4645575,1 

2011 109113808,3 103978908,6 5134899,7 
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2012 121982150,0 116845564,1 5136585,9 

2013 123365872,3 113769369,6 9596502,7 

2014 127629687,3 121916797,8 5712889,5 

2015 123662473,5 127335001,9 -3672528,4 

2016 146029978,2 138810068,3 7219909,9 

2017 165098326,2 166678136,7 -1579810,5 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jasła na lata 2018-2028 zakłada wzrost zarówno 

dochodów jak i wydatków gminy. Od 2019 roku przewidziana została nadwyżka dochodów nad 

wydatkami. 

Tabela 13. Wykaz szacowanych dochodów i wydatków gminy miejskiej Jasło w latach 2018-2028 (źródło: „Wieloletnia 
Prognoza Finansowa Miasta Jasła na lata 2018-2028”). 

Rok Dochody [zł] Wydatki [zł] 
Wynik 

budżetu [zł] 

2018 148075513,3 160724566,5 -12649053,2 

2019 147569888,2 146724225,6 845662,6 

2020 144492760 141246080 3246680,0 

2021 145861245 143614565 2246680,0 

2022 147319858 145343178 1976680,0 

2023 148793056 146991290 1801766,0 

2024 150280987 148503987 1777000,0 

2025 151783797 150006796,8 1777000,2 

2026 153301635 151976635 1325000,0 

2027 154834651 153849651 985000,0 

2028 156382997 155882997 500000,0 

 

Prognozowany wskaźnik zadłużenia jest znacznie niższy niż maksymalny dopuszczalny przez 

ustawę o finansach publicznych. W związku z powyższym gmina miejska Jasło w razie konieczności 

jest w stanie sfinansować założone cele poprzez zaciągnięcie dodatkowych kredytów. 

Tabela 14. Wykaz szacowanych wskaźników zadłużenia gminy miejskiej Jasło w latach 2018-2028 (źródło: „Wieloletnia 
Prognoza Finansowa Miasta Jasła na lata 2018-2028”). 

Lata objęte 
zadłużeniem 

J.m. 

Prognozowany 
indywidualny 

wskaźnik zadłużenia 
po wyłączeniach 

Dopuszczalny maksymalny 
wskaźnik zadłużenia wyliczony wg 

art. 243 po wyłączeniach 

2018 % 3,1 7,32 

2019 % 3,28 5,99 

2020 % 2,79 3,91 

2021 % 1,98 4,74 

2022 % 1,79 5,28 

2023 % 1,57 5,78 

2024 % 1,46 6,64 

2025 % 1,37 7,34 
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2026 % 0,99 8,03 

2027 % 0,7 8,71 

2028 % 0,34 9,39 

 

Nakłady związane z infrastrukturą komunikacyjną i techniczną stanowią główne koszty 

realizacji dokumentów planistycznych. Nakłady te stanowią obowiązek samorządu terytorialnego 

i służą rozwojowi gminy. Wydatki mogą być rozłożone w czasie, nie muszą więc obciążać budżetu 

gminy od razu po uchwaleniu planu miejscowego. Realizacja wielu inwestycji może stanowić duże 

obciążenie dla budżetu, dlatego istotne jest planowanie perspektywiczne i pozyskiwanie środków 

finansowych z zewnątrz. 

Środki finansowe na cele związane z poprawą atrakcyjności inwestycyjnej gminy, wspieraniem 

lokalnej przedsiębiorczości, poprawą warunków życia mieszkańców gminy poprzez poprawę stanu 

infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej oraz społecznej będą pochodziły w całości lub w części 

z budżetu gminy oraz ze źródeł zewnętrznych, takich jak m.in. środki strukturalne, fundusze unijne, 

kredyty i pożyczki oraz inne, w oparciu o obowiązujące przepisy i zawarte umowy. Omawiane nakłady 

inwestycyjne mogą być zrównoważone częściowo poprzez wzrost wpływów do budżetu w wyniku 

realizacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Finansowanie realizacji 

ww. inwestycji, które należą do zadań własnych gminy, będzie określone w uchwałach budżetowych, 

odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, poprzez wydatki 

inwestycyjne z budżetu gminy. 

Zakłada się więc, iż gmina miejska Jasło posiada możliwości finansowania rozwoju sieci 

komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej. Gmina w części pokryta jest miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego, kwestia rozwoju komunikacji i infrastruktury jest już więc 

przeanalizowana w prognozach skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów.  

Dzięki prognozom finansowym możliwe jest kontrolowanie kosztów i dopasowanie rozwiązań 

przestrzennych do możliwości finansowych gminy. 

Założenia analizy potrzeb i możliwości rozwoju gminy miejskiej Jasło, w tym bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, zakładają zachowanie dotychczasowych tendencji, m.in. w zakresie 

zmiany liczby mieszkańców i zagospodarowania nowych terenów budowlanych, co wiąże się 

z utrzymaniem obecnego tempa wyposażania terenów w niezbędne inwestycje z zakresu obsługi 

komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz podobnej wielkości środków finansowych 

potrzebnych na ww. inwestycje. Przedstawione powyżej dane dotyczące budżetu gminy miejskiej 

Jasło wskazują, że gmina posiada możliwości finansowania rozwoju sieci komunikacyjnej oraz 

infrastruktury technicznej, podobnie jak miało to miejsce w ostatnich latach. 

Z przyrostem zainwestowanych terenów na obszarze gminy związany jest m.in. wzrost 

płaconego podatku od nieruchomości, co warunkuje dalsze możliwości rozwoju, pozwalając na 

finansowanie inwestycji z zakresu zadań własnych gminy, wspomagających przyszłe procesy 

inwestycyjne. Ze względów środowiskowych i ekonomicznych, uzasadnione jest uzupełnienie 

istniejącej zabudowy o nowe zwarte kompleksy terenów budowlanych, wykorzystujące istniejącą 

infrastrukturę drogową i techniczną. 

Podsumowując, biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z realizacji zadań 

własnych oraz możliwości finansowania inwestycji gminnych z zakresu sieci komunikacyjnej oraz 
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infrastruktury technicznej i społecznej należy stwierdzić, że gmina posiada wystarczające możliwości 

finansowania przyszłych zamierzeń inwestycyjnych. Realizacja kolejnych inwestycji będzie rozłożona 

w czasie i przeprowadzana etapowo zgodnie z przyjętymi przez władze gminy wieloletnimi 

prognozami finansowymi oraz corocznymi uchwałami budżetowymi. 

X.3 Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 

Wyliczono chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej w granicach jednostki osadniczej oraz chłonność obszarów przeznaczonych w planach 

miejscowych pod zabudowę w podziale na funkcje zabudowy: mieszkaniową, usługową i 

produkcyjną. Dla obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze chłonność wyliczono na 

podstawie przyjętych wskaźników urbanistycznych wynikających z obowiązujących miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku na podstawie średnich 

wskaźników urbanistycznych dla poszczególnych funkcji zabudowy. Obszary zwartej zabudowy 

zostały wskazane we wszystkich obrębach geodezyjnych na terenie miasta Jasła. Chłonność obszarów 

objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego policzono uwzględniając ustalone 

wskaźniki urbanistyczne, w tym przed wszystkim dopuszczalną maksymalną powierzchnię zabudowy. 

Chłonność oszacowano jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną 

w powierzchni użytkowej, przyjmując określone założenia. 

Tabela 15 Porównanie maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę z chłonnością obszarów o w pełni 
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej i chłonnością obszarów 
przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę 

  

maksymalne 
w skali gminy 

zapotrzebowanie 
na nową 

zabudowę w 
2047 r. 

chłonność obszarów 
możliwość 

zlokalizowania 
nowej zabudowy 

z ust. 5 pkt. 
2 u.o.p.z.p 

z ust. 5 pkt. 3 
u.o.p.z.p 

z ust. 5 
pkt. 2 i 3 
u.o.p.z.p 

[m2] [m2] [m2] [m2] [m2] 

Zabudowa mieszkaniowa 304 679,0 396099,0 304507,3 700606,3 0 (-395 927,3) 

Zabudowa usługowa 
komercyjna 

1 500 000,0 198631,5 532103,8 730735,3 769 264,7 

Zabudowa usługowa publiczna 0,0 23048,5 38870,3 61918,8 0 (-61 918,8) 

Zabudowa produkcyjna 196 471,4 156006,1 579228,2 735234,3 0 (-538 762,9) 

Zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową, usługową publiczną oraz produkcyjną 

w zestawieniu z łączną chłonnością obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej oraz obszarów objętych miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, wskazuje iż maksymalne w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudową 

mieszkaniową, usługową publiczną oraz produkcyjną jest niższe niż chłonność ww. terenów wyrażona 

w powierzchni użytkowej zabudowy. Zatem w kierunkach nie ma możliwości wskazania nowej 

zabudowy mieszkaniowej, usługowej publicznej oraz produkcyjnej poza obszarami o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz terenami objętymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego.  

Zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową w zestawieniu z chłonnością, wskazuje iż 

maksymalne w skali zapotrzebowanie na nową zabudowę o danej funkcji jest wyższe niż chłonność 

terenów wyrażona w powierzchni użytkowej zabudowy. W związku z powyższym zgodnie z zapisami 
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art. 10 ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdy maksymalne 

w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę przekracza sumę powierzchni użytkowej 

zabudowy w podziale na funkcje zabudowy, przewiduje się lokalizację nowej zabudowy poza 

obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz terenami 

objętymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W związku z ustaleniami studium 

dopuszczającymi realizację zabudowy usługowej na terenach zabudowy mieszkaniowej, zakłada się 

że część zapotrzebowania na nową zabudowę usługową zostanie wykorzystana w ramach obszarów 

o funkcji mieszkaniowej, co wpłynie na zmniejszenie powierzchni terenów zabudowy mieszkaniowej.  

Zgodnie z pismem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2016 r. przepisy 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) „nie 

dopuszczają jedynie – w przypadku, gdy zapotrzebowanie na zabudowę może być w pełni 

zaspokojone na obszarach objętych planami miejscowymi oraz obszarach o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej – przewidywania nowej zabudowy poza tymi 

obszarami. Pod pojęciem „nowej zabudowy” rozumieć należy zabudowę, która nie była dotąd 

projektowana w obowiązującym studium.” W związku z powyższym możliwe jest wskazanie nowej 

zabudowy o powierzchni wykraczającej poza wyliczone zapotrzebowanie, o ile nie wykracza ona poza 

tereny zabudowy wyznaczone w obowiązującym studium. 

XI.  UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU PRAWNEGO 

GRUNTÓW 

Grunty na obszarze miasta Jasła stanowią głównie własność osób fizycznych i prawnych – ok. 

68% powierzchni (2484 ha). Są to tereny rolnicze, mieszkaniowe, usługowe oraz produkcyjne. 

Drugą grupę w udziale powierzchni stanowią grunty należące do Skarbu Państwa – ok. 18% 

(657 ha). Najwięcej z nich znajduje się pod rzekami, drogami i lasami. Na pozostałej części 

funkcjonują państwowe placówki, takie jak sąd czy państwowa straż pożarna. 

Niewiele ponad 11% powierzchni stanowią grunty należące do miasta (ok. 404 ha). 

Dodatkowo, ok. 1,3% powierzchni (49 ha) gruntów miasta znajduje się w użytkowaniu wieczystym, w 

tym osób fizycznych. Na grunty miasta składają się m.in. parki, skwery, grunty pod obiektami 

jednostek podległych miastu (administracja, kultura, sport, oświata, infrastruktura techniczna), 

grunty pod drogami gminnymi. 

42 ha – ok. 1,2% gruntów należy do powiatu jasielskiego. Są to głównie grunty pod drogami  

i niektórymi usługami podległymi powiatowi, np. pod szpitalem. 

Najmniej gruntów należy do województwa – ok. 0,4% (16 ha) i są to głównie grunty pod 

drogami. 
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XII. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA 

OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE 

PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

XII.1 Obszary chronione na mocy ustawy o ochronie przyrody 

Zasoby miasta Jasło chronione są przez trzy wielkoobszarowe formy ochrony przyrody – 

obszary Natura 2000: 

 Natura 2000 Golesz PLH180031; 

 Natura 2000 Las Niegłowicki PLH180040; 

 Natura 2000 Wisłoka z Dopływami PLH180052. 

Dla obszarów Natura 2000 Golesz oraz Natura 2000 Las Niegłowicki zostały opracowane 

projekty planów zadań ochronnych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.  

Dla obszaru Natura 2000 Wisłoka nie sporządzono planu zadań ochronnych. 

Wszelkie działania podejmowane w granicach i sąsiedztwie obszarów Natura 2000 nie mogą: 

 pogorszyć stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, 

 wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 

 pogorszyć integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

Na terenie miasta występują cztery pomniki przyrody. Dwa dęby szypułkowe znajdują się 

w południowo-zachodniej części miasta, w granicach Lasu Niegłowickiego, jeden wiąz górski 

w Centrum przy ul. Bednarskiej oraz lipa drobnolistna w Kaczorowach. 

W stosunku do pomników przyrody obowiązują zakazy zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Są to ograniczenia związane głównie z zakazem niszczenia 

lub przekształcenia obiektu, zmianą stosunków wodnych czy zmianą sposobu użytkowania ziemi. 

Dokładny opis form ochrony przyrody wraz z schematem został przedstawiony w rozdziale VI. 

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA, W TYM STANU ROLNICZEJ I LEŚNEJ 

PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGÓW 

OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU, W TYM KRAJOBRAZU KULTUROWEGO – formy 

ochrony przyrody. 

XII.2 Pozostałe ograniczenia wynikające z uwarunkowań przyrodniczych 

 Na terenie miasta występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których 

obowiązują ustalenia zawarte w Prawie wodnym. 

 Na terenie miasta występują osuwiska oraz tereny zagrożone ruchami masowymi. 

XII.3 Ograniczenia wynikające z uwarunkowań sanitarnych 

Na terenie miasta występują cmentarze. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym 

są odpowiednie na cmentarze „odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów 

produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących 

artykuły żywności, powinna wynosić co najmniej 150 m; odległość ta może być zmniejszona do 50 m 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła 

92 

pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć 

wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone. Ponadto odległość 

od granicy cmentarza ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło 

zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych, nie może być mniejsza niż 

500 m”. 

XII.4 Ograniczenia wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego 

Na obszarze miasta znajdują się obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków, figurujące na 

liście wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, występują również stanowiska archeologiczne – 

elementy te podlegają ochronie, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami. 

XII.5 Ograniczenia wynikające z uwarunkowań transportowych i infrastruktury 

technicznej 

 Przez teren miasta przebiega linia kolejowa, zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r.  

o transporcie kolejowym budowle i budynki powinny być usytuowane w odległości 

określonej w ustawie. 

 Przebieg istniejących i projektowanych dróg w wyższych klasach technicznych powoduje 

ograniczenia w zagospodarowaniu terenów położonych w rejonie tych dróg z uwagi na ich 

oddziaływania. Ograniczenia wynikają również z Rozporządzenia Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 Przez teren miasta przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV relacji 

Niegłowice – Biecz, Niegłowice – Gamrat A, Niegłowice – Rafineria Nafty Jasło, Niegłowice – 

Nowy Żmigród, Gamrat B – Niegłowice, Gamrat B – Latoszyn, Gamrat A – Hankówka, 

Hankówka – Krosno, w związku z czym występuje ograniczenie w użytkowaniu terenów 

znajdujących się w pasie technologicznym od tych linii. 

 Przez miasto przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia: DN 250 relacji Sędziszów – Warzyce, 

DN 300 relacji Strachocina – Warzyce, DN 250/300 relacji Wygoda – Warzyce, DN 100 

zasilający stację gazową dla zakładu Kronoflooring, DN 100 zasilający stację gazową Jasło – 

Gorajowice, DN 32 zasilający stację gazową dla zakładu MPGK Jasło, DN 100 zasilający stację 

gazową Jasło – Gamrat, DN 300 relacji Warzyce - Gorlice. W związku z tym występuje 

ograniczenie w użytkowaniu terenów znajdujących się w strefie kontrolowanej od gazociągu 

oraz terenów znajdujących się w pobliżu stacji gazowych i węzła gazowego rozdzielczo-

pomiarowego Warzyce. 

 Na terenie miasta zlokalizowane są czynne odwierty, od których występuje strefa wolna od 

zabudowy niezwiązana z eksploatacją, o szerokości 50 m, natomiast od odwiertów 

zlikwidowanych strefa o szerokości 5 m. 

 Na terenie miasta zlokalizowane są ujęcia wód podziemnych. W celu zapewnienia 

odpowiedniej jakości wody ujmowanej dla ludności do spożycia  na podstawie ustawy z dnia 

18 lipca 2001 r. Prawo wodne ustanowiona jest bezpośrednia strefa ochronna ujęcia wody. 

Strefa ochronna wpływa na sposób zagospodarowania wokół niej. 

 Na obszarze miasta zlokalizowane są tereny zamknięte: 

o kolejowe, wyznaczone na podstawie  Decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju  

z dnia 24 marca 2014, 
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o wojskowe, wyznaczone na podstawie Decyzji nr 148/MON Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 20 lipca 2017 r. 

XIII. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA 

OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH 

XIII.1 Obszary osuwania się mas ziemnych 

Ruchy masowe ziemi są zjawiskami geologicznymi, najczęściej indukowanym przez gwałtowne 

opady deszczu, topnienie śniegu, wezbrania rzek i potoków, często również przez działalności 

człowieka. Powodują one liczne materialne szkody w infrastrukturze oraz budownictwie, są też 

zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska konieczność 

zapobiegania masowym ruchom ziemi uwzględniana jest już na etapie planowania przestrzennego – 

przepisy nakładają obowiązek uwzględnienia potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym 

ziemi i ich skutkom na etapie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w studium określa się 

w szczególności obszary osuwania się mas ziemnych (art. 10 ust. 2 pkt 11). Osuwiska stanowią istotne 

niebezpieczeństwo i ograniczenie dla zabudowy. Osuwiska aktywne powinny zostać wyłączone spod 

zabudowy, natomiast nieaktywne – dopuszczone do zabudowy po odpowiednich badaniach 

geotechnicznych.  

Dla województwa podkarpackiego rejestr osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem się mas 

ziemnych jest prowadzony m.in. w ramach ogólnopaństwowego programu SOPO (System Osłony 

Przeciwosuwiskowej). Dla miasta Jasło zostały wykonane mapy osuwisk i terenów zagrożonych 

ruchami masowymi ziemi (MOTZ). 

Zagadnienie zagrożeń geologicznych zostało omówione również w rozdziale IX Uwarunkowania 

wynikające z zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia. 

XIV. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA 

UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN, ZASOBÓW WÓD 

PODZIEMNYCH ORAZ UDOKUMENTOWANYCH 

KOMPLEKSÓW PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA 

DWUTLENKU WĘGLA 

XIV.1 Udokumentowane złoża kopalin 

Na terenie miasta Jasła występuje siedem złóż kruszyw naturalnych, jedno złoże ropy naftowej 

i gazu ziemnego oraz dwa złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej. 
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Schemat 21. Udokumentowane złoża na terenie miasta Jasło 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 

dla miasta Jasło 

Złoża kruszyw naturalnych (piaski i żwiry) zlokalizowane są w zachodniej części miasta, wzdłuż 

rzeki Wisłoki. Największym jest złoże Niegłowice o powierzchni złoża 63 ha (KN 3450). Drugi co do 

wielkości jest złoże Jasło o powierzchni 39,2 ha (KN 1394). Dla złóż Jasło-Dominika, Jasło-Faustyna 

oraz Jasło-Florentyna wyznaczono obszary i tereny górnicze.  

We wschodniej części miasta występują dwa złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej, 

których eksploatacja została zaniechana (Sobniów, Żółków) oraz zagospodarowane złoże ropy 

naftowej i gazu ziemnego – Roztoki. Dla złoża Roztoki wyznaczono obszar i teren górniczy. 

Tabela 16. Wykaz udokumentowanych złóż kopalin na terenie miasta Jasło 

nazwa kopalina 
stan 

zagospodarowania 
obszar górniczy teren górniczy 

Jasło kruszywa naturalne 
rozpoznane 
szczegółowo 

- - 
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Jasło-Dominika kruszywa naturalne 
eksploatowane 

okresowo 
+ + 

Jasło-Faustyna kruszywa naturalne 
eksploatowane 

okresowo 
+ + 

Jasło-Florentyna kruszywa naturalne 
rozpoznane 
szczegółowo 

+ + 

Kaczorowy kruszywa naturalne 
rozpoznane 

wstępnie 
- - 

Łęgórz kruszywa naturalne 
rozpoznane 

wstępnie 
- - 

Niegłowice kruszywa naturalne 
eksploatacja 
zaniechana 

- - 

Roztoki 
ropy naftowe i gazy 

ziemne 
zagospodarowane + + 

Sobniów 
surowce ilaste 

ceramiki 
budowlanej 

eksploatacja 
zaniechana 

- - 

Żółków 
surowce ilaste 

ceramiki 
budowlanej 

eksploatacja 
zaniechana 

- - 

 

XIV.2 Udokumentowane kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla 

Na terenie miasta nie występują udokumentowane kompleksy podziemnego składowania 

dwutlenku węgla. 

XIV.3 Zasoby wód podziemnych 

W granicach miasta Jasło występuje czwartorzędowy Główny Zbiornik Wód Podziemnych  

nr 433 Dolina rzeki Wisłoka18. Wody głównych zbiorników wód podziemnych podlegają ochronie 

prawnej na tych samych zasadach, co wszystkie wody podziemne, a ponadto mogą być objęte 

dodatkową ochroną obszarową poprzez ustanowienie obszarów ochronnych. Dla wymienionego 

GZWP opracowano w 2013 r. Dokumentacje hydrogeologiczną określającą warunki hydrogeologiczne 

w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych GZWP nr 433 „Dolina rzeki Wisłoka”, w której 

wskazano obszar ochronny. Obszar ochronny GZWP nr 433 ustanawiany będzie w drodze aktu prawa 

miejscowego przez wojewodę – na wniosek Wód Polskich. Ustanowienie obszaru ochronnego GZWP 

wiąże się z obowiązywaniem zakazów oraz ograniczeń w zakresie użytkowania gruntów lub 

korzystania z wód, w celu ochrony tych wód przed degradacją. 

                                                           
18 Warstwy tematyczne CBDG PIG: Hydrogeologia – Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 
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XV. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA 

TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE 

PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

W mieście Jasło występują przede wszystkim złoża kruszyw naturalnych , dwa złoża surowców 

ilastych ceramiki budowlanej oraz złoże ropy naftowej i gazu ziemnego. W granicach miasta 

wyznaczono obszary i tereny górnicze: 

 „Jasło – Faustyna” – utworzony decyzją Starosty Jasielskiego z dnia 8.04.2010 r., sygn. 

OŚ.VI.7510/11/10; 

 „Jasło – Dominika” – utworzony decyzją Starosty Jasielskiego z dnia 19.07.2010 r., sygn. 

OŚ.VI.7510/25/10; 

 „Jasło – Florentyna” – utworzony decyzją Starosty Jasielskiego z dnia 5.09.2013 r., sygn. 

OŚ.VI.7510-45/10; 

 „Roztoki I” – utworzony decyzja Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 

13.03.1997 r., sygn. BKk/MN/400/97. 
 

Tabela 17. Wykaz obszarów i terenów górniczych na terenie miasta Jasło  

Nazwa obszaru i terenu górniczego Nr w rejestrze Powierzchnia [m2] 

Jasło-Dominika 10-9/7/580 13 726 

Jasło-Faustyna 10-9/7/583 17 419 

Jasło-Florentyna 10-9/8/792 13 190 

Roztoki I 2/1/88a 3 871582 

 

XVI. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU SYSTEMU 

KOMUNIKACJI 

XVI.1 Sieć drogowa 

Układ drogowo-uliczny gminy stanowi jeden z najistotniejszych elementów układu 

przestrzennego. Połączenia zewnętrzne Jasła z pozostałą częścią województwa i innymi regionami 

kraju zapewniają drogi krajowe i wojewódzka. Wewnętrzny układ komunikacyjny tworzą drogi 

powiatowe oraz gminne, które ustanowione są jako drogi publiczne, ale także drogi niezaliczone  

do kategorii dróg publicznych (wewnętrzne oraz ciągi pieszo-jezdne). 

Podstawę układu drogowego stanowią: 

 droga krajowa nr 28 (relacji Zator – Nowy Sącz – Krosno – Sanok – Ustrzyki Dolne – 

Krościenko /granica państwa/) – ul. 3-go Maja, A. Metzgera, J. Piłsudskiego, 

Bieszczadzka; 
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 droga krajowa nr 73 (relacji Kielce – Busko-Zdrój – Tarnów – Pilzno – Jasło) – 

ul. Krakowska, 17-go Stycznia, Lwowska, Bieszczadzka; 

 droga wojewódzka nr 992 (relacji Jasło – Nowy Żmigród – Ożenna /granica państwa/) – 

ul. Wojska Polskiego, Świętego Jana z Dukli; 

zapewniające połączenia pomiędzy Centrum a osiedlami zewnętrznymi: 

 droga powiatowa nr 1313R – ul. A. Mickiewicza; 

 droga powiatowa nr 1850R – ul. J. Kasprowicza, Floriańska; 

 droga powiatowa nr 1851R – ul. Sobiniowska; 

 droga powiatowa nr 1854R – ul. Niegłowicka; 

 droga powiatowa nr 1855R – ul. Graniczna. 

oraz drogi powiatowe i gminne w śródmieściu: 

 ul. 3-go Maja, T. Kościuszki, W. Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II. 

Schemat 22. Sieć drogowa miasta Jasło 

Źródło: Opracowanie własne 
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Uzupełnieniem ww. układu są pozostałe drogi powiatowe i gminne, które zapewniają lokalne 

powiązania wewnątrzmiejskie. 

Powiązanie poszczególnych dzielnic z pominięciem śródmieścia Jasła w wielu przypadkach jest 

utrudnione. Barierą jest linia kolejowa, rzeki Wisłoka, Jasiołka oraz Ropa, a także ukształtowanie 

terenu.  

XVI.2 Natężenie ruchu 

Natężenie ruchu wynika z lokalizacji miasta oraz jego pozycji w systemie osadniczym regionu. 

Pomiary natężenia ruchu prowadzone są przez Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na sieci 

dróg krajowych i wojewódzkich w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR). Badania odbywają się 

w pięcioletnim cyklu, ostatnie pomiary miały miejsce w latach 2010 i 2015.  

Tabela 18. Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 

źródło: Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Droga Odcinek 

Liczba pojazdów na dobę 

2010 2015 

DK28 Siepietnica – Jasło (3 Maja/Metzgera) 9301 8668 

 Jasło /przejście/ (3 Maja/Metzgera – Piłsudskiego/Bieszczadzka) 14309 13528 

 Jasło (Piłsudskiego/Bieszczadzka) – Warzyce 14832 13865 

DK73 Bukowa – Jasło 9011 9543 

DW992 Jasło – Nowy Żmigród 4369 5093 

 

Droga krajowa nr 28 na centralnym odcinku i w kierunku Krosna charakteryzuje się 

największym natężeniem ruchu pojazdów, przy jednoczesnym niewielkim spadku w porównaniu lat 

2015 i 2010. Rośnie natomiast liczba zarejestrowanych pojazdów, w 2010 r. w powiecie jasielskim 

zarejestrowano 75 281 samochodów i ciągników, w 2017 r. liczba ta wyniosła 90 47419.  

Zatory drogowe obserwowane są w rejonie głównych skrzyżowań w centrum miasta oraz na 

drodze krajowej nr 28, która ma charakter obwodnicy, jednakże zlokalizowana jest w pobliżu 

intensywnej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, a jej parametry nie spełniają warunków 

stawianych obecnie drogom krajowym. 

XVI.3 Komunikacja autobusowa 

Na terenie miasta za lokalną komunikację autobusową odpowiada Miejska Komunikacja 

Samochodowa w Jaśle Sp. z o.o. Funkcjonuje 14 linii miejskich oraz 20 linii podmiejskich, 

obsługujących również miejscowości na terenie gmin wiejskich: Jasło, Tarnowiec, Dębowiec, Brzyska. 

Komunikację lokalną i regionalną obsługuje Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jasło 

S.A., dworzec autobusy zlokalizowany jest przy ul. Dworcowej. Uzupełnieniem komunikacji ZMKS 

i PKS są przewoźnicy prywatni. 

                                                           
19 BDL GUS 
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XVI.4 Komunikacja kolejowa 

Jasło jest regionalnym węzłem kolejowym obsługującym ruch pasażerski i towarowy. Przez 

teren miasta przechodzą linie kolejowe: 

 nr 106 relacji Rzeszów Główny – Jasło, linia znaczenia pierwszorzędnego, jednotorowa;  

 nr 108 relacji Stróże – Krościenko, linia znaczenia, pierwszorzędnego, jednotorowa,  

 nr 618 relacji Jasło Towarowa – Sobniów, łącząca linie nr 106 i 108, linia znaczenia, 

pierwszorzędnego, jednotorowa. 

Schemat 23. Infrastruktura kolejowa  

Źródło: Opracowanie własne 

Na terenie miasta zlokalizowane są: 

 stacja kolejowa Jasło; 

 przystanki kolejowe Jasło Niegłowice, Jasło Fabryczne; 

 stacja towarowa Jasło Towarowa. 
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Jasło posiada połączenia kolejowe m.in. z Rzeszowem, Krakowem, Gorlicami, Sanokiem 

i Zagórzem. Połączenia wykonywane są przez Przewozy Regionalne, Koleje Małopolskie oraz PKP 

Intercity. 

XVI.5 Infrastruktura rowerowa 

Stan infrastruktury dla rowerów w mieście jest niewystarczający i zdecydowanie nie zaspokaja 

potrzeb mieszkańców miasta oraz ruchu turystycznego w zakresie zapewnienia warunków 

transportowych i rekreacyjnych. 

XVI.6 Infrastruktura lotnicza 

Na terenie miasta (przy ul. Piłsudskiego) funkcjonuje lądowisko samolotowe Ikar Jasło, którego  

operatorem jest Jasielskie Stowarzyszenie Lotnicze Ikar im. Leszka Preisnera. Wykorzystywane jest do 

działalności szkoleniowej oraz turystyczno-rekreacyjnej. Lądowisko ma nawierzchnię trawiastą, 

wymiary 360 m x 25 m. Obiekt jest eiwdencjonowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego pod nr 19820. 

XVII. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU SYSTEMÓW 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM STOPNIA 

UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, 

ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI 

XVII.1 Zaopatrzenie w wodę 

Miasto Jasło zaopatrywane jest w wodę z dwóch ujęć wody. Głównym ujęciem jest ujęcie 

powierzchniowe na prawym brzegu rzeki Wisłoki, w obrębie Żółków. Wydajność ujęcia wynosi 

Qmaxh=356 m3/h, Qśr.d=6580 m3/dobę. Wokół ujęcia została ustanowiona decyzją Starosty 

Jasielskiego z dnia 18.06.2004 r. znak: OŚ.II.6223/9/04 strefa ochrony bezpośredniej o powierzchni 

39,099 m2. Ujmowana woda trafia do Stacji Uzdatniania Wody, a stamtąd do sieci wodociągowej. 

Woda surowa na stacji uzdatniania poddawana jest procesom koagulacji, filtracji oraz dezynfekcji. 

Stacja uzdatniana została wybudowana w 1960 r. oraz modernizowana dwukrotnie, w latach 1987-

1989 i 2007-2009.  

Drugim, dodatkowym ujęciem jest ujęcie wód podziemnych zlokalizowane przy ul. Na Kotlinę 

w Jaśle (obręb PGR). Wokół ujęcia została ustanowiona decyzją wydaną przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor zlewni w Jaśle znak: RZ.ZUZ.2.421.200.92.2018.PP z 

dnia 23.10.2018 r. Wydajność ujęcia wynosi Qmaxh=14,5 m3/h, Qmaxd=348 m3/dobę. Woda 

ujmowana jest z 3 studni głębinowych. W skład ujęcia wchodzą także urządzenia uzdatniające  

i dezynfekujące ujmowana wodę, która następnie trafia do miejskiej sieci wodociągowej. 

Długość miejskiej sieci wodociągowej wynosi 271,3 km, natomiast liczba mieszkańców 

podłączonych do sieci wodociągowej wynosi 32 974, co daje 94,5% ogółu mieszkańców. W 2018 r.  

z ujęcia powierzchniowego pobrano 2 430 826 m3 wody, natomiast z ujęcia podziemnego 26 557 m3 

                                                           
20 Urząd Lotnictwa Cywilnego: Wykaz lądowisk cywilnych wpisanych do ewidencji na dzień 20 marca 2019 r. 
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wody21. Na obszarach pozbawionych dostępu do zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę, woda 

ujmowana jest ze studni.  

Część zakładów przemysłowych posiada własne ujęcia. Należą do nich m. in.: GAMRAT, 

Rafineria w Jaśle, Huta Szkła. 

XVII.2 Odprowadzanie ścieków i wód opadowych 

Na terenie miasta Jasła działa oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższonym 

usuwaniem związków biogennych oraz przeróbką osadów i ich odwadnianiem po fermentacji. Jest 

ona położona w obrębie Podzamcze. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Wisłoki. 

Oczyszczalnia została oddana do użytku w 1996 r., a jej modernizacja i rozbudowa nastąpiła w 2012 

r., oraz latach 2014-2015. W ciągu technologicznym oczyszczalni wykorzystuje się metodę osadu 

czynnego, następnie prowadzony jest proces przeróbki osadów metodą fermentacji w wydzielonych 

komorach fermentacyjnych, po czym osad jest poddawany zagęszczeniu. Zgodnie ze Sprawozdaniem 

z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2017 na oczyszczalni w 

Jaśle powstało 965,0 t suchej masy osadów, z czego 911,0 t było stosowane do uprawy roślin nie 

przeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, natomiast 54,0 t było stosowane w rolnictwie.  

Przepustowość oczyszczalni w okresie deszczowym i roztopowym wynosi 72 000 m3/d, 

natomiast średniodobowa przepustowość wynosi 20 000 m3/d. Ścieki dopływają do oczyszczalni 

siecią kanalizacyjną lub dowożone są pojazdami asenizacyjnymi.  

Uchwałą Nr XLVI/965/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2014 r. 

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jasło oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Jasło, 

zmienioną uchwałą nr XXVII/486/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 września 

2016 r. w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Jasło wyznaczono aglomerację o równoważnej liczbie 

mieszkańców 82 442, która obejmuje teren Gminy Miasto Jasło, Gminy Jasło, Gminy Dębowiec  

i Gminy Kołaczyce. Aglomeracja działa w oparciu o oczyszczalnię ścieków w Jaśle. 

Stopień skanalizowania Jasła wynosi 97,4%, zaś łączna długość sieci kanalizacyjnej to 230,5 km, 

podłączonych jest do niej 33 990 mieszkańców22. 

Na obszarach nieskanalizowanych ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych,  

z których nieczystości wywożone są wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego na terenie 

oczyszczalni. W Jaśle funkcjonuje zaledwie 69 zbiorników bezodpływowych23. 

                                                           
21 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, stan na 31.12.2018 r. 
22 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, stan na 31.12.2018 r. 
23 GUS, stan na 31.12.2017 r. 
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Schemat 24. Aglomeracja Jasło 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego. 

 

XVII.3 Gospodarka odpadami 

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego województwo 

zostało podzielone na pięć regionów gospodarki odpadami, miasto Jasło jest jedną z gmin należących 

do regionu Południowego. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości  

z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania są wywożone do właściwej regionalnej 

instalacji. W granicach miasta Jasła nie funkcjonują instalacje mające status regionalnych instalacji 

przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). 

W 2017 roku zebrano ogółem 11552,08 ton odpadów komunalnych, w tym w formie 

zmieszanej 9160,48 ton (79%), w porównaniu z rokiem 2014 obserwuje się spadek ilości odpadów 

komunalnych zebranych w formie zmieszanej o ponad 6 %.  
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Przy ul. Żniwnej w obrębie Sobniów II  zlokalizowane jest zamknięte i zrekultywowane 

składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne. Na jego obszarze funkcjonuje punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

W mieście Jaśle zlokalizowane są dwa czynne składowiska odpadów innych niż niebezpieczne  

i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne: 

 na terenie zakładu GAMRAT, w obrębie Gamrat, 

 w sąsiedztwie PSZOK przy ul. Żniwnej, w obrębie Sobniów II. 

XVII.4 Zaopatrzenie w gaz i paliwa płynne 

Jasło posiada korzystne warunki zaopatrzenia w gaz ze względu na przebiegający przez jego 

teren układ magistralnych gazociągów wysokiego ciśnienia, przez co do sieci gazowej podłączonych 

jest 98%24 mieszkańców. Gaz wykorzystywany jest do celów gospodarstw domowych, do celów 

grzewczych oraz przemysłu.  

W granicach miasta Jasła zlokalizowane są gazociągi wysokiego ciśnienia: 

 DN250 relacji Sędziszów - Warzyce wraz ze strefą kontrolowaną o szerokości 30 m, 

 DN300 relacji Strachocina - Warzyce wraz ze strefą kontrolowaną o szerokości 30 m, 

 DN250/300 relacji Wygoda - Warzyce wraz ze strefą kontrolowaną o szerokości 30 m, 

 DN100 zasilający stację gazową dla zakładu Kronoflooring wraz ze strefą kontrolowaną 

o szerokości 30 m, 

 DN100 zasilający stację gazową Jasło - Gorajowice wraz ze strefą kontrolowaną o szerokości 

4 m, 

 DN32 zasilający stację gazową dla zakładu MPGK Jasło wraz ze strefą kontrolowaną 

o szerokości 30 m, 

 DN100 zasilający stację gazową Jasło - Gamrat wraz ze strefą kontrolowaną o szerokości 

30 m, 

 DN300 Warzyce - Gorlice wraz ze strefą kontrolowaną o szerokości 6 m. 

Ponadto, w granicach miasta przebiega gazociąg średniego podwyższonego ciśnienia DN250 

Warzyce - Gliniczek - Niegłowice wraz ze strefą kontrolowaną o szerokości 30 m. 

W strefie kontrolowanej od gazociągów nie należy wznosić budynków, urządzać stałych 

składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca 

zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.  

Na obszarze Jasła zlokalizowane są także stacje gazowe wysokiego ciśnienia oraz węzeł gazowy 

rozdzielczo-pomiarowy: 

 stacja gazowa redukcyjno - pomiarowa Kronoflooring, 

 stacja gazowa Jasło - Gorajowice, 

 stacja gazowa Jasło MPGK, 

 stacja gazowa Jasło - Gamrat, 

 stacja gazowa Jasło osiedle Rafineryjne, 

 stacja gazowa Jasło Kwiatowa, 

                                                           
24 GUS, stan na 31.12.2017 r. 
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 węzeł rozdzielczo-pomiarowy Warzyce, współpracujący z trzema gazociągami wysokiego 

ciśnienia: DN300 Strachocina – Warzyce, DN250 Sędziszów – Warzyce i DN250/300 Wygoda 

– Warzyce; na węźle gazowym znajdują się dwa punkty wyjścia, z których zasilane są dwa 

gazociągi dystrybucyjne: DN300 Warzyce – Gorlice i DN250 Warzyce – Gliniczek – 

Niegłowice. 

Ponadto, zlokalizowane są także stacje gazowe podwyższonego średniego ciśnienia oraz stacje 

gazowe średniego ciśnienia.  

Na terenie Jasła zlokalizowana jest dystrybucyjna sieć gazowa o ciśnieniach: 

 średnim o łącznej długości 77,595 km (bez przyłączy), 

 niskim o łącznej długości 119,093 km (bez przyłączy)25. 

Na terenie miasta Jasła funkcjonuje obszar i teren górniczy Roztoki I. W związku z powyższym 

zlokalizowane są także obiekty i urządzenia związane z wydobywaniem ropy naftowej i gazu 

ziemnego, które wprowadzają ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Strefa wolna od zabudowy 

powinna wynosić: 

 5 m od zlikwidowanych odwiertów, 

 50 m od czynnych odwiertów, od czynnych zbiorników na ropę naftową, zbiorników na gaz 

ziemny, tłoczni ropy, tłoczni gazu ziemnego, łapaczek, 

 20 m (po 10 m w obydwie strony od osi gazociągu) od czynnych gazociągów, 

 4 m (po 2 m w obydwie strony od osi ropociągu) od czynnych ropociągów. 

XVII.5 Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Przez teren miasta Jasła przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego 

napięcia (110 kV) relacji: 

 Niegłowice - Biecz, 

 Niegłowice - Gamrat A, 

 Niegłowice - Rafineria Nafty Jasło, 

 Niegłowice - Nowy Żmigród, 

 Gamrat B - Niegłowice, 

 Gamrat B - Latoszyn, 

 Gamrat A - Hankówka, 

 Hankówka - Krosno. 

Obszar miasta zasilany jest z dwóch stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN: 

 stacji 110/30/15 kV GPZ Niegłowice, 

 stacji 110/15 kV GPZ Hankówka,  

a także dwóch rozdzielni sieciowych: 15 kV Jasło oraz ZPW Jasło. 

Ponadto, na system elektroenergetyczny miasta Jasła składają się także stacje 

elektroenergetyczne 30/0,4 kV i 15/0,4 kV, linie elektroenergetyczne średniego napięcia (30 kV i 15 

kV) oraz linie niskiego napięcia. Linie elektroenergetyczne średniego oraz niskiego napięcia występują 

zarówno jako kablowe jak i napowietrzne.   

                                                           
25 GUS, stan na 31.12.2017 r. 
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Na obszarze miasta zlokalizowane są trzy stacje elektroenergetyczne 110 kV/SN będące 

własnością odbiorców, wykorzystywane głównie na potrzeby przemysłu: 

 stacja 110/6 kV GPZ Gamrat A, 

 stacja 110/6 kV GPZ Gamrat B, 

 stacja 110/6 kV GPZ Rafineria Nafty Jasło. 

Linie elektroenergetyczne wprowadzają ograniczenia w możliwości zabudowy terenów wokół 

nich. Dla napowietrznych linii 110 kV obowiązuje pas technologiczny o szerokości 40 m (po 20 m 

licząc od osi linii). W pasch technologicznych linii elektroenergetycznych dopuszcza się lokalizację 

obiektów i urządzeń budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi. Ponadto, wyklucza się  

z zadrzewienia obszary pod liniami elektroenergetycznymi w pasach: 

 20 m (po 10 m licząc od osi linii) dla napowietrznych linii 110 kV, 

 11 m (po 5,5 m licząc od osi linii) dla napowietrznych linii średniego napięcia 

oraz w pasach przeznaczonych dla infrastruktury elektroenergetycznej. 

Przez miasto Jasło nie przebiegają linie najwyższych napięć, stanowiące część krajowego 

systemu przesyłowego. 

XVII.6 Ciepłownictwo 

W Jaśle funkcjonuje miejski system ciepłowniczy, który działa w oparciu o ciepłownię 

Hankówka oraz lokalny system ciepłowniczy, który działa w oparciu o kotłownię gazową przy  

ul. Rafineryjnej.  

Głównym źródłem wytwórczym ciepła jest opalana węglem ciepłownia Hankówka. Łączna moc 

znamionowa zainstalowanych i działających na niej kotłów wynosi 31,5 MW, a moc osiągalna – 

37,5 MW. Wszystkie kotły wyposażone są w urządzenia odpylające. Ciepłownia zlokalizowana jest 

poza centrum miasta, ciepło do sieci miejskiej dostarczane jest przez główną magistralę ciepłowniczą 

2xDN400. Długość miejskiej sieci ciepłowniczej wynosi ok. 20,01 km, z czego blisko 71,5% to sieć 

preizolowana26. Pozostała sieć wykonana jest w technologiach tradycyjnych, ułożona w kanale 

podziemnym lub ułożona napowietrznie na estakadzie.  

W Jaśle funkcjonuje także lokalny system ciepłowniczy oparty o kotłownię gazową przy  

ul. Rafineryjnej. Łączna moc znamionowa kotłowni wynosi 1,44 MW. Długość lokalnej sieci 

ciepłowniczej wynosi blisko 0,5 km, z czego 95,8% to sieć preizolowana27. Pozostała sieć wykonana 

jest w technologii tradycyjnej, ułożona w kanale podziemnym. 

 

                                                           
26 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, stan na 31.12.2018 r. 
27 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, stan na 31.12.2018 r. 
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Schemat 25. Miejska sieć ciepłownicza 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego. 

Potrzeby grzewcze terenów nieobjętych siecią ciepłowniczą pokrywane są z wykorzystaniem 

indywidualnych rozwiązań ciepłowniczych. Ciepło jest w tych przypadkach wytwarzane  

w indywidualnych kotłowniach, spalających przede wszystkim gaz, w niewielkim stopniu 

wykorzystywane są paliwa stałe oraz OZE.  

Na obszarze Jasła funkcjonują także dwa systemy ciepłownicze, wytwarzające ciepło głównie 

dla potrzeb przemysłu. Działają one w oparciu o źródła wytwórcze:  

 Elektrociepłownię GAMRAT, 

 Elektrociepłownię Orion Engineered Carbons. 

Ponadto, ciepło wytwarzane w Elektrociepłowni GAMRAT wykorzystywane jest także do 

ogrzewania budynków wielorodzinnych osiedla Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  
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XVII.7 Odnawialne źródła energii 

Na terenie miasta Jasła roczne nasłonecznienie wynosi 1070 kWh/m2. Są to bardzo korzystne 

warunki do wykorzystania energii słonecznej. Najbardziej popularnymi metodami pozyskiwania 

energii z promieniowania słonecznego są tzw. kolektory słoneczne oraz systemy fotowoltaiczne, 

przetwarzające promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną. W latach 2012-2017 

w Jaśle realizowany był projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach 

użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin 

Dorzecza Wisłoki”. Efektem powyższego projektu był zakup i instalacja: kolektorów słonecznych na 

843 budynkach prywatnych i 6 obiektach użyteczności publicznej oraz układów fotowoltaicznych na 

10 budynkach użyteczności publicznej. 

W ramach funkcjonującej w Jaśle oczyszczalni ścieków wykorzystywany gospodarczo jest gaz, 

który powstaje w wyniku fermentacji osadów w WKF. Gaz ten wytwarzany jest w ilości ok. 740 000 

m3/rok i wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w kogeneracji, służących do 

pokrycia potrzeb własnych przedsiębiorstwa. 

Na terenie miasta Jasła nie działają elektrownie wodne.  

Ze względu na charakter zabudowy oraz występujące uwarunkowania na terenie miasta nie ma 

elektrowni wiatrowych. 

XVIII.UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZADAŃ SŁUŻĄCYCH 

REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym definiuje 

inwestycje celu publicznego jako: „działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym 

(powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje 

międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania 

oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami”. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego przewiduje na obszarze 

miasta Jasła inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym: 

 rozbudowa istniejącego układu drogowego o obwodnice miasta w ciągu dróg krajowych; 

 rozbudowa i podniesienie klasy drogi krajowej nr 73 Pilzno – Jasło oraz klasy drogi krajowej 

nr 28 na odcinku Gorlice – Jasło – Krosno; 

 utrzymanie linii kolejowych nr 106 Rzeszów Główny – Jasło, nr 108 Stróże – Krościenko oraz 

modernizacja linii kolejowej nr 106; 

 utrzymanie i rozwój elementów infrastruktury transportu lotniczego w tym lądowiska Ikar 

Jasło; 

 zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w zakresie gazownictwa poprzez przebudowę 

gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 Gliniczek – Jasło; 

 budowa magistrali wodociągowej  od planowanego zbiornika retencyjnego Kąty-Myscowa 

do Mielca przez Jasło i Dębice; 

 budowa  lądowiska dla Szpitala Specjalistycznego; 

 budowa, rozbudowa, modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej; 
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 modernizacja i budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce, Ropa i Jasiołki. 

 regulacja rzek i potoków. 

XIX. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH 

OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ 

Aktualna ocena ryzyka powodziowego na terenie Jasła została przedstawiona w rozdziale IX. 

Uwarunkowania wynikające z zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia – Obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią. 

W planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (PZRP) Jasło zostało 

zaliczone do obszarów o nieakceptowalnym poziomie ryzyka powodziowego oraz o nadmiernym 

poziomie ryzyka powodziowego. Wskazano listę działań strategicznych technicznych planowanych  

do realizacji w latach 2016 - 2021, mających na celu ograniczenie ryzyka: 

 zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350 – 

119+000 na terenie miasta Jasło; 

 modernizacja prawostronnego obwałowania w km 110+390 – 112+230 w miejscowości 

Jasło; 

 modernizacja prawostronnego obwałowania w km 109+250 – 111+180, rzeka Wisłoka, 

w miejscowości Jasło; 

 modernizacja prawostronnego obwałowania w km 105+560 – 107+970, rzeka Wisłoka 

w miejscowości Jasło; 

 modernizacja prawostronnego obwałowania w km 0+200 – 2+900, rzeka Ropa, 

w miejscowości Jasło; 

 budowa prawostronnego obwałowania Jasiołki w km 2+550 – 5+790 w miejscowości Jasło; 

 budowa lewostronnego obwałowania Jasiołki w km 2+555 – 6+030 w miejscowości Jasło; 

 modernizacja lewostronnego obwałowania Jasiołki w km 0+120 – 0+970  

w miejscowości Jasło; 

 modernizacja prawostronnego obwałowania Jasiołki w km 0+120 – 0+970  

w miejscowości Jasło; 

 modernizacja prawostronnego obwałowania Jasiołki w km 1+120 – 1+650  

w miejscowości Jasło; 

 modernizacja lewostronnego obwałowania Jasiołki w km 1+120 – 2+420  

w miejscowości Jasło; 

 budowa prawostronnego obwałowania w km 7+480 – 7+570, rzeka Jasiołka, w miejscowości 

Jasło; 

 modernizacja prawostronnego obwałowania w km 0+050 – 0+180, rzeka Dopływ  

z Warzyc (Potok Warzycki), w miejscowości Jasło; 

 modernizacja lewostronnego obwałowania w km 0+050 – 0+180, rzeka Dopływ  

z Warzyc (Potok Warzycki),w miejscowości Jasło; 

 modernizacja prawostronnego obwałowania w km 0+200 – 0+942, rzeka Dopływ  

z Warzyc (Potok Warzycki), w miejscowości Jasło; 

 modernizacja lewostronnego obwałowania w km 0+200 – 0+942, rzeka Dopływ  

z Warzyc (Potok Warzycki), w miejscowości Jasło; 
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 budowa prawostronnego obwałowania w km 0+975 – 1+253, rzeka Dopływ z Warzyc (Potok 

Warzycki), w miejscowości Jasło; 

 budowa lewostronnego obwałowania w km 0+975 – 1+688, rzeka Dopływ z Warzyc (Potok 

Warzycki), w miejscowości Jasło; 

 budowa lewostronnego obwałowania w km 2+000 – 2+260, rzeka Dopływ z Warzyc (Potok 

Warzycki),w miejscowości Jasło; 

 budowa lewostronnego obwałowania w km 3+060 – 4+220, rzeka Dopływ z Warzyc (Potok 

Warzycki), w miejscowości Jasło. 

Ponadto, dla miasta Jasło opracowano Plan operacyjny ochrony przed powodzią miasta Jasło, 

w którym określono zasady organizacji systemu ochrony przeciwpowodziowej oraz sposobu 

prowadzenia działań podczas akcji przeciwpowodziowej. 
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XX. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY 

ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW 

Wizja rozwoju miasta wyznaczona w strategii rozwoju Jasła w 2020 r. to „Miasto Jasło 

wykorzystując swoje położenie geograficzne oraz potencjał gospodarczy i społeczny przeobrazi się w 

bezpieczny, nowoczesny, atrakcyjny pod względem inwestycyjnym, kulturowym oraz rekreacyjnym 

ośrodek, w którym warto będzie mieszkać, uczyć się i pracować.” Wizja ta realizowana ma być  

w ramach czterech obszarów strategicznych: 

1. rozwój gospodarczy, 

2. infrastruktura techniczna, 

3. infrastruktura społeczna, 

4. turystyka i kultura. 

Realizacja powyższej wizji ma odbywać się poprzez wyznaczone w poszczególnych obszarach 

strategicznych cele, w ramach których wymienione poniżej zadania realizacyjne mają bezpośrednie 

przełożenie na kształtowanie kierunków polityki przestrzennej Jasła: 

 lobbowanie rozwiązań projektowych zapewniających dogodne połączenie z autostradą A4, 

 wykorzystanie położenia geograficznego Jasła dla rozwoju gospodarki, 

 wspieranie dalszej działalności specjalnej strefy ekonomicznej, 

 stworzenie bazy usług logistyczno-spedycyjnych wyposażonych w niezbędną infrastrukturę, 

 zwiększenie ilości miejsc parkingowych, 

 budowa ścieżek rowerowych również jako ścieżek spacerowych wzdłuż rzek, 

 wspieranie budowy obwodnicy północnej, 

 budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej 992, 

 budowa lądowiska na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE), 

 przywrócenie Jasłu rangi węzła kolejowego, 

 rozwój infrastruktury społecznej, w tym przedszkoli i żłobków, instytucji administracyjnych, 

 poprawa bazy obiektów sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, 

 rozwój budownictwa mieszkaniowego, 

 rozwój szkolnictwa wyższego, 

 rozbudowa bazy noclegowej i gastronomicznej miasta, 

 zagospodarowania rekreacyjno-turystyczne terenów nadrzecznych, 

 realizacja ścieżek rowerowych i spacerowych wzdłuż rzek, 

 budowa zakładu utylizacji odpadów, 

 udoskonalenie systemu przeciwdziałania skutkom powodzi. 

 

Główne obszary i elementy kształtujące strukturę przestrzenną Jasła 

 rynek wraz z przyległą zabudową o wykształconym zabytkowym układzie urbanistycznym, 

 szlaki komunikacyjne o zasięgu krajowym, ponadregionalnym i regionalnym  

w postaci drogi krajowej nr 28 i 73 oraz drogi wojewódzkiej 992 oraz w postaci linii 

kolejowych nr 106, 108 i 618, 

 doliny rzeczne Wisłoki, Jasiołki i Ropy, dzielące miasto przestrzennie  

i funkcjonalnie, stanowiące jednocześnie istotny element przyrodniczo-krajobrazowy; 
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 kompleksy zabudowy przemysłowej na osiedlu Gamrat, Niegłowice  

oraz Brzyszczki, 

 położenie geograficzne, ukształtowanie terenu, warunki klimatyczne oraz walory 

przyrodniczo-krajobrazowe sprzyjające rozwojowi turystyki, w tym turystyki kwalifikowanej 

związanej z winnicami. 

 

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej 

Z uwagi na wyznaczone, w oparciu o walory i strukturę przestrzenną Jasła, cele wskazuje się 

wybrane kierunki zmian w strukturze przestrzennej Jasła: 

1. ROZWÓJ JASŁA JAKO GŁÓWNEGO OŚRODKA PRZEMYSŁOWEGO  

Z WYKORZYSTANIEM POTENCJAŁÓW ENDOGENICZNYCH 

2. WYKSZTAŁCENIE EFEKTYWNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO 

3. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI 

4. UKSZTAŁTOWANIE SYSTEMU PRZYRODNICZO – REKREACYJNEGO 

5. STWORZENIE HIRERARCHICZNEGO UKŁADU STRUKTURY PRZESTRZENNEJ MIASTA 

Określone główne kierunki zmian mają na celu: 

1. ROZWÓJ JASŁA JAKO GŁÓWNEGO OŚRODKA PRZEMYSŁOWEGO  

Z WYKORZYSTANIEM POTENCJAŁÓW ENDOGENICZNYCH 

 Koncentracja terenów produkcyjno – usługowych w czterech wskazanych lokalizacja w 

ramach strefy AG – aktywności gospodarczej, 

 Wspieranie działalności wykorzystującej innowacyjne rozwiązania  i nowe technologie, 

 Rozwój wyspecjalizowanych form działalności gospodarczej w oparciu o istniejące instytucje 

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna, 

 Rozwój nieuciążliwej produkcji, magazynów, handlu hurtowego, usług transportowo – 

logistycznych szczególnie w strefie aktywności gospodarczej zlokalizowanej w Brzyszczkach i 

Warzycach, 

 Dążenie do odizolowania funkcji produkcyjnych od zabudowy mieszkaniowej  i innych funkcji 

wrażliwych poprzez zastosowanie buforów zieleni izolacyjnej lub nieuciążliwych funkcji 

usługowych, 

2. WYKSZTAŁCENIE EFEKTYWNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO 

Uzupełnienie i przebudowa układu drogowego poprzez wytyczenie: 

 Obwodnicy zewnętrznej planowanej od północy jako obejście drogi krajowej nr 73 w klasie 

GP, od zachodu jako obejście drogi krajowej nr 73 i 28 w klasie GP,  od południa po śladzie 

istniejącej drogi krajowej nr 28 z odejściem w  drogę wojewódzką nr 992 do ronda Księdza  

Kazimierza  Wojciechowskiego w klasie G, od wschodu nowym przebiegiem drogi 

wojewódzkiej na odcinku od ronda Księdza  Kazimierza  Wojciechowskiego do ronda Adama 

Lazarowicza i dalej po śladzie drogi krajowej nr 28 w klasie G, 

 Obwodnicy wewnętrznej planowanej od północnego wschodu nowym odcinkiem drogi 

wojewódzkiej nr 992  wzdłuż  Jasiołki w klasie G, od zachodu nowym odcinkiem drogi wzdłuż 

Wisłoki (z wykorzystaniem istniejących odcinków ulicy Fryderyka Chopina) do skrzyżowania z 
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droga krajową nr 28 i drogą wojewódzką nr 992 w klasie Z i dalej istniejącym śladem drogi 

krajowej nr 28 do ronda  Adama Lazarowicza w klasie Z. 

Schemat przedstawiający rozwiązania komunikacyjne wynikające z wyznaczenia obwodnic 

miasta przedstawione zostały w rozdziale XXVI. Kierunki rozwoju systemu komunikacji. 

 Wskazanie nowych połączeń drogowych zapewniających integrację poszczególnych części 

miasta rozdzielonych barierą przestrzenną w postaci rzeki Wisłoki – połączenie Krajowice – 

Gamrat (jako zamienne rozwiązanie dla istniejącej przeprawy mostowej), połączenie obrębu 

Ulaszowice z obrębem Zachód przez rzekę  Jasiołkę, połączenie obrębu Zachód i Południe z 

obrębem Gądki przez projektowany most na Wisłoce (połączenie ul. Fryderyka Chopina z ul. 

Gądki), połączenie Błoni z Centrum przez planowaną przeprawę mostową na Jasiołce 

(połączenie ul. Piotra Skargi z ul. Marii Konopnickiej), połączenie Niegłowic i Żółkowa przez 

Wisłokę wzdłuż południowej granicy miasta, połączenie obrębu Warzyce z obrębami 

Gliniczek i Hankówka przez linię kolejową. 

Rozwój systemu transportu zbiorowego 

 Realizacja multimodalnego węzła przesiadkowego: samochód – kolej – autobus – rower w 

planowanej lokalizacji  - kwartał pomiędzy ul. Stanisława Staszica , Dworcowa, Tadeusza 

Kościuszki, 

 Stworzenie parkingów zbiorowych typu Parkuj i Jedź oraz Parkuj i Idź przy przystanku 

kolejowym, na obrzeżach zabudowy śródmiejskiej oraz przy głównych węzłach drogowych. 

Rozwój komunikacji rowerowej 

 Wytyczenie dogodnych tras rowerowych jako alternatywy dla transportu indywidualnego i 

zbiorowego na kierunkach łączących zespoły zabudowy obszarem śródmieścia, miejscami 

skupiającymi miejsca pracy oraz miejscami rekreacyjnymi, 

 Utworzenie parkingów rowerowych w rejonach węzłów przesiadkowych oraz w miejscach 

koncentracji usług. 

3. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI 

 Rozwój turystyki świąteczno – weekendowej i agroturystyki w oparciu o walory przyrodnicze 

oraz w oparciu o rozwój specjalistycznej produkcji rolniczej (uprawy winorośli), 

 Rozwój turystyki ekologicznej w oparciu o obszary chronione, cenne przyrodniczo i 

krajobrazowo, 

 Zwiększenie bazy gastronomicznej i noclegowej, w tym hotelowo – konferencyjnej dla osób 

przebywających w sprawach biznesowych, 

 Zwiększenie ilości obszarów o funkcji rekreacji codziennej i weekendowej, zróżnicowanych 

programowo, 

 Wzbogacenie oferty turystycznej poprzez wyznaczanie  nowych szlaków rekreacyjnych, w 

tym szlaków wodnych i ciągów spacerowych wzdłuż rzek. 

4. UKSZTAŁTOWANIE SYSTEMU PRZYRODNICZO – REKREACYJNEGO 

 Zwiększenie ilości obszarów o funkcji rekreacji codziennej i weekendowej, zróżnicowanych 

programowo, 
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 Stworzenie dostępnych komunikacyjnie terenów rekreacyjnych, wzbogaconych usługami 

sportu, w strefie przyrodniczo – rekreacyjnej oraz w pozostałych strefach polityki 

przestrzennej, głównie jako uzupełnienie zespołów zabudowy mieszkaniowej, 

 Powiązanie przestrzenne terenów pełniących funkcje rekreacyjne o charakterze przestrzeni 

publicznych takich jak: 1ZP, 1ZD, 1US, 1ZP/US, oraz terenów przyrodniczych 1ZL i 1ZN jako 

wsparcie rozwoju zrównoważonego, warunkującego funkcjonowanie zdrowego środowiska 

mieszkaniowego, 

 Wyznaczenie czytelnych w przestrzeni punktów widokowych poprzez zagospodarowanie 

obiektami małej architektury przy jednoczesnym zachowaniu walorów przyrodniczych  

i wyeksponowaniu sylwety miasta, 

 Wprowadzanie zieleni urządzonej w obszary zurbanizowane poprzez realizację pasaży 

zieleni, parków i skwerów, bulwarów nadrzecznych. 

5. STWORZENIE HIERARCHICZNEGO UKŁADU STRUKTURY PRZESTRZENNEJ MIASTA 

 Uporządkowanie układów urbanistycznych na terenach podlegających przekształceniom 

(obszar węzła multimodalnego, tereny usług na wjeździe do centrum z kierunku północnego 

– tereny po obu stronach ul. Kazimierza Wielkiego, 

 Dążenie do otwarcia śródmiejskiej części miasta na rzekę Jasionkę, poprzez urządzenie 

ciągów spacerowych w formie bulwarowej i zapewnienie dojść do tych ciągów poprzez 

tereny przyległe do doliny rzeki, 

 Urządzenie ciągów spacerowych wzdłuż rzek powiązanych komunikacyjnie i funkcjonalnie  

z poszczególnymi częściami miasta poprzecinanymi liniami rzek, 

 Uzupełnianie struktury przestrzennej wykształconych  zespołów zabudowy na podstawie 

układów dawnych wsi: Niegłowice, Gorajowice, Ulaszowice, Kaczorowy, Gądki, Krajowice, 

Sobniów, Żółków, z ukształtowaniem układu komunikacyjnego zapewniającego powiązania 

pomiędzy poszczególnymi częściami miasta, w szczególności zapewniającymi dogodne 

powiązania z centrum miasta, 

  Podniesienie jakości zagospodarowania śródmiejskiej części miasta poprzez zwiększenie 

atrakcyjności funkcjonalnej, koncentrację usług miejskich, powiązania z układem przestrzeni 

publicznych stanowiących główne punkty węzłowe, tj.: Rynek, Park Miejski, Plac Żwirki  

i Wigury, Plac Inwalidów Wojennych, Ogródek Jordanowski, 

 Wykreowanie głównych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym wraz z powiązań 

pomiędzy nimi na obszarze staromiejskiego zespołu zabudowy i w rejonie planowanego 

węzła multimodalnego, 

 Dążenie do realizacji ciągów wielofunkcyjnych wzdłuż głównych i wspierających przestrzeni o 

charakterze reprezentacyjnym, w oparciu o układ ulic i placów związanych z historią miasta  

i ekspozycję obiektów zabytkowych, 

 Podejmowanie działań na rzecz proekologicznego kształtowania przestrzeni poprzez 

hierarchiczne kształtowanie sieci zielono-niebieskiej infrastruktury, w tym zapewnienie 

ciągłości terenów biologicznie czynnych, ochronę przed zabudową ekosystemów wodnych. 
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Strefy polityki przestrzennej 

Na potrzeby wskazania kierunków kształtowania polityki przestrzennej wyznaczono 6 stref, 

których granice zostały określone w oparciu o układ komunikacyjny, linie kolejowe, rzeki, tereny 

zieleni. 

Poszczególne strefy charakteryzują się różnym stopniem i charakterem zainwestowania oraz 

funkcją jaką pełnią w obszarze miasta i regionu. 

 

IMS – Strefa śródmiejska – Centrum 

Strefa ta obejmuje historyczny zespół zabudowy. Obszar wyznaczają ulice oraz częściowo  

przyległa zabudowa: Targowa, Zielona, Kilińskiego, Farna, Basztowa, Kadyiego, Kościuszki, Kołłątaja, 

Asnyka, Sokoła, Czackiego, Bednarska, Polskiego Czerwonego Krzyża, Szajnochy, Kazimierza 

Wielkiego. 

Jest to obszar nasycony obiektami zabytkowymi ze znacznym udziałem historycznej zabudowy  

i historycznego układu urbanistycznego z Rynkiem w centrum.  

W strefie tej dominuje zabudowa kamienicowa mieszkaniowo – usługowa. 

Zasady zagospodarowania przestrzennego 

Dalsze kształtowanie struktury przestrzennej staromiejskiej części Jasła powinno skupiać się na 

ochronie i aktywnym wykorzystaniu jej walorów poprzez wprowadzenie różnorodnego programu 

usługowego w celu wytworzenia reprezentacyjnego obszaru miasta i wysokiej jakości przestrzeni 

publicznej. Studium wyznacza w tej strefie główne przestrzenie o charakterze reprezentacyjnym  

z towarzyszącymi ciągami wielofunkcyjnymi. Wskazane jest ujednolicenie elementów informacji 

wizualnej dostosowanej do charakteru miejsca. 

Wskazuje się rewitalizację Placu Żwirki i Wigury i przebudowę na podziemny lub przeniesienie 

istniejącego parkingu. Przebudowa tego planu powinna nastąpić w połączeniu z rewitalizacją Placu 

Inwalidów Wojennych poprzez łączący je pasaż. 

 

IIMS – Strefa śródmiejska 

Strefa ta obejmuje kwartały przyległe do Strefy Śródmiejskiej – Centrum i sięga do ulic: Piotra 

Skargi, Jana Kasprowicza, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Alojzego Metzgera, 3 Maja, Fryderyka 

Chopina, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Władysława Jagiełły oraz obejmuje istniejące tereny 

usługowe na wschód i zachód od ul. Kazimierza Wielkiego do południowej granicy terenów zieleni 

wzdłuż Jasiołki, dalej granica biegnie po zachodniej i południowej stronie Cmentarza Komunalnego  

i ulicą za Domem Pielgrzyma do ul. Piotr Skargi. 

Jest to obszar, w którym występują elementy historyczne oraz zabudowa funkcjonalnie i 

przestrzennie stanowiąca uzupełnienie Strefy śródmiejskiej – Centrum oraz będąca elementem 

skupiającym najważniejsze funkcje miejskie i regionalne. Strefa ta  obejmuje główne elementy 

komunikacji zbiorowej (dworzec PKP, PKS), elementy przestrzeni publicznej (między innymi Park 

Miejski, Ogródek Jordanowski). 
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Zasady zagospodarowania przestrzennego 

Zagospodarowanie Strefy Śródmiejskiej powinno skupiać się na uzupełnianiu istniejącej 

struktury zabudowy przy jednoczesnym uczytelnieniu powiązań przestrzennych  

z najważniejszymi punktami funkcjonalno – przestrzennymi miasta, zarówno wewnątrz strefy jak 

również pomiędzy strefami. Najważniejszym kierunkiem kształtowania polityki przestrzennej dla tego 

obszaru jest wprowadzenie osi funkcjonalno – przestrzennej łączącej planowany transportowy węzeł 

multimodalny PKP – PKS z Rynkiem. Należy dążyć do wytworzenia spójnej przestrzeni wzdłuż ulicy 

Tadeusza Kościuszki wspierającej kierunek powiązań poprzez nasycenie różnorodnymi funkcjami 

miastotwórczymi. Punkty węzłowe należy kształtować poprzez podkreślenie rangi miejsca w oparciu 

o indywidualne rozwiązania przestrzeni publicznej z wykorzystaniem spójnych elementów małej 

architektury, kompozycji zieleni, zasad ruchu oraz elementów informacji wizualnej. 

Przekształcenia wymagają obszary na wchód i zachód od mostu w ulicy Kazimierza Wielkiego 

stanowiące bramę wjazdową do ścisłego centrum miasta od strony północnej. Tereny te powinny 

zostać przekształcone na funkcje miastotwórcze, reprezentacyjne. Wskazana jest również realizacja 

parkingu mogącego pełnić funkcję parkingu P&R zarówno w północnej części Strefy śródmiejskiej jak  

i w części południowej w lokalizacji węzła multimodalnego. 

W ramach poprawy jakości przestrzeni publicznej należy zrewitalizować Plac Inwalidów 

Wojennych wraz z pasażem na połączeniu z Placem Żwirki i Wigury. 

 

IM – Strefa mieszkaniowa  intensywna 

Strefa ta obejmuje tereny istniejących zespołów zabudowy planowanych do uzupełnień  

w bezpośrednim sąsiedztwie strefy śródmiejskiej. Strefą tą objęte są obszary pomiędzy wewnętrzną  

i śródmiejską obwodnicą, w tym obręb Południe, Górka, północna część obrębu Żółków i Sobniów I, 

Ulaszowice, zachodnia część obrębu PGR oraz północna cześć obrębu Błonie.  W strefie tej dominuje 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o charakterze intensywnym, zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna, usługi publiczne i komercyjne oraz istniejące zakłady produkcyjne w dwóch 

lokalizacjach: obszar  w rejonie Wisłoki, ul. 3 Maja i  Mikołaja Kopernika oraz obszar  w rejonie ul. 

Piotra Skargi, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana Kasprowicza. 

Zasady zagospodarowania przestrzennego 

Wskazane są uzupełnienia nową zabudową mieszkaniową intensywną wraz z towarzyszącymi 

usługami, w tym usługami społecznymi w niezbędnym zakresie. 

Dążenie do ukształtowanie przestrzeni reprezentacyjnej wspierającej wzdłuż ul. Zygmunta 

Krasińskiego, poprzez wyeksponowanie w przestrzeni osi powiązań pomiędzy zespołem usług sportu  

i terenami zieleni wzdłuż Wisłoki z obszarem staromiejskim. Rewaloryzacja przestrzeni istniejących 

usług komercyjnych przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Zygmunta Krasińskiego. Wskazane jest 

wytworzenie przestrzeni wielofunkcyjnej o przeplatających się funkcjach usługowych i rekreacyjnych 

– skwery zieleni, uczytelnione ciągi piesze, pieszo-rowerowe. 

Do przekształcenia wskazuje się kwartał przy ul. Śniadeckich, Jana Pawła II, Jana Kasprowicza 

domkniętego od południa terenem Stadionu Miejskiego. Z uwagi na sąsiedztwo ważnej przestrzeni 

publicznej miasta jaką jest Ogródek Jordanowski z obiektami kultury, sportu i zieleni urządzonej 
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przekształcenie wskazanego obszaru w celu wprowadzenia funkcji miastotwórczych szczególnie w 

bezpośrednim sąsiedztwie ul. Śniadeckich. 

 

IIM – Strefa mieszkaniowa  ekstensywna 

Strefa ta obejmuje tereny istniejących zespołów zabudowy planowanych do uzupełnień  

w oparciu o założeniach urbanistyczne dawnych wsi przyłączonych do granic miasta, obejmujących 

obecne obręby: Krajowice, Podzamcze, Kowalowy, Brzyszczki, Sobniów, Żółków, Gądki, Niegłowice. 

Są to tereny głównie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne i zagrodowej w układzie 

ulicowym lub owalnicowym. 

Zasady zagospodarowania przestrzennego 

Wskazane są uzupełnienia nową zabudową mieszkaniową ekstensywną wraz z towarzyszącymi 

usługami, w tym usługami społecznymi w niezbędnym zakresie. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

zachowanie i wyeksponowanie odrębności układów urbanistycznych dawnych wsi. Planowanie 

nowych rozwiązań komunikacyjnych nie może zakłócać czytelności wykształconych historycznie 

układów ulic. 

Istniejące zespoły zabudowy wymagają uzupełnienia układem komunikacyjnym 

umożliwiającym dogodne powiązania wewnętrzne jak również powiązania z centrum miasta. 

Należy dążyć do wykształcenia centrów osiedli skupiających mieszkańców i stanowiących  

o tożsamości miejsca. 

 

AG – Strefa aktywności gospodarczej 

Strefa aktywności gospodarczej obejmuje największe kompleksy przemysłowo – usługowe  

w Gamracie, Niegłowicach, Brzyszczkach i Warzycach. 

Zasady zagospodarowania przestrzennego 

Zagospodarowanie strefy aktywności gospodarczej powinno zmierzać do utrzymania 

koncentracji funkcji produkcyjnej, usługowej i logistycznej we wskazanych lokalizacjach. 

Konieczne jest zapewnienie właściwego układu komunikacyjnego dla transportu ciężkiego 

poprzez odciążenie układu w części śródmiejskiej miasta z wykorzystanie zewnętrznego ruchu 

obwodnicowego. 

Uzupełnianie zabudowy produkcyjno – usługowej zabudową wykorzystującą  nowe i czyste 

technologie. 

Wskazane jest odizolowanie terenów produkcyjny od zabudowy mieszkaniowej na stykach 

funkcji poprzez realizację zieleni izolacyjnej. 

 

PR – Strefa przyrodniczo – rekreacyjna 

Strefa przyrodniczo – rekreacyjna obejmuje doliny rzeki Wisłoki, Ropy i Jasiołki, tereny leśne, 

zieleni naturalnej i urządzonej, stanowiące zwarte kompleksy. 
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Zasady zagospodarowania przestrzennego 

Zagospodarowanie tej strefy powinno zmierzać do maksymalnego wykorzystania jej walorów 

przyrodniczych i rekreacyjnych, szczególnie otwartego charakteru terenu dolin rzecznych,  

z dopuszczeniem na nich realizacji sportów wodnych. Należy dążyć do otwarcia rzeki Wisłoki i Jasiołki 

na część miasta zlokalizowaną w rozwidleniu obu koryt i domkniętą od południa linią kolejową. 

Wskazane jest w tym kwartale urządzenie i udostępnienie terenów rzek dla ruchu rekreacyjnego 

pieszo – rowerowego w połączeniu z realizacją infrastruktury towarzyszącej, tj.: skwery,  bulwary, 

obiekty sportowe ,rekreacyjne, gastronomiczne. 

Priorytetowym wydaje się przekształcenie terenów usługowych po obu stronach ul. Kazimierza 

Wielkiego na wjeździe do miasta, zarówno w zakresie funkcji jak i w zakresie przestrzennym, poprzez 

otwarcie tych terenów zarówno na centrum miasta jak i na rzekę.   

Uzupełnienie terenów zielonych wzdłuż rzek na pozostałych obszarach terenami zieleni 

urządzonej, terenami sportu i rekreacji w ramach terenów 1ZP/US, 1US w obrębach Kaczorowy, 

Zachód, Południe. 

XXI. KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA 

ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW 

1. 1MSc – TERENY ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ W ZESPOLE STAROMIEJSKIM 

2. 1MS – TERENY ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ 

3. 1MW – TERENY ZABUDOWY WIELORODZINNEJ 

4. 1MN – TERENY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ O CHARAKTERZE INTENSYWNYM 

5. 2MN – TERENY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ O CHARAKTERZE EKSTENSYWNYM 

6. 1U – TERENY USŁUG 

7. 1UC – TERENY USŁUG O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POW. 2000M2 

8. 1UWn – TEREN USŁUG ZWIĄZANYCH Z WINNICĄ MIEJSKĄ JASŁO 

9. 1US – TERENY USŁUG SPORTU I REKREACJI 

10. 1PU – TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW, MAGAZYNÓW I USŁUG 

11. 1PG – TERENY POWIERZCHNIOWEJ EKSPLOATACJI KOPALIN 

12. 1KP – TERENY PLACÓW PUBLICZNYCH 

13. 1IT – TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

14. 1KK – TERENY KOLEJOWE 

15. 1KL – TEREN LĄDOWISKA 

16. 1ZP – TERENY ZIELENI PARKOWEJ 

17. 1ZP/US – TERENY ZIELENI PARKOWEJ LUB USŁUG SPORTU I REKREACJI 

18. 1ZI – TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ 
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19. 1ZN – TERENY ZIELENI NATURALNEJ 

20. 1ZD – TERENY OGRODÓW DZIAŁKOWYCH 

21. 1ZC – TERENY CMENTARZY 

22. 1ZL – TERENY LASÓW 

23. 1WS – TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

 

1. 1MSc – TERENY ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ W ZESPOLE STAROMIEJSKIM 

1.1. podstawowe kierunki przeznaczenia: 

 intensywna zabudowa wielofunkcyjna – mieszkaniowa, usługowa, mieszkaniowo - usługowa, 

usługi o randze ogólnomiejskiej i regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem usług 

społecznych (oświaty, ochrony zdrowia, nauki, kultury, sportu i rekreacji, pomocy społecznej 

i administracji) i usług komercyjnych (gastronomii, rozrywki, turystyki, handlu detalicznego 

itp.), 

 usługi związane z obsługą biznesu (centra konferencyjne i inne usługi prowadzone 

w budynkach biurowych), 

 drobne rzemiosło. 

1.2. dopuszczalne kierunki przeznaczenia: 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zakresie istniejących budynków,  

z możliwością nadbudowy i rozbudowy, 

 obiekty zamieszkania zbiorowego, 

 obiekty infrastruktury technicznej, 

 parkingi wielopoziomowe i podziemne, 

 układ publicznych dróg lokalnych i dojazdowych, dróg wewnętrznych, układ placów, ciągów 

pieszych i rowerowych, tereny zieleni urządzonej, parkingi naziemne oraz inne przestrzenie 

publiczne. 

1.3. ograniczenia zmian przeznaczenia: 

 obowiązek uwzględniania ograniczeń wynikających z wytycznych Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków dla obszarów i obiektów objętych ochroną prawną. 

1.4. standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu: 

 kształtowanie układu zabudowy w oparciu o historyczny układ urbanistyczny, 

 koncentracja usług społecznych i komercyjnych w lokalizacjach wskazanych na rysunku 

studium, 

 kształtowanie zabudowy od strony głównych przestrzeni publicznych w formie pierzejowej, 

w oparciu o istniejące kwartały zabudowy, 

 lokalizacja nowych obiektów i zespołów zabudowy powinna nawiązywać do historycznego 

układu zabudowy i do zabudowy sąsiadującej, 

 stopniowe przekształcanie obszarów i obiektów substandardowych i zdegradowanych  

do podstawowego i dopuszczalnego przeznaczenia terenu, 
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 zachowanie i uzupełnienie zieleni ulicznej, zieleni towarzyszącej przestrzeniom publicznym 

oraz zieleni wewnątrzkwartałowej towarzyszącej funkcjom mieszkaniowym i usługowym, 

 uzupełnianie i podniesienie jakości układu przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym. 

1.5. parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 maksymalna powierzchnia zabudowy  - 95% powierzchni działki budowlanej, 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 5% powierzchni działki budowlanej, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 16 m. 

 

2. 1MS – TERENY ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ 

2.1. podstawowe kierunki przeznaczenia: 

 intensywna zabudowa wielofunkcyjna – mieszkaniowa, usługowa, mieszkaniowo - usługowa, 

usługi o randze ogólnomiejskiej i regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem usług 

społecznych (oświaty, ochrony zdrowia, nauki, kultury, sportu i rekreacji, pomocy społecznej 

i administracji) i usług komercyjnych (gastronomii, rozrywki, turystyki, handlu detalicznego 

itp.), 

 usługi związane z obsługą biznesu (centra konferencyjne i inne usługi prowadzone 

w budynkach biurowych), 

 drobne rzemiosło. 

2.2. dopuszczalne kierunki przeznaczenia: 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

 obiekty zamieszkania zbiorowego, 

 obiekty infrastruktury technicznej, 

 parkingi wielopoziomowe i podziemne, 

 układ publicznych dróg lokalnych i dojazdowych, dróg wewnętrznych, układ placów, ciągów 

pieszych i rowerowych, tereny zieleni urządzonej, parkingi naziemne oraz inne przestrzenie 

publiczne. 

2.3. ograniczenia zmian przeznaczenia: 

 obowiązek uwzględniania ograniczeń wynikających z wytycznych Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków dla obszarów i obiektów objętych ochroną prawną. 

2.4. standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu: 

 kształtowanie układu zabudowy w oparciu o historyczny układ urbanistyczny, 

 koncentracja usług społecznych i komercyjnych w lokalizacjach wskazanych na rysunku 

studium, 

 kształtowanie zabudowy od strony głównych przestrzeni publicznych w formie pierzejowej, 

w oparciu o istniejące kwartały zabudowy, 

 lokalizacja nowych obiektów i zespołów zabudowy powinna nawiązywać do historycznego 

układu zabudowy i do zabudowy sąsiadującej, 

 stopniowe przekształcanie obszarów i obiektów substandardowych i zdegradowanych do 

podstawowego i dopuszczalnego przeznaczenia terenu, 
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 zachowanie i uzupełnienie zieleni ulicznej, zieleni towarzyszącej przestrzeniom publicznym 

oraz zieleni wewnątrzkwartałowej towarzyszącej funkcjom mieszkaniowym i usługowym, 

 uzupełnianie i podniesienie jakości układu przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym. 

2.5. parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 maksymalna powierzchnia zabudowy  - 80% powierzchni działki budowlanej, 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 5% powierzchni działki budowlanej, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 16 m. 

3. 1MW – TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ 

3.1. podstawowe kierunki przeznaczenia: 

 intensywna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

 usługi, m.in. w zakresie handlu o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, 

 drobne rzemiosło, 

3.2. dopuszczalne kierunki przeznaczenia: 

 usługi społeczne, m.in. w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, nauki, kultury, sportu  

i rekreacji, pomocy społecznej i administracji, 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zakresie istniejących budynków, z dopuszczeniem 

rozbudowy i nadbudowy zgodnie z ustalonymi parametrami, 

 obiekty zamieszkania zbiorowego, 

 zieleń ogólnodostępna z możliwością lokalizowania urządzeń  sportowo rekreacyjnych, 

placów zabaw, itp., 

 obiekty infrastruktury technicznej, 

 parkingi wielopoziomowe i podziemne, 

 układ publicznych dróg lokalnych i dojazdowych, dróg wewnętrznych, układ placów, ciągów 

pieszych i rowerowych, tereny zieleni urządzonej, parkingi naziemne oraz inne przestrzenie 

publiczne. 

3.3. ograniczenia zmian przeznaczenia: 

 obowiązek uwzględniania ograniczeń wynikających z wytycznych Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków dla obiektów objętych ochroną prawną. 

3.4. standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu: 

 dążenie do koncentracji usług społecznych i komercyjnych w lokalizacjach wskazanych  

na rysunku zmiany studium, 

 kształtowanie zabudowy od strony wspierających przestrzeni publicznych w formie 

uporządkowanej przestrzennie, w oparciu o istniejące kwartały zabudowy, w tym usługi oraz 

zespoły zieleni, 

 przeciwdziałanie dogęszczaniu istniejącej zabudowy ukształtowanych osiedli 

mieszkaniowych, kosztem terenów zieleni, a także kosztem powierzchni parkingów 

ogólnodostępnych, jeśli stanowiłoby to deficyt miejsc parkingowych, 

 zachowanie i uzupełnienie zieleni ulicznej, zieleni towarzyszącej przestrzeniom publicznym 

oraz zieleni wewnątrzkwartałowej towarzyszącej funkcjom mieszkaniowym i usługowym, 
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 uzupełnianie i podniesienie jakości układu przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym. 

3.5. parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 maksymalna powierzchnia zabudowy dla parkingów, w tym parkingów wielopoziomowych - 

80% powierzchni działki budowlanej, 

 dla pozostałych terenów maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni działki 

budowlanej, 

 dla parkingów, w tym parkingów wielopoziomowych minimalny wskaźnik powierzchni 

biologicznie czynnej – 5% powierzchni działki budowlanej, 

 dla pozostałych terenów minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 25% 

powierzchni działki budowlanej, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 16 m, z wyjątkiem zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, dla której ustala się maksymalną wysokość – 12 m. 

 

4. 1MN – TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ O CHARAKTERZE 

INTENSYWNYM 

4.1. podstawowe kierunki przeznaczenia: 

 intensywna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

4.2. dopuszczalne kierunki przeznaczenia: 

 usługi społeczne, m.in. w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, nauki, kultury, sportu  

i rekreacji, pomocy społecznej i administracji, 

 usługi, 

 drobne rzemiosło, 

 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

 zieleń ogólnodostępna z możliwością lokalizowania urządzeń  sportowo rekreacyjnych, 

placów zabaw, itp., 

 obiekty infrastruktury technicznej, 

 parkingi wielopoziomowe i podziemne, 

 układ publicznych dróg lokalnych i dojazdowych, dróg wewnętrznych, układ placów, ciągów 

pieszych i rowerowych, tereny zieleni urządzonej, parkingi naziemne oraz inne przestrzenie 

publiczne. 

4.3. ograniczenia zmian przeznaczenia: 

 obowiązek uwzględniania ograniczeń wynikających z wytycznych Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków dla obiektów objętych ochroną prawną. 

4.4. standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu: 

 nowe zespoły zabudowy mieszkaniowej należy kształtować jako zwarte osiedla  

o jednorodnym charakterze zabudowy – w formie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej, 

 dążenie do koncentracji usług społecznych i komercyjnych w lokalizacjach wskazanych na 

rysunku zmiany studium, 
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 kształtowanie zabudowy od strony wspierających przestrzeni publicznych w formie 

uporządkowanej przestrzennie, w oparciu o istniejące kwartały zabudowy, w tym usługi oraz 

zespoły zieleni, 

 zachowanie i uzupełnienie zieleni ulicznej, zieleni towarzyszącej przestrzeniom publicznym 

oraz zieleni wewnątrzkwartałowej towarzyszącej funkcjom mieszkaniowym i usługowym, 

 uzupełnianie i podniesienie jakości układu przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym  

w strefie śródmiejskiej  i śródmiejskiej w zespole staromiejskim. 

4.5. parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu poza obszarami szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej maksymalna powierzchnia 

zabudowy  - 50% powierzchni działki budowlanej, 

 dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej maksymalna powierzchnia zabudowy  - 60% 

powierzchni działki budowlanej, 

 dla usług, usług społecznych, drobnego rzemiosła maksymalna powierzchnia zabudowy  - 

65% powierzchni działki budowlanej, 

 dla terenów parkingów, w tym parkingów wielopoziomowych maksymalna powierzchnia 

zabudowy  - 80% powierzchni działki budowlanej, 

 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej minimalny wskaźnik powierzchni 

biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki budowlanej, 

 dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 

czynnej – 25% powierzchni działki budowlanej, 

 dla usług, usług społecznych, drobnego rzemiosła minimalny wskaźnik powierzchni 

biologicznie czynnej – 15% powierzchni działki budowlanej, 

 dla terenów parkingów, w tym parkingów wielopoziomowych minimalny wskaźnik 

powierzchni biologicznie czynnej – 5% powierzchni działki budowlanej, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 12 m. 

4.6. parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu w obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

 maksymalna powierzchnia zabudowy  - 50% powierzchni działki budowlanej, 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki budowlanej, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 12 m. 

 

5. 2MN – TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ O CHARAKTERZE 

EKSTENSYWNYM 

5.1. podstawowe kierunki przeznaczenia: 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna, 

5.2. dopuszczalne kierunki przeznaczenia: 

 usługi społeczne, m.in. w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, nauki, kultury, sportu  

i rekreacji, pomocy społecznej i administracji, 

 usługi o lokalnym zasięgu obsługi, m.in. w zakresie rozrywki, handlu, gastronomii, 
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 zabudowa zagrodowa, w zakresie istniejących budynków z dopuszczeniem rozbudowy, 

nadbudowy i odbudowy zgodnie z ustalonymi parametrami, 

 zieleń ogólnodostępna z możliwością lokalizowania urządzeń sportowo rekreacyjnych, 

placów zabaw, itp., 

 obiekty infrastruktury technicznej, 

 układ publicznych dróg lokalnych i dojazdowych, dróg wewnętrznych, układ placów, ciągów 

pieszych i rowerowych, tereny zieleni urządzonej, parkingi naziemne oraz inne przestrzenie 

publiczne, 

 uprawa winorośli, w tym zabudowa towarzysząca winnicom. 

5.3. ograniczenia zmian przeznaczenia: 

 obowiązek uwzględniania ograniczeń wynikających z wytycznych Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków dla obiektów objętych ochroną prawną. 

5.4. standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu: 

 nowe zespoły zabudowy mieszkaniowej należy kształtować jako zwarte osiedla  

o jednorodnym charakterze zabudowy – w formie wolnostojącej, bliźniaczej, 

 dążenie do koncentracji usług społecznych i komercyjnych w lokalizacjach wskazanych na 

rysunku zmiany studium, 

 uzupełnianie i podniesienie jakości układu przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym  

w strefie śródmiejskiej  i śródmiejskiej w zespole staromiejskim. 

5.5. parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu poza obszarem szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej  maksymalna powierzchnia 

zabudowy  - 30% powierzchni działki budowlanej, 

 dla zabudowy zagrodowej, zabudowy towarzyszącej uprawie winorośli maksymalna 

powierzchnia zabudowy  - 60% powierzchni działki budowlanej, 

 dla usług, usług społecznych, drobnego rzemiosła maksymalna powierzchnia zabudowy  - 

60% powierzchni działki budowlanej, 

 dla terenów parkingów, maksymalna powierzchnia zabudowy  - 80% powierzchni działki 

budowlanej, 

 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej minimalny wskaźnik powierzchni 

biologicznie czynnej – 30% powierzchni działki budowlanej, 

 dla zabudowy zagrodowej, zabudowy towarzyszącej uprawie winorośli minimalny wskaźnik 

powierzchni biologicznie czynnej – 25% powierzchni działki budowlanej, 

 dla usług, usług społecznych, drobnego rzemiosła minimalny wskaźnik powierzchni 

biologicznie czynnej – 15% powierzchni działki budowlanej, 

 dla terenów parkingów, minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 5% 

powierzchni działki budowlanej, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 12 m. 

5.6. parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu w obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

 maksymalna powierzchnia zabudowy  - 30% powierzchni działki budowlanej, 
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 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 60% powierzchni działki budowlanej, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 12 m. 

 

6. 1U – TERENY USŁUG 

6.1. podstawowe kierunki przeznaczenia: 

 usługi komercyjne (gastronomii, rozrywki, handlu detalicznego o powierzchni sprzedaż do 

2000m2, hotelarstwa, ubezpieczeń, obrotu finansowego, transportu, łączności, itp.), 

 usługi społeczne (oświaty, ochrony zdrowia, nauki, kultury, sportu i rekreacji, pomocy 

społecznej, administracji, bezpieczeństwa) realizowane jako publiczne lub niepubliczne, 

 usługi pozostałe, wskazane do lokalizacji poza strefą śródmiejską w zespole staromiejskim  

i strefą śródmiejską, 

 drobne rzemiosło, 

6.2. dopuszczalne kierunki przeznaczenia: 

 funkcje uzupełniające związane z podstawowym kierunkiem przeznaczenia, 

 stacje paliw z zapleczem usługowo - handlowym, 

 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna, 

 dopuszcza się inne przeznaczenia wyłącznie w zakresie utrzymania istniejącej zabudowy  

z możliwością rozbudowy i nadbudowy zgodnie z parametrami ustalonymi w studium dla 

odpowiednich funkcji, 

 zieleń izolacyjna, 

 zieleń publiczna, w tym utrzymanie istniejącej zieleni parkowej w zespole zabudowy 

usługowej (Park przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle), 

 zieleń ogólnodostępna z możliwością lokalizowania urządzeń  sportowo rekreacyjnych, 

placów zabaw, itp., 

 obiekty infrastruktury technicznej, 

 parkingi wielopoziomowe i podziemne, 

 układ publicznych dróg lokalnych i dojazdowych, dróg wewnętrznych, układ placów, ciągów 

pieszych i rowerowych, tereny zieleni urządzonej, parkingi naziemne oraz inne przestrzenie 

publiczne. 

6.3. ograniczenia zmian przeznaczenia: 

 obowiązek uwzględniania ograniczeń wynikających z wytycznych Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków dla obiektów objętych ochroną prawną, 

6.4. standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu: 

 wskazane są przekształcenia istniejącej zabudowy mieszkaniowej w rejonach węzłów 

komunikacyjnych pod zabudowę usługową zgodną z podstawowymi i dopuszczalnymi 

kierunkami przeznaczenia, 

 dążenie do koncentracji usług społecznych i komercyjnych w lokalizacjach wskazanych  

na rysunku zmiany studium, 

 kształtowanie zabudowy od strony wspierających przestrzeni publicznych w formie 

uporządkowanej przestrzennie, w oparciu o istniejące kwartały zabudowy, w tym zespoły 

zieleni, 
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 uzupełnianie i podniesienie jakości układu przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym  

w strefie śródmiejskiej  i śródmiejskiej w zespole staromiejskim. 

6.5. parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

6.5.1. w strefie AG 

 maksymalna powierzchnia zabudowy - 80% powierzchni działki budowlanej, 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 10% powierzchni działki budowlanej, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 12 m, dla elementów technologicznych 18m; 

6.5.2. w strefie I M i II M 

 maksymalna powierzchnia zabudowy dla parkingów , w tym parkingów wielopoziomowych 

lokalizowanych poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią - 80% powierzchni działki 

budowlanej, 

 dla pozostałych terenów maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni działki 

budowlanej, 

 dla parkingów, w tym parkingów wielopoziomowych lokalizowanych poza obszarem 

szczególnego zagrożenia powodzią minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 

5% powierzchni działki budowlanej, 

 dla pozostałych terenów minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 20% 

powierzchni działki budowlanej, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 15 m, dla elementów technologicznych 18m; 

6.5.3. w strefie I MS i II MS 

 maksymalna powierzchnia zabudowy - 90% powierzchni działki budowlanej, 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 5% powierzchni działki budowlanej, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 15 m, dla elementów technologicznych 18m. 

 

7. 1UC – TERENY USŁUG O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 m2 

7.1. podstawowe kierunki przeznaczenia: 

 obiekty handlu detalicznego i obiekty handlowo – usługowe o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m2 (uzupełnione wielofunkcyjnym programem, np. gastronomią, itp.), 

7.2. dopuszczalne kierunki przeznaczenia: 

 usługi kultury i nauki, 

 usługi zdrowia, opieki społecznej, 

 usługi biznesowe, finansowe, 

 biura, administracja, 

 usługi rekreacji i sportu. 

 stacje paliw z zapleczem usługowo - handlowym, 

 hotele, obiekty konferencyjne, 

 zieleń izolacyjna, 

 zieleń ogólnodostępna z możliwością lokalizowania urządzeń  sportowo rekreacyjnych, 

placów zabaw, itp., 
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 obiekty infrastruktury technicznej, 

 parkingi wielopoziomowe i podziemne, 

 układ publicznych dróg lokalnych i dojazdowych, dróg wewnętrznych, układ placów, ciągów 

pieszych i rowerowych, tereny zieleni urządzonej, parkingi naziemne oraz inne przestrzenie 

publiczne, 

 urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 

100 kW wraz ze strefą ochronną związaną z ograniczeniami w zagospodarowaniu 

i użytkowaniu terenu, we wskazanych w studium lokalizacjach. 

7.3. ograniczenia zmian przeznaczenia: 

 obowiązek uwzględniania ograniczeń wynikających z wytycznych Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków dla obiektów objętych ochroną prawną. 

7.4. standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu: 

 kształtowanie zabudowy od strony wspierających przestrzeni publicznych w formie 

uporządkowanej przestrzennie, w nawiązaniu do przestrzeni o charakterze 

reprezentacyjnym w strefie śródmiejskiej  i śródmiejskiej w zespole staromiejskim (rejon 

planowanego węzła multimodalnego). 

7.5. parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

7.5.1. w strefie AG 

 maksymalna powierzchnia zabudowy - 80% powierzchni działki budowlanej, 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 10% powierzchni działki budowlanej, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 15 m, dla elementów technologicznych 20 m; 

7.5.2. w strefie I M 

 maksymalna powierzchnia zabudowy - 90% powierzchni działki budowlanej, 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 5% powierzchni działki budowlanej, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 15 m, dla elementów technologicznych 18m; 

7.5.3. w strefie II MS 

 maksymalna powierzchnia zabudowy - 90% powierzchni działki budowlanej, 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 5% powierzchni działki budowlanej, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 15 m, dla elementów technologicznych 18 m,  

z wyłączeniem usług realizowanych w rejonie planowanego węzła multimodalnego, dla 

których ustala się maksymalną wysokość  zabudowy – 23 m a dla dominant i elementów 

technologicznych – 25 m. 

 

8. 1UWn – TEREN USŁUG ZWIĄZANYCH Z WINNICĄ MIEJSKĄ JASŁO 

8.1. podstawowe kierunki przeznaczenia: 

 usługi związane z winnicą, 

 uprawa winorośli, w tym zabudowa towarzysząca winnicom. 

8.2. dopuszczalne kierunki przeznaczenia: 
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 usługi turystyki i wypoczynku (hotelarstwo, gastronomia, biura obsługi ruchu turystycznego, 

agroturystyka itp.), 

 zieleń urządzona, 

 zieleń ogólnodostępna z możliwością lokalizowania urządzeń sportowo rekreacyjnych, 

placów zabaw, itp., 

 obiekty infrastruktury technicznej, 

 układ publicznych dróg lokalnych i dojazdowych, dróg wewnętrznych, układ placów, ciągów 

pieszych i rowerowych, tereny zieleni urządzonej, parkingi naziemne oraz inne przestrzenie 

publiczne. 

8.3. standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu: 

 lokalizowana zabudowa nie może spowodować przesłonięcia otwarcia widokowego na 

miasto. 

8.4. parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 maksymalna powierzchnia zabudowy –  40% powierzchni działki budowlanej, 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 50% powierzchni działki budowlanej, 

 maksymalna wysokość zabudowy –12 m. 

9. 1US – TERENY USŁUG SPORTU I REKREACJI 

9.1. podstawowe kierunki przeznaczenia: 

 usługi sportu i rekreacji, w tym m. in. hale sportowe, baseny,  boiska, korty tenisowe, 

 tereny zieleni urządzonej. 

9.2. dopuszczalne kierunki przeznaczenia: 

 usługi turystyki i wypoczynku (hotelarstwo, gastronomia, biura obsługi ruchu turystycznego, 

itp.), 

 hotele, obiekty konferencyjne, 

 zieleń izolacyjna, 

 zieleń ogólnodostępna z możliwością lokalizowania urządzeń sportowo rekreacyjnych, 

placów zabaw, itp., 

 obiekty infrastruktury technicznej, 

 parkingi wielopoziomowe i podziemne, 

 układ publicznych dróg lokalnych i dojazdowych, dróg wewnętrznych, układ placów, ciągów 

pieszych i rowerowych, tereny zieleni urządzonej, parkingi naziemne oraz inne przestrzenie 

publiczne. 

9.3. standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu: 

 kształtowanie zabudowy od strony wspierających przestrzeni publicznych w formie 

uporządkowanej przestrzennie, w nawiązaniu do przestrzeni o charakterze 

reprezentacyjnym w rejonie skrzyżowania ulic Zygmunta Krasińskiego i Władysława 

Sikorskiego. 

9.4. parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 
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 maksymalna powierzchnia zabudowy – 70% powierzchni działki budowlanej, 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 10% powierzchni działki budowlanej, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 20 m. 

 

10. 1PU – TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW, MAGAZYNÓW I USŁUG 

10.1. podstawowe kierunki przeznaczenia: 

 działalność produkcyjna, w tym zorganizowana w formie inkubatorów przedsiębiorczości, 

centrów technologicznych, wykorzystujących zaawansowane technologie, 

 składy, magazyny wraz zapleczem administracyjno – socjalnym, 

 centra logistyczne, 

 usługi, w tym handel hurtowy, 

 urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 

100 kW wraz ze strefą ochronną związaną z ograniczeniami w zagospodarowaniu 

i użytkowaniu terenu, we wskazanych w studium lokalizacjach. 

10.2. dopuszczalne kierunki przeznaczenia: 

 stacje paliw wraz z zapleczem usługowo – handlowym, 

 zieleń izolacyjna, 

 obiekty infrastruktury technicznej, 

 parkingi wielopoziomowe i podziemne, 

 układ publicznych dróg lokalnych i dojazdowych, dróg wewnętrznych, układ placów, ciągów 

pieszych i rowerowych, tereny zieleni urządzonej, parkingi naziemne oraz inne przestrzenie 

publiczne. 

10.3. ograniczenia zmian przeznaczenia: 

 obowiązek uwzględniania ograniczeń wynikających z wytycznych Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków dla obiektów objętych ochroną prawną. 

10.4. standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu: 

 wskazane są przekształcenia istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 

 od terenów mieszkaniowych, terenów zabudowy śródmiejskiej, zieleni urządzonej  

i naturalnej, usług sportu i rekreacji należy lokalizować zieleń izolacyjną w celu odizolowania 

wizualnego od placów manewrowych i zaplecza technicznego.  

10.5. parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

10.5.1. w strefie AG 

 maksymalna powierzchnia zabudowy - 80% powierzchni działki budowlanej, 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 10% powierzchni działki budowlanej, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 20 m, dla elementów technologicznych 25m,  

z wyłączeniem terenów 1PU zlokalizowanych w obrębie Niegłowice,  dla których  wysokość 

elementów technologicznych do 55 m; 

10.5.2. w strefie I M 

 maksymalna powierzchnia zabudowy - 90% powierzchni działki budowlanej, 
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 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 5% powierzchni działki budowlanej, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 15 m, dla elementów technologicznych 18m. 

10.5.3. w strefie II M 

 maksymalna powierzchnia zabudowy - 70% powierzchni działki budowlanej, 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 15% powierzchni działki budowlanej, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 15 m, dla elementów technologicznych 18m. 

 

11. 1PG – TERENY POWIERZCHNIOWEJ EKSPLOATACJI KOPALIN 

11.1. podstawowe kierunki przeznaczenia: 

 powierzchniowa eksploatacja kopalin. 

11.2. dopuszczalne kierunki przeznaczenia: 

 obiekty administracyjno – socjalne związane z przeznaczeniem podstawowym, 

 obiekty infrastruktury technicznej, 

 parkingi, dojścia, dojazdy. 

 

12. 1KP – TERENY PLACÓW PUBLICZNYCH 

12.1. podstawowe kierunki przeznaczenia: 

 plac, 

 zieleń urządzona. 

12.2. dopuszczalne kierunki przeznaczenia: 

 podziemne obiekty infrastruktury technicznej, 

12.3. standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu: 

 wskazuje się rewitalizację Placu Inwalidów Wojennych i Placu Żwirki i Wigury oraz 

utworzenie pasażu spacerowego pomiędzy tymi placami; 

 należy dążyć do ujednolicenia form małej architektury, posadzki oraz spójnego powiązania 

terenów zielenią urządzoną 

 dopuszcza się lokalizację małych pawilonów jako obiekty wystawowe, gastronomiczne, 

informacyjno – promocyjne miasta, itp.  

12.4. parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 maksymalna powierzchnia zabudowy – 100m2, 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 10% powierzchni działki budowlanej, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 4 m. 

 

13. 1IT – TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

13.1. podstawowe kierunki przeznaczenia: 
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 obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej związane z  elektroenergetyką, 

ciepłownictwem, gospodarką wodno – ściekową, gospodarką odpadami, gazownictwem. 

13.2. dopuszczalne kierunki przeznaczenia: 

 zieleń towarzysząca, infrastruktura komunikacyjna, 

 urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 

100 kW wraz ze strefą ochronną związaną z ograniczeniami w zagospodarowaniu 

i użytkowaniu terenu, we wskazanych w studium lokalizacjach. 

13.3. parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 maksymalna powierzchnia zabudowy - 10% powierzchni działki budowlanej, 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 10% powierzchni działki budowlanej, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 12 m, dla elementów technicznych do 25 m. 

14. 1KK – TERENY KOLEJOWE 

14.1. podstawowe kierunki przeznaczenia: 

 komunikacja kolejowa, wraz z obiektami i urządzeniami infrastruktury kolejowej 

i technicznej związanej z obsługą przewozu towarów i pasażerów, 

 terminalne towarowe oraz obiekty infrastruktury usługowej o funkcjach transportowo-

logistycznych oraz usług związanych z towarowym i pasażerskim transportem kolejowym, 

 budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii 

kolejowej. 

14.2. dopuszczalne kierunki przeznaczenia: 

 usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, gastronomii, instytucji finansowych, 

turystycznych, wystawienniczych, hotelarskich, itp., 

 obiekty infrastruktury technicznej, w tym maszty radiowo-telekomunikacyjne, 

 parkingi, infrastruktura komunikacyjna. 

14.3. standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu: 

 zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi. 

14.4. parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 maksymalna powierzchnia zabudowy - 85% powierzchni działki budowlanej, 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 10% działki budowlanej, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 15 m, dla elementów technologicznych do 18 m. 

 

15. 1KL – TEREN LĄDOWISKA 

15.1. podstawowe kierunki przeznaczenia: 

 lądowisko o charakterze sportowo - rekreacyjnym, z zapleczem usługowo – technicznym. 

15.2. dopuszczalne kierunki przeznaczenia: 

 obiekty infrastruktury technicznej, 
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 parkingi , infrastruktura komunikacyjna, 

15.3. standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu: 

 dopuszczenie realizacji zabudowy wyłącznie związanej z obsługą terenu lądowiska. 

15.4. parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 maksymalna powierzchnia zabudowy - 10% powierzchni terenu lądowiska, 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 70% powierzchni terenu lądowiska, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 4 m. 

 

16. 1ZP – TERENY ZIELENI PARKOWEJ 

16.1. podstawowe kierunki przeznaczenia: 

 zieleń parkowa urządzona, w tym parki i skwery, z elementami towarzyszącymi. 

16.2. dopuszczalne kierunki przeznaczenia: 

 obiekty infrastruktury technicznej, 

 parkingi towarzyszące obsłudze zieleni parkowej. 

16.3. standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu: 

 kształtowanie zabudowy od strony wspierających przestrzeni publicznych w formie 

uporządkowanej przestrzennie, w nawiązaniu do przestrzeni o charakterze 

reprezentacyjnym w rejonie skrzyżowania ulic Zygmunta Krasińskiego i Władysława 

Sikorskiego. 

16.4. parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 70% powierzchni działki budowlanej. 

 

17. 1ZP/US, 2ZP/US – TERENY ZIELENI PARKOWEJ LUB USŁUG SPORTU I REKREACJI 

17.1. podstawowe kierunki przeznaczenia: 

 zieleń parkowa urządzona, w tym parki i skwery, z elementami towarzyszącymi. 

 usługi sportu i rekreacji, w tym m. in. boiska, place zabaw, ścianki wspinaczkowe, park 

linowy, skatepark, oraz zabudowa służąca ich obsłudze. 

17.2. dopuszczalne kierunki przeznaczenia: 

 hotele w terenach 2ZP/US, 

 obiekty infrastruktury technicznej, 

 układ publicznych dróg lokalnych i dojazdowych, dróg wewnętrznych, układ placów, ciągów 

pieszych i rowerowych, tereny zieleni urządzonej, parkingi naziemne oraz inne przestrzenie 

publiczne. 

17.3. parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 maksymalna powierzchnia zabudowy - 15% powierzchni terenu,  

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 60% powierzchni terenu, 
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 maksymalna wysokość zabudowy – 5 m, dla obiektów hotelowych 15 m. 

 

18. 1ZI – TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ 

18.1. podstawowe kierunki przeznaczenia: 

 zieleń izolacyjna. 

18.2. dopuszczalne kierunki przeznaczenia: 

 obiekty infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

18.3. standardy zasad zagospodarowania terenu: 

 realizacja zieleni izolacyjnej ma na celu zapewnienie odizolowania wizualnego  

i od ewentualnej uciążliwości terenów 1PU miedzy innymi od zabudowy mieszkaniowej . 

18.4. parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 80% powierzchni działki budowlanej. 

19. 1ZN – TERENY ZIELENI NATURALNEJ 

19.1. podstawowe kierunki przeznaczenia: 

 zieleń naturalna i urządzona, 

 rola. 

19.2. dopuszczalne kierunki przeznaczenia: 

 uprawa winorośli, w tym zabudowa towarzysząca winnicom,  

 wody powierzchniowe, 

 terenowe usługi sportu i rekreacji, sporty wodne, plaże, kąpieliska, 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa w zakresie istniejących budynków,  

z możliwością nadbudowy i rozbudowy, 

 obiekty infrastruktury technicznej, 

 infrastruktura komunikacyjna, w tym parkingi. 

19.3. standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu: 

 utrzymanie dominacji terenów otwartych z ochroną ciągłości ekosystemów w skali lokalnej  

i ponadlokalnej, 

 utrzymanie naturalnej otuliny rzek i cieków wodnych z zachowaniem zasad ochrony 

przeciwpowodziowej, 

 utrzymanie i ochrona punktu widokowego na panoramę miasta z ul. Na Kotlinę przy Winnicy 

Jasło. 

19.4. parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 maksymalna powierzchnia zabudowy - 15% powierzchni działki budowlanej, 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 60% powierzchni działki budowlanej, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 10 m. 
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20. 1ZD – TERENY OGRODÓW DZIAŁKOWYCH 

20.1. podstawowe kierunki przeznaczenia: 

 ogrody działkowe. 

20.2. dopuszczalne kierunki przeznaczenia: 

 zieleń naturalna i urządzona, 

 obiekty infrastruktury technicznej, 

 parkingi towarzyszące obsłudze ogrodów działkowych, 

 infrastruktura komunikacyjna. 

 

21. 1ZC  – TERENY CMENTARZY 

21.1. podstawowe kierunki przeznaczenia: 

 cmentarze wraz z usługami towarzyszącymi. 

21.2. dopuszczalne kierunki przeznaczenia: 

 obiekty infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 

 parkingi towarzyszące obsłudze cmentarzy i usług towarzyszących. 

21.3. ograniczenia zmian przeznaczenia: 

 obowiązek uwzględniania ograniczeń wynikających z wytycznych Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków dla obiektów objętych ochroną prawną, 

 obowiązek uwzględniania warunków, jakie muszą spełnić tereny wyznaczone pod cmentarze 

pod względem sanitarnym. 

21.4. standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu: 

 zagospodarowanie terenów sąsiednich z uwzględnieniem obowiązujących stref sanitarnych 

w odległości 50 m i 150 m, wyznaczonych od granicy cmentarza, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

21.5. parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

 dla cmentarza maksymalna powierzchnia zabudowy - 5% powierzchni działki budowanej, 

 dla usług towarzyszących – 40% powierzchni działki budowlanej, 

 dla cmentarza minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 15% powierzchni 

działki budowlanej, 

 dla usług towarzyszących minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 30% 

powierzchni działki budowlanej, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 6 m, dla dominant związanych z realizacją kaplicy  

do 20 m. 

 

22. 1ZL – TERENY LASÓW 

22.1. podstawowe kierunki przeznaczenia: 
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 lasy i zadrzewienia. 

22.2. dopuszczalne kierunki przeznaczenia: 

 urządzenia turystyczne – miejsca wypoczynkowe, polany, zadaszenia, punkty widokowe, 

parki linowe, 

 obiekty infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 

 parki leśne, 

22.3. standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu: 

 kształtowanie ciągów pieszych i rowerowych wiążących tereny leśne terenami dolin 

rzecznych oraz z zespołami zabudowy mieszkaniowej i usługowej w celach turystycznych, 

 utrzymanie naturalnej otuliny rzek i cieków wodnych z zachowaniem zasad ochrony 

przeciwpowodziowej. 

 

23. 1WS – TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

23.1. podstawowe kierunki przeznaczenia: 

 wody powierzchniowe. 

23.2. dopuszczalne kierunki przeznaczenia: 

 urządzenia turystyczne – mosty, kładki pieszo rowerowe, urządzenia wodne  

i hydrotechniczne, obiekty usług gastronomicznych na pomostach w postaci ogródków 

kawiarnianych i altan, porty, itp., 

 usługi sportów wodnych, kąpieliska, 

 obiekty infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 

23.3. standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu: 

 utrzymanie naturalnej otuliny rzek i cieków wodnych z zachowaniem zasad ochrony 

przeciwpowodziowej. 

XXII. TERENY Z OGRANICZENIAMI ZABUDOWY ORAZ TERENY 

WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY 

XXII.1 Tereny z ograniczeniami zabudowy 

 obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych (dopuszczenie zabudowy w zasięgu 

osuwiska wyłącznie na zasadach wynikających z przepisów odrębnych w oparciu o wymogi 

określone dla odpowiedniej kategorii geotechnicznej, 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią, 

 tereny objęte ochroną prawną na podstawie przepisów o ochronie przyrody (obszar Natura 

2000 i pomniki przyrody), 

 pasy technologiczne wokół magistralnych urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach 

określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a także zgodnie 

z przepisami odrębnymi 
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 tereny przyległe do linii kolejowej (na zasadach wynikających z przepisów odrębnych, 

zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym); 

 tereny zabudowy mieszkaniowej pozostające w zasięgu drgań i hałasu powodowanych 

ruchem na linii kolejowej (na zasadach wynikających z przepisów odrębnych, zgodnie 

z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym); 

 strefy sanitarne wokół cmentarza 50 m i 150 m zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod 

względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 1959 nr 52, poz. 315); 

 strefa ochronna od obiektów związanych z wydobywaniem ropy naftowej i towarzyszącego 

gazu ziemnego zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 tereny objęte strefą ochrony ekspozycji zabytkowych placów oraz wnętrz ulic, 

 obszary w odległości 50 metrów od stopy wałów po stronie odpowietrznej. 

XXII.2 Tereny wyłączone spod zabudowy 

 tereny wód powierzchniowych oznaczone symbolem 1WS, 

 tereny lasów oznaczone symbolem 1ZL na zasadach określonych w Studium, 

 tereny zieleni izolacyjnej oznaczone  symbolem 1ZI, 

 tereny zieleni naturalnej oznaczone symbolem 1ZN na zasadach określonych w Studium, 

 tereny stanowiące rezerwy pod projektowane drogi uzupełniające układ komunikacyjny 

gminy 

 tereny  znajdujące się w strefie  wolnej od zabudowy od odwiertów czynnych, 

 tereny zabudowy przyległe do lasów (na zasadach wynikających z przepisów odrębnych, 

zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). 

Zakaz zabudowy na wskazanych powyżej terenach nie dotyczy obiektów drogowych, 

elementów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, obiektów hydrotechnicznych lub służących 

ochronie środowiska bądź zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego. 

XXIII. KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, 

OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU, W TYM KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO 

1. Ochrona przyrody i krajobrazu 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uznaje 

naczelną zasadę, że podstawą działań w zakresie przeznaczenia terenów na określone cele i ustalania 

zasad ich zagospodarowania jest ład przestrzenny oraz zrównoważony rozwój, czyli gospodarowanie 

w harmonii z przyrodą, tj. z zachowaniem zasad i wymogów ochrony środowiska przyrodniczego. 

Aby osiągnąć postawiony cel nadrzędny należy dążyć do poprawy jakości środowiska 

przyrodniczego na terenach zurbanizowanych, natomiast na terenach, gdzie wysokie walory 

środowiska zostały zachowane należy maksymalnie ograniczyć wszelkie zagrożenia oraz zapewnić 

ochronę wszystkich cennych obiektów i struktur przyrodniczych. W tym celu przyjmuje się 

następujące główne kierunki ochrony środowiska przyrodniczego na terenie miasta, mające na celu 

utrzymanie bioróżnorodności: 
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 w trakcie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy 

ograniczyć realizację nowych budynków i antropopresję na system przyrodniczy gminy, 

obejmujący obszary o charakterze naturalnym i pełniące funkcję korytarzy ekologicznych: 

o ogólnopolska sieć korytarzy łączących obszary Natura 2000 - ochronie podlegają 

ważne obszary węzłowe, jak i korytarze ekologiczne łączące  

je w ekologiczną całość; 

o korytarze migracyjne w ramach projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny 

puszczańskiej – korytarze migracyjne”(KIK/53)28; 

o regionalne i lokalne korytarze ekologiczne związane z powierzchniowymi wodami 

płynącymi oraz ich dolinami. 

 zachowanie płatów leśnych w obrębie korytarzy ekologicznych, które dla przemieszczających 

się gatunków leśnych zapewniają osłonę i ochronę termiczną, kształtowanie zalesień i 

zadrzewień w sposób pozwalający na zmniejszenie przestrzennej izolacji ekosystemów 

leśnych oraz umożliwiający tworzenie wewnętrznej sieci powiązań przyrodniczych; 

 ochrona dolin rzek przepływających przez miasto – Wisłoka, Ropa, Jasiołka, Warzycki, 

utrzymanie otulin biologicznych wokół cieków, zadrzewień oraz zarośli; 

 zachowanie drożności powiązań ekologicznych, w tym zachowanie luk w zabudowie, 

umożliwiających migrację gatunków, zapewnienie możliwości migracji poprzez istniejące 

drogi i linie kolejowe; 

 zachowanie obszarów lasów z możliwością przeznaczania terenów jedynie pod niezbędne 

inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej i technicznej oraz pod funkcje związane z 

rekreacją; 

 prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, poprzez ochronę przed zalesieniami miejsc 

otwarć widokowych, unikanie wprowadzania monokultur oraz zadrzewień pasowych 

powodujących dysharmonię krajobrazową, zaniechanie praktyki zalesień rozrzuconych 

przestrzennie pojedynczych działek, zalesianie gruntów porolnych o niskiej przydatności 

rolniczej; 

 wprowadzanie terenów zieleni w obrębie obszarów zurbanizowanych oraz kształtowanie 

struktury zieleni przenikającej tkankę miejską; 

 pielęgnacja istniejących terenów zieleni, w szczególności Parku Szpitalnego, w przypadku 

którego wszelkie prace pielęgnacyjne, porządkowe czy restauracyjne powinny być 

prowadzone zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi; 

 kształtowanie i ochrona mozaiki siedliskowej – z większą różnorodnością siedliskową wiąże 

się możliwość dyspersji większej liczby różnych gatunków; 

 zapobieganie na terenach rolniczych postępowaniu niekontrolowanej sukcesji wtórnej 

zagrażającej cennym ekosystemom półnaturalnym; 

 ochrona georóżnorodności poprzez podejmowanie działań na rzecz trwałego zachowania 

wszystkich jej elementów – geostanowisk – w miejscu ich naturalnego występowania, 

przeciwdziałanie niszczeniu dziedzictwa geologicznego i naturalnie ukształtowanych form 

geomorfologicznych (w mieście Jasło wyróżniono jedno geostanowisko); 

                                                           
28 źródło: Komentarz do mapy korytarzy migracyjnych opracowanej w ramach projektu „Ochrona ostoi 
karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne” realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi  krajami członkowskimi Unii Europejskiej 
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 ochrona zabytkowych parków poprzez zakaz dokonywania zmian naruszających układ 

przestrzenny parku, zakaz wykonywania robót szkodliwych dla parku, realizację niezbędnej 

pielęgnacji roślinności parkowej; 

 rekultywacja terenów przekształconych w wyniku działalności gospodarczej, realizowana 

przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań przyrodniczych oraz potrzeb wzbogacenia ich 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych; 

 wsparcie rozwoju i promocja zrównoważonej turystyki jako formy umiarkowanego 

użytkowania obszarów cennych przyrodniczo, uregulowanie ruchu turystycznego 

w obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych; 

 zwiększenie obszarów zieleni izolacyjnej – zarówno od dróg jak i obiektów przemysłowych, 

uciążliwych obiektów usługowych czy elementów infrastruktury technicznej, w przypadku 

istniejących terenów przemysłowych wskazuje się kształtowanie zieleni komponowanej; 

 dążenie do racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych. 

Schemat 26. Błękitno-zielona infrastruktura na obszarze miasta Jasło 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Krajobraz przyrodniczy i przyrodniczo-kulturowy podlega ochronie na podstawie przepisów 

odrębnych w zakresie ochrony przyrody. Z dziesięciu możliwych form ochrony przyrody na terenie 

miasta Jasło występują: obszary Natura 2000 oraz pomniki przyrody. 

Obszar Natura 2000: PLH1800311 Golesz 

Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne 

obszary ochrony siedlisk, a dla zachowania ich spójności ważne jest także utrzymywanie korytarzy 

ekologicznych łączących te obszary. Są one chronione na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych w zakresie ochrony przyrody. Przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 w granicach 

gminy Jasło są dwa siedliska: grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (9170) oraz łęgi 

wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0). Dla obszaru Natura 2000 Golesz sporządzono 

projekt planu zadań ochronnych. 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego opracowywanych na podstawie 

niniejszego studium należy uwzględnić zasady zagospodarowania oraz zakazy (ograniczenia) 

wynikające z przepisów odrębnych, w tym plan zadań ochronnych po jego opublikowaniu. 

Obszar Natura 2000: PLH180040 Las Niegłowicki 

Przedmiotem ochrony są trzy typy siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku 

I Dyrektywy siedliskowej: kwaśne buczyny (9110), żyzne buczyny (9130) oraz grąd 

środokowoeuropejski i subkontynentalny (9170). Dla obszaru Natura 2000 Las Niegłowicki 

sporządzono projekt planu zadań ochronnych. 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego opracowywanych na podstawie 

niniejszego studium należy uwzględnić zasady zagospodarowania oraz zakazy (ograniczenia) 

wynikające z przepisów odrębnych, w tym plan zadań ochronnych po jego opublikowaniu. 

Obszar Natura 2000: PLB180052 Wisłoka z dopływami 

Przedmiotem ochrony są gatunki ryb z załącznika II dyrektywy siedliskowej (minóg 

strumieniowy, brzanka peloponeska, boleń pospolity, różanka pospolita, głowacz białopłetwy, koza 

pospolita) a także siedliska leśne związane z dolinami, tj. wikliny nadrzeczne, łęg wierzbowy, łęg 

topolowy, podgórski łęg jesionowy, olszynka górska, olszyna bagienna, łęg jesionowo-wiązowy. 

Dla tego obszaru Natura 2000 Wisłoka z dopływami nie ma sporządzonego planu zadań 

ochronnych. 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego opracowywanych na podstawie 

niniejszego studium należy uwzględnić zasady zagospodarowania oraz zakazy (ograniczenia) 

wynikające z przepisów odrębnych, w tym plan zadań ochronnych po jego opublikowaniu. 

Pomniki przyrody 

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska 

o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 

odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych 

rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, 

jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Są one chronione na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych w zakresie ochrony przyrody. 
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W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego opracowywanych na podstawie 

niniejszego studium należy uwzględnić zasady zagospodarowania oraz zakazy (ograniczenia) 

wynikające z przepisów odrębnych w zakresie pomników przyrody. 

2. Obszary i zasady ochrony wód 

Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 433 Dolina rzeki Wisłoka obejmuje tylko po części 

tereny miasta Jasło. Eksploatacja ww. GZWP odbywa się przez zbiorcze bądź indywidualne (studnie) 

ujęcia, zlokalizowane w jego obrębie. Pozostałe wody podziemne nie zostały zakwalifikowane jako 

zbiorniki, w niektórych częściach miasta użytkowe piętro wodonośne nie występuje, dlatego 

głównym źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców Jasła są ujęcia wód powierzchniowych – rzeka 

Wisłoka. 

Głównym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych są spływy 

powierzchniowe wód opadowych z powierzchni zanieczyszczonych do kolektorów, zrzuty ścieków 

przemysłowych i komunalnych, istotny jest również brak kanalizacji na terenach rozproszonej 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zagrożenie zanieczyszczenia wód potęgowane jest 

niekorzystnymi uwarunkowaniami geologicznymi tj. niską odpornością na zanieczyszczenia 

przenikające z powierzchni, głównie z powodu dużej przepuszczalności utworów znajdujących się 

w stropie warstwy wodonośnej. 

Ochrona wód musi być realizowana przez maksymalne ograniczenie zrzutów zanieczyszczeń 

(przede wszystkim substancji biogennych, organicznych i toksycznych) do ziemi i do wód 

powierzchniowych. W celu ograniczenia zagrożeń dla wód otwartych i podziemnych, przyjmuje się 

następujące zasady polityki przestrzennej w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych: 

 rozbudowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, eliminującej w maksymalny sposób 

indywidualne sposoby utylizacji ścieków sanitarnych i deszczowych; 

 objęcie wszystkich możliwych obszarów zbiorczą kanalizacją sanitarną z odprowadzeniem 

ścieków do oczyszczalni, postuluje się objęcie siecią kanalizacyjną w pierwszej kolejności 

zabudowy położonej w granicach projektowanego obszaru ochronnego lokalnego zbiornika 

wód podziemnych; 

 dopuszczenie na obszarach przewidzianych do objęcia zbiorczą sanitarną kanalizacją, do 

czasu jej wybudowania, odprowadzenia ścieków do szczelnych szamb tylko jako rozwiązania 

tymczasowego z koniecznością monitorowania systematyczności wywożenia nieczystości; 

 dopuszczenie docelowego odprowadzania ścieków do szamb, tylko na obszarach, które 

z uzasadnionych ekonomicznie względów nie zostaną przewidziane do objęcia zbiorczą 

kanalizacją sanitarną; 

 kompleksowe rozwiązanie odprowadzania ścieków opadowych z ciągów komunikacyjnych, 

placów i parkingów oraz oczyszczenie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 zakaz hodowli zwierząt w systemie bezściółkowym; 

 zakaz rolniczego wykorzystania ścieków oraz gnojowicy; 

 wykluczenie składowania nawozów (w tym nawozów naturalnych) i innych środków 

chemicznych bezpośrednio na powierzchni ziemi; 

 likwidacja „dzikich” składowisk odpadów; 

 zakaz magazynowania odpadów; 

 zakaz lokalizowania mogilników środków ochrony roślin i mogilników zwierząt; 
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 dostosowanie, ze względu na ochronę wód podziemnych, lokalizacji nowych obiektów, 

szczególnie tych uciążliwych dla środowiska, do struktur hydrogeologicznych; 

 rozwiązania zmierzające do przeciwdziałania skutkom suszy poprzez zwiększenie małej 

retencji wodnej oraz wdrażanie proekologicznych metod retencjonowania wody, na 

zasadach przewidzianych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym oraz w programach 

działań wynikających z planów gospodarowania wodami; 

 nie dopuszczanie do powstawania nowych źródeł zagrożeń dla jakości wód podziemnych; 

 rozpoznanie problemu starych studni kopanych – ewidencja i zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem. 

3. Ochrona powietrza 

Dla województwa podkarpackiego opracowano „Program ochrony powietrza dla strefy 

podkarpackiej – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego 

PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych”, a dla samego miasta Jasło – Plan 

gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jasło na lata 2015-2020. Są to dokumenty strategiczne o randze 

regionalnej i lokalnej, uwzględniające najważniejsze problemy z zakresu ochrony powietrza. 

Program ochrony powietrza wyznacza działania związane z redukcją emisji ze źródeł 

indywidualnego ogrzewania lokali, ograniczeniem emisji komunikacyjnej, prowadzeniem kampanii 

edukacyjno-informacyjnych, stosowaniem odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania 

przestrzennego i w regulaminach utrzymania porządku i czystości w gminach, rozbudową systemów 

informowania mieszkańców o jakości powietrza oraz działania regulacyjne (stosowanie zakazów 

i kontrole). 

Plan gospodarki niskoemisyjnej uwzględnia działania z zakresu ograniczania emisji 

w budynkach i instalacjach znajdujących się na terenie gminy, tj. instalacja systemów energii 

odnawialnej, przebudowa i modernizacja węzłów cieplnych, termomodernizacja obiektów na terenie 

miasta, wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, montaż pomp ciepła. 

Ponadto ogólne zasady wskazują, aby zagospodarowanie nowych terenów oraz zmiany 

sposobu użytkowania istniejących terenów zainwestowanych powinny uwzględniać potrzebę 

poprawy jakości powietrza atmosferycznego, w szczególności w zakresie niskiej emisji oraz pyłów 

zawieszonych. 

Przyjmuje się następujące zasady polityki przestrzennej w zakresie ochrony powietrza 

atmosferycznego: 

 ograniczenie emisji ze spalania węgla w piecach domowych – zmiana sytemu ogrzewania z 

użyciem tradycyjnego paliwa na ekologiczne, wycofanie z użytkowania kotłów i pieców 

węglowych o złym stanie technicznym i niskiej sprawności cieplnej; 

 modernizacja systemów grzewczych i docieplenie budynków, w celu zmniejszenia 

zapotrzebowania na energię cieplną; 

 popularyzacja energii ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim przy wykorzystaniu 

instalacji kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych; 

 zmniejszanie energochłonności sektora komunalnego, rolniczego i przemysłowo-

usługowego; 

 stosowanie technik i technologii zapobiegających i ograniczających emisję pyłów; 
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 utrzymanie luk w zabudowie umożliwiających ruchy mas powietrza; 

 poprawa struktury biocenotycznej obszaru i zdolności pochłaniania dwutlenku węgla przez 

zbiorowiska roślinne, szczególnie leśne, zwiększenie udziału terenów biologicznie 

aktywnych; 

 tworzenie, utrzymanie pasów zieleni izolacyjnej, w szczególności w sąsiedztwie głównych 

szlaków komunikacyjnych. 

4. Ochrona przed hałasem 

Głównym źródłem hałasu w Jaśle jest ruch drogowy oraz ruch kolejowy. Hałas przemysłowy 

stanowi znacznie mniejszą uciążliwość – pomimo znacznej powierzchni terenów zabudowy 

produkcyjnej jest ona skoncentrowana przede wszystkim w kilku zwartych kompleksach, 

odizolowanych przestrzennie od zabudowy wrażliwej na hałas. 

W odniesieniu do hałasu komunikacyjnego należy wprowadzić działania izolujące wrażliwą na 

hałas zabudowę (przede wszystkim osiedla mieszkaniowe, szkoły, tereny rekreacyjne) od ruchu 

samochodowego, ograniczające ruch samochodowy oraz minimalizujące istniejące uciążliwości 

akustyczne: 

 eliminacja ruchu tranzytowego z centrum miasta, a docelowo poza obszar zwartej zabudowy 

(budowa obwodnic wraz ze wszystkimi towarzyszącymi inwestycji obiektami inżynierskimi); 

 rozwój systemu komunikacji publicznej, szczególnie opartej o pojazdy elektryczne, w celu 

zmniejszenia ogólnej liczby pojazdów; 

 rozwój systemu dróg rowerowych w miejskich systemach zieleni i ciągach ulicznych; 

 modernizację pozostałych dróg publicznych, poprawę stanu nawierzchni; 

 utrzymanie istniejących i tworzenie nowych pasów zieleni izolacyjnej w sąsiedztwie 

głównych szlaków komunikacyjnych; 

 niewskazane jest stosowanie fizycznych barier akustycznych w formie ekranów. 

W odniesieniu do pozostałych obiektów mogących generować hałas zaleca się: 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć uciążliwych w zakresie emisji hałasu w terenach zwartej 

zabudowy mieszkaniowej; 

 mniejsze zakłady produkcyjne zlokalizowane w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, szkół, itp. 

powinny być izolowane poprzez zachowanie odpowiedniej odległości oraz stosowanie 

zieleni izolacyjnej. 

5. Ochrona gleb, gruntów i zasobów surowców 

Do głównych zadań odpowiedniej gospodarki gruntami należy eliminacja zabudowy z terenów 

osuwiskowych i ochrona gleb o wysokiej wartości produkcyjnej (głównie doliny rzek  

i potoków): 

 obszary osuwisk oraz kilkunastometrowe strefy wokół nich generalnie powinny być 

wyłączone z możliwości realizacji nowej zabudowy; 

 ochrona gleb przed erozją, zwłaszcza wodną i wietrzną, poprzez rozmieszczenie użytków 

produkcyjnych i ochronnych stosownie do rzeźby terenu, wprowadzanie układu działek i pól 

umożliwiających poprzecznostokową uprawę roli, stosowanie agrotechniki przeciwerozyjnej, 
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rozmieszczenie dróg rolniczych stosownie do rzeźby terenu, stosowanie urządzeń do 

rozpraszania i odprowadzania powierzchniowych spływów wód; 

 zalesienie obszarów zagrożonych erozją wodną (zbocza dolin) oraz gruntów marginalnych 

dla rolnictwa niemniej jednak w sposób racjonalny, nie powodujący dewastacji środowiska 

przyrodniczego np. terenów podmokłych; 

 racjonalne stosowanie wapna, nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na terenach 

rolnych, zakaz składowania bezpośrednio na ziemi nawozów, pasz, obornika i innych 

substancji wykorzystywanych w rolnictwie; 

 zakładanie pasów zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, na liniach spływu wód; 

 stosowanie kompleksowej gospodarki związanej z oczyszczaniem ścieków bytowych 

i przechowywaniem nawozów naturalnych; 

 racjonalne stosowanie wapna, nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na terenach 

rolnych i leśnych; 

 likwidacja „dzikich” składowisk odpadów; 

 przeciwdziałanie degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza i wód 

powierzchniowych; 

 zachowanie śródpolnych torfowisk, oczek wodnych, jako naturalnych zbiorników wodnych; 

 rekultywacja terenów zdegradowanych, w tym terenów poeksploatacyjnych oraz 

zamkniętych składowisk odpadów. 

XXIV. KIERUNKI I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTRY 

WSPÓŁCZESNEJ 

6. Ogólne zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

Ochronę dziedzictwa kulturowego należy prowadzić zgodnie z ustaleniami zawartymi  

w przepisach odrębnych, w tym w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zasady 

ochrony dziedzictwa kulturowego będą opierały się na wskazaniu w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego oraz formułowaniu odpowiednich nakazów, zakazów, ograniczeń 

oraz dopuszczeni. 

Studium ustala następujące zasady ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego: 

1. utrzymanie historycznie ukształtowanego krajobrazu kulturowego; 

2. zachowanie istniejącej zabudowy o wartościach zabytkowych i kompozycyjnych; 

3. dostosowanie nowej zabudowy w strefie śródmiejskiej – Centrum, do zachowanych 

reliktów zabudowy historycznej – głównie pod względem gabarytów, formy i układu 

brył oraz usytuowania w historycznym rozplanowaniu; 

4. zachowanie w rynku wszystkich pierzei w obecnym stanie zabudowy w celu utrzymania 

dawnego charakteru zabudowy;  

5. utrzymanie obiektów zabytkowych poprzez właściwą eksploatację, poddawanie 

bieżącym remontom oraz przeprowadzanie zabiegów konserwatorskich. Działania te 

powinny być przeprowadzane w porozumieniu z PWKZ. Zalecane jest doprowadzanie 
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obiektów do ich pierwotnej funkcji bądź adaptowanie ich do pełnienia funkcji, która 

nie będzie kolidować z ich historycznym, zabytkowym charakterem; 

6. konserwacja, rewaloryzacja i porządkowanie zabytkowych parków i cmentarzy, oraz 

innych terenów publicznych; 

7. wykluczenie lokalizowania obiektów dysharmonizujących z zabytkowym sąsiedztwem 

i przesłaniających obiekty zabytkowe; 

8. zachowanie i ochrona stanowisk archeologicznych; 

9. zintegrowanie ochrony dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu. 

Przy planowaniu zagospodarowania przestrzeni miejskiej Jasła należy zwrócić uwagę  

na historyczne jednostki urbanistyczne, które obecnie znajdują się w granicach administracyjnych 

analizowanego miasta.  

Kształtując przestrzeń Jasła należy mieć na uwadze takie obszary jak: Gorajowice, Ulaszowice, 

Brzyszczki, Niegłowice, Sobniów, Kaczorowy, Żółków, Krajowice. Niezbędne jest zachowanie oraz 

wyeksponowanie ich odrębności, tak przestrzennej, jak i historycznej. Niezwykle ważne wydaje się 

wyeliminowanie nadawania tym terenom nowych funkcji, co mogłoby zniekształcić pierwotny układ 

urbanistyczny, zmienić charakter miejsca, przyczynić się do zatracenia genius loci. 

Zwiększenie udziału dziedzictwa kulturowego Jasła w promocji i rozwoju miasta musi nastąpić 

w wyniku dodatkowego rozpoznania terenowego zachowanych obiektów o walorach 

etnograficznych, artystycznych, historycznych, tradycyjnych, które należałoby zakwalifikować,  

po uwzględnieniu z PWKZ do ewidencji konserwatorskiej bądź do rejestru zabytków. 

Należy wskazać elementy, które choć nie figurują w ewidencji zabytków lub w rejestrze 

prowadzonym przez WKZ to bezwzględnie powinny podlegać ochronie. Są to: 

 historyczna zabudowa dworska, pałacowa,  

 centra dawnych wsi wcielonych do Jasła,  

 rozplanowanie ulic i dróg, 

 utrzymanie i kontynuacja oraz odtworzenie tradycyjnych gościńców i dróg  

i zachowanie osi widokowych,  

 utrzymanie historycznego i tradycyjnego nazewnictwa Jaśle poprzez nadanie nazw placom i 

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

 układ terenu i krajobrazu.  

Celem powyższej ochrony jest: 

 zachowanie oraz ochrona zabytkowego układu przestrzennego, 

 zachowanie rozplanowania ulic i placów, historycznego przebiegu ulic, historycznych linii 

zabudowy, oraz wysokości ścian wnętrz urbanistycznych, 

 odtworzenie (uczytelnienie) w terenie zarysów śladów ważnych obiektów i zespołów 

(budynków), 

 zapewnienie nadzoru konserwatorskiego nad renowacją i restauracją zespołów 

zabytkowych, krajobrazowych założeń urbanistycznych, konserwacją zachowanych 

elementów zabytkowych układu terenu, zieleni, cieków itp., 
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 dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej  

z zakresie usytuowania, zastosowanych materiałów budowlanych, 

 usunięcie obiektów dysharmonizujących,  

 dostosowanie współczesnej funkcji obiektów do wartości zabytkowych zespołu  

i poszczególnych obiektów, 

 zakaz wznoszenia obiektów i urządzeń mogących pogorszyć stan środowiska kulturowego, 

 nakaz zabezpieczania obiektów przed dewastacją i zniszczeniem,  

 zakaz wprowadzania nowych funkcji na następujących terenach miasta: Gorajowice, 

Ulaszowice, Brzyszczki, Niegłowice, Sobniów, Kaczorowy, Żółków, Krajowice, 

 przeprowadzanie badań historycznych i archeologicznych poprzedzających działalność 

budowlaną.  

7. Obszary i obiekty objęte ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków 

Na terenie miasta 21 obiektów zostało objętych ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków.  

W odniesieniu do nich Studium ustala następujące zasady ochrony: 

 prowadzenie wszelkich działań inwestycyjnych w obiektach i na obszarach wpisanych do 

rejestru zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami oraz prawa budowlanego, 

 wykorzystanie obiektu wpisanego do rejestru zabytków na cele użytkowe powinno 

zapewniać trwałe zachowanie jego wartości, 

 zachowanie historycznej formy urbanistycznej i architektonicznej oraz rewaloryzacja 

otoczenia zabytków zgodnie z historycznym zagospodarowaniem, 

 zachowanie historycznego układu przestrzennego wraz z zielenią na terenie cmentarza. 

Starsze nagrobki należy poddać zabiegom konserwatorskim w porozumieniu z Wojewódzkim 

Konserwator Zabytków, 

 zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania, 

 w przypadku remontów, przebudowy, zmian sposobu zagospodarowania i użytkowania, 

zachowanie zabytkowego wystroju elewacji i wyposażenia wnętrz, utrzymanie gabarytów 

i historycznego rozplanowania wnętrz, stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych  

o wysokiej jakości, 

 ochrona zieleni towarzyszącej obiektom zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków, 

 utrzymanie zespołów dworskich, wraz z ich otoczeniem, w jednej całości własnościowej oraz 

kontynuowanie ich dawnej funkcji, bądź jeśli jest to nie możliwe, to adaptacja tych obiektów 

do pełnienia funkcji nie kolidujących z zabytkowym charakterem zespołu. 

8. Obszary i obiekty objęte ochroną poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytków 

Dla obiektów tych obowiązują następujące zasady ochrony: 

 zachowanie obszarów i obiektów z możliwością rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, 

zmiany sposobu użytkowania obiektów na zasadach określonych w planach miejscowych 

i zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz 

prawa budowlanego, 

 zachowanie i ochrona przydrożnych kapliczek i figur, 
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 zachowanie zabytkowych komponentów zabudowy i rozplanowania węzłowej stacji 

kolejowej, w tym nastawnię kolejową przy ul. Metzgera i parowozownię z obrotnicą przy ul. 

Kolejowe, 

 zachowanie historycznego układu przestrzennego wraz z zielenią na terenach cmentarzy, 

 usunięcie w miarę możliwości obiektów, bądź ich części, stanowiących dysharmonijne 

elementy, 

 trwałe zachowanie historycznej formy urbanistycznej i architektonicznej, utrzymanie cech 

stylowych, formy, kompozycji oraz detali architektonicznych zabytkowych obiektów, 

 stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak: dachówka ceramiczna, 

drewno, kamień, cegła, szkło, 

 zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania, 

 rewaloryzacja otoczenia zabytków zgodnie z historycznym zagospodarowaniem, ochrona 

zieleni towarzyszącej obiektom zabytkowym. 

Lista obiektów objętych ochroną w ewidencji jest zestawieniem otwartym i może ulegać 

zmianom.  

9. Strefy ochrony konserwatorskiej 

W zakresie ochrony wartości kulturowych na obszarze miasta, w zespole staromiejskim, została 

wyznaczona strefa ochrony ekspozycji zabytkowych placów oraz wnętrz ulic. 

Strefę ochrony ekspozycji zabytkowych placów oraz wnętrz ulic wyznacza się ulicami  

i częściowo przyległą zabudową: Targowa, Zielona, Kilińskiego, Farna, Basztowa, Kadyiego, Kościuszki, 

Kołłątaja, Asnyka, Sokoła, Czackiego, Bednarska, Polskiego Czerwonego Krzyża, Szajnochy, Kazimierza 

Wielkiego. 

Ochroną obejmuje się place 

 Rynek wraz z otoczeniem, 

 Stary rynek wraz z otoczeniem, 

 Plac Żwirki i Wigury wraz z otoczeniem, 

 Plac Inwalidów Wojennych 

oraz ulice wskazane na rysunku studium zał. nr 2B, jako główne przestrzenie o charakterze 

reprezentacyjnym. 

W strefie tej obowiązują następujące zasady ochrony: 

 przed przystąpieniem do działań inwestycyjnych, należy opracować studium widokowe  

z koncepcją rozwiązania kompozycji przestrzennej, której zakres należy uzgodnić  

z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków, 

 zachowanie i konserwacja obiektów zabytkowych kształtujących pierzeje ulic i placów, 

 zachowanie rozplanowania układu ulic, placów i budynków poprzez zachowanie linii 

zabudowy i szerokości ulic,  

 wyeksponowanie w strukturze przestrzennej powiązań placów i ulic, 

 ochrona perspektyw widokowych, 

 utrzymanie i uzupełnianie zieleni przyulicznej, 
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 realizacja nowej zabudowy nawiązującej do zachowanych reliktów zabudowy historycznej – 

głównie pod względem gabarytów, formy i układu brył oraz usytuowania w historycznym 

rozplanowaniu. 

Ponadto w celu naprowadzenia na strefę ochrony ekspozycji wskazuje się w części północnej 

miasta tereny  usług do przekształceń, po lewej i prawej stronie ulicy Kazimierza Wielkiego od strony 

rzeki Jasiołki i wytworzenia  przedpola dla zespołu staromiejskiego. 

10. Dobra kultury współczesnej 

Na terenie miasta Jasła nie występują dobra kultury współczesnej. 

11. Zasady ochrony zabytków archeologicznych 

Na terenie miasta zlokalizowanych jest 50 stanowisk archeologicznych. W obrębie stanowisk 

archeologicznych prowadzenia prac związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenu i badań 

archeologicznych przed realizacją wszelkich inwestycji wiążących się z usunięciem wierzchniej 

warstwy gleby, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.  

Studium wskazuje strefę ochrony archeologicznej obszaru zespołu staromiejskiego, w jego 

historycznych granicach. Prace ziemne w tym obszarze muszą być poprzedzone badaniami 

archeologicznymi zgodnie z przepisami odrębnymi. Wskazane jest wyeksponowanie budowli poprzez 

oznaczenie ich obrysu na posadzce placu. 

XXV. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU KOMUNIKACJI 

1. Polityka transportowa 

Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, głównym celem polityki transportowej miasta 

Jasło jest usprawnienie i rozwój systemu transportowego zapewniającego sprawne przemieszczanie 

osób i towarów przy ograniczeniu uciążliwości dla środowiska. 

Warunkiem osiągania powyższego celu jest: 

 rozwój terenów inwestycyjnych w oparciu o istniejący i projektowany system komunikacyjny; 

 wytworzenie obwodowego układu komunikacyjnego oraz budowa mostów na Wisłoce 

i Jasiołce;  

 ograniczenie ruchu samochodowego w centralnej części miasta; 

 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym budowa chodników i szlaków pieszych 

oraz dróg dla rowerów; 

 dążenie do eliminacji negatywnego oddziaływania transportu na warunki życia mieszkańców; 

 spójne planowanie inwestycji z zakresu rozwoju transportu; 

 urządzenie parkingów strategicznych, w tym także związanych z ruchem turystycznym; 

 stworzenie systemu transportu związanego z obsługą ruchu turystycznego. 

2. Układ drogowy 

Układ drogowo-uliczny tworzyć będzie hierarchiczny system oparty na dwóch elementach: 
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 układzie podstawowym – drogi główne ruchu przyspieszonego, główne i zbiorcze (krajowe, 

wojewódzkie, ważniejsze powiatowe i gminne), zapewniające główne powiązania zewnętrzne 

oraz wewnętrzne; 

 układzie obsługującym – pozostałe drogi klas zbiorczych, oraz drogi klasy lokalnej 

i dojazdowej o mniejszym lokalnym, uzupełniającym układ podstawowy. 

Układ podstawowy projektowany jest, jako promienisto-obwodowy, oparty na obwodnicy 

zewnętrznej, wewnętrznej i śródmiejskiej. Obwodnica zewnętrzna wyprowadzać ma ruch tranzytowy 

poza obszary zabudowane, obwodnica wewnętrzna usprawni ruch wewnątrzmiejski pozwalając 

ominąć centrum miasta. Wskazana obwodnica śródmiejska, oparta na drogach klasy lokalnej, ma za 

zadanie odciążyć gęsto zabudowany obszar śródmieścia, na którym częściowo docelowo planuje się 

utworzenie strefy ruchu uspokojonego. 

Schemat 27. Docelowy układ komunikacyjny miasta Jasło 

 

 Źródło: Opracowanie własne 

Najważniejszymi elementami układu podstawowego będą: 

 w klasie drogi głównej ruchu przyspieszonego: 
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o zachodnia obwodnica Jasła (wspólny przebieg drogi krajowej nr 73 i 28), 

o północna obwodnica Jasła (przebieg wariantowy, droga krajowa nr 28) wraz 

z istniejącym fragm. ul. Bieszczadzkiej; 

 w klasie drogi głównej: 

o droga wojewódzka nr 992 (ul. Św. Jana z Dukli, projektowane obejście obrębu Górki, 

fragm. ul. J. Kasprowicza, fragm. ul. J. Piłsudskiego, projektowana droga wzdłuż 

Jasiołki, projektowane obejście Ulaszowic, fragm. ul. 17 Stycznia), 

o ciąg ul. J. Piłsudskiego i ul. Bieszczadzka; 

o ciąg ul. 3 Maja i Wojska Polskiego 

 w klasie drogi zbiorczej: 

o zachodnie obejście centrum Jasła (od skrzyżowania 3 Maja i Wojska Polskiego 

w kierunku północno zachodnim, wraz z mostem na Jasiołce, do projektowanego 

obejścia Ulaszowic), 

o ciąg ul. 3 Maja, A. Metzgera i J. Piłsudskiego (do skrzyżowania z J. Kasprowicza), 

o projektowane obejście Wądołów wraz z mostem na Wisłoce (po realizacji mostu 

planuje się zamknięcie istniejącego obiektu w ciągu ul. Krajowickiej, lub 

przeznaczenie go wyłącznie do ruchu pieszych i rowerzystów),  

o ul. Niegłowicka, projektowane obejście Niegłowic, 

o ciąg ul. Granicznej, Sobniowskiej, 

o wschodnia i północna obwodnica Sobniowa, 

o ul. A. Mickiewicza, 

o projektowane połączenie Gamratu i Krajowic wraz z mostem na Wisłoce, 

o ciąg ul. Rzemieślniczej, Towarowej i Na Kotlinę, 

o projektowany układ obsługujący tereny usługowo-produkcyjne w obrębach 

Brzyszczki II i Warzyce; 

 w klasie drogi lokalnej: 

o obwodnica ścisłego centrum Jasła (3 Maja, F. Chopina, J. Kraszewskiego, W. Jagiełły, 

K. Szajnochy, K. Wielkiego, Targowa, Zielona, P. Skargi, J. Kasprowicza), 

o połączenie ul. Żniwnej z ul. Towarową, wraz z budową mostu na rzece Jasiołce, 

z pominięciem ul. Hankówka. 

Układ obsługujący (pozostałe drogi zbiorcze, drogi w klasie lokalnej i dojazdowej) należy 

kształtować na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Wskazane na rysunkach studium „pozostałe drogi” są elementem informacyjnym, ilustrującym 

charakter tkanki miejskiej w poszczególnych rejonach miasta i nie należy ich traktować, jako ustalenie 

studium, którego plan miejscowy nie może naruszać. 

Cały system drogowy powinien charakteryzować się czytelną, hierarchiczną strukturą. 

W związku z realizacją nowych inwestycji należy modyfikować klasyfikację istniejącego układu 

drogowego. Urealnienia klasyfikacji wymaga szczególnie obszar obrębów Centrum, Południe, Zachód 

gdzie występuje znaczna gęstość sieci, a sposób zagospodarowania terenu nie umożliwia osiągnięcia 

wymaganych parametrów technicznych. Nowo projektowane drogi powinny mieć parametry 

umożliwiające poruszanie się pojazdów komunikacji miejskiej. 

Dopuszcza się odcinkowe zmiany przebiegu projektowanych elementów układu 

komunikacyjnego bez naruszania całościowych założeń układu komunikacyjnego miasta. 
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W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się na etapie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zmianę klasy drogi.  

Strefy ruchu uspokojonego 

W obszarze ograniczonym ul. Targową, Zieloną, P. Skargi, Śniadeckich, Jana Pawła II, 

Floriańską, Rejtana, Kościuszki, 3 Maja, A. Mickiewicza, T. Czackiego, Bednarską, W. Jagiełły, 

K. Szajnochy, K. Wielkiego należy dążyć do tworzenia stref ruchu uspokojonego z ograniczeniem 

ruchu pojazdów indywidualnych oraz zakazem ruchu ciężarowego (poza wjazdami docelowymi), 

w strefie tej priorytet powinni otrzymać piesi i rowerzyści. 

Schemat 28. Strefa ruchu uspokojonego 

 

 Źródło: Opracowanie własne 

W strefie ruchu uspokojonego w największą uwagę przywiązuje się do bezpieczeństwa 

niechronionych uczestników ruchu – pieszych, rowerzystów, osób jeżdżących na hulajnogach.  

Na terenach strefy dopuszczalna prędkość ograniczana jest do 30 km/h (możliwe zwiększenie na 

ciągach, po których porusza się komunikacja publiczna), stosowane są przewężenia, esowanie jezdni, 
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progi zwalniające, przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe są wyniesione. Następuje zmiana 

organizacji ruchu (skrzyżowania równorzędne), brak stosowania zatok autobusowych, wprowadzanie 

ruchu jednokierunkowego oraz stosowanie ułatwień dla rowerzystów (kontrapasy lub ruch pod prąd 

na zasadach ogólnych). 

Zmiana sposobu jazdy pozwala uzyskać nadrzędne cele, którym jest wzrost bezpieczeństwa 

w aspekcie ruchu drogowego oraz możliwość kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej 

w aspekcie urbanistycznym czy redukcja emitowanego hałasu i innych zanieczyszczeń. 

Polityka parkingowa 

Polityka parkingowa zakłada zaspokojenie potrzeb parkingowych mieszkańców gminy 

poprzez: 

 wyznaczenie nowych parkingów, strategicznych i lokalnych; 

 określenie wymaganych wskaźników parkingowych; 

 uporządkowanie parkowania w liniach rozgraniczających ulic w klasach dróg głównych, 

zbiorczych, lokalnych i dojazdowych; 

 ograniczenie możliwości parkowania poza wyznaczonymi miejscami; 

 wprowadzenie oznakowania parkingów i dojazdów do nich. 

 

Realizacja poszczególnych parkingów, a także ich wielkość i charakter zagospodarowania, 

powinny być związane z funkcjami obsługiwanych obiektów oraz z natężeniem ruchu. Wskazuje się 

lokalizację nowych parkingów strategicznych w rejonie dworca kolejowego, ul. Targowej oraz 

skrzyżowania ul. 3 Maja i Wojska Polskiego. 

Minimalne wskaźniki parkowania (liczba miejsc postojowych lub garażowych), liczone 

w odniesieniu do funkcji zagospodarowania, powinny wynosić:  

 dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej – 1 miejsce na 1 mieszkanie,  

 dla obiektów usługowych – 1 miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej, 

 dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – 1 miejsce na 100 m2 

powierzchni użytkowej, 

 dla usług publicznych – 1 miejsce na 5 zatrudnionych,  

 dla obiektów hotelowych – 1 miejsca na 2 pokoje, 

 dla obiektów produkcyjno-usługowych – 2 miejsca na 5 zatrudnionych,  

 dla terenów sportu i rekreacji – 1 miejsce na 15 użytkowników, 

 dla pozostałych funkcji – minimum 1 miejsce na 100 m2 powierzchni użytkowej. 

 dopuszcza się bilansowanie miejsc do parkowania w drogach lub w wyznaczonych terenach 

parkingów. 

 

W strefie ruchu uspokojonego (ograniczonego ul. ul. Targową, Zieloną, P. Skargi, 

Śniadeckich, Jana Pawła II, Floriańską, Rejtana, Kościuszki, 3 Maja, A. Mickiewicza, T. Czackiego, 

Bednarską, W. Jagiełły, K. Szajnochy, K. Wielkiego), charakteryzującego się najstarszą i najbardziej 

intensywną zabudową dopuszcza się realizację połowy ww. miejsc parkingowych. 
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Na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy 

wyznaczyć szczegółowe wskaźniki parkingowe uzależnione od projektowanych funkcji i przeznaczenia 

terenu. Postuluje się, aby w uzasadnionych przypadkach w celu ograniczenia ruchu kołowego, 

określać maksymalną ilość miejsc postojowych, szczególnie w obszarach o wysokich walorach 

krajobrazowych. 

Drogi dla rowerów  

Na terenie miasta brakuje infrastruktury rowerowej, na który składają się drogi dla rowerów, 

ciągi pieszo-rowerowe, pasy rowerowe, kontrapasy oraz ulice z dopuszczeniem ruchu pod prąd na 

zasadach ogólnych i inne. System powinien stanowić spójny układ, który umożliwi poruszanie się 

pomiędzy poszczególnymi osiedlami Jasła i stanowić będzie realną alternatywę dla 

krótkodystansowych podróży samochodami. Komunikacja rowerowa może być wykorzystywana 

zarówno przez mieszkańców jak i turystów. Szczególnie istotne jest ukształtowanie infrastruktury 

wzdłuż dróg stanowiących układ podstawowy. 

Dla wzrostu wykorzystania rowerów duże znaczenie będzie miało również tworzenie stref 

ruchu uspokojonego. Opracowania wymagają jednolite standardy infrastruktury rowerowej 

(szerokości ciągów, nawierzchnia, oświetlenie) i oznakowania. W rejonach koncentracji usług należy 

lokalizować stojaki dla rowerów. 

3. Transport zbiorowy 

Komunikacja autobusowa 

Podstawę komunikacji zbiorowej w Jaśle stanowi komunikacja autobusowa. Zgodnie 

z polityką transportową opartą na zasadach zrównoważonego rozwoju transport zbiorowy powinien 

odgrywać większą rolę w systemie transportowym miasta. 

Oferta przewozów powinna być dostosowana do potrzeb użytkowników, w tym zarówno 

mieszkańców jak i turystów. Zapewni to wzrost mobilności mieszkańców, szczególnie poza centrum 

miasta, oraz pozytywnie wpłynie na jakość życia mieszkańców ze względu na lepszą dostępność do 

podstawowych usług. Rozwój i poprawa standardów funkcjonowania miejskiej komunikacji 

autobusowej powinien być realizowany w następujących kierunkach:  

 stosowanie zasad organizacji ruchu i priorytetów dla komunikacji autobusowej,  

 dostosowywanie oferty do zapotrzebowania oraz stosowanie równych taktów połączeń; 

 sukcesywna wymiana taboru na niskoemisyjny, w tym elektryczny, spełniający aktualne 

normy emisji zanieczyszczeń oraz dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne; 

 projektowanie na nowych terenach przekrojów ulic zapewniających możliwość rozwoju 

komunikacji autobusowej; 

 wyposażenie infrastruktury przystankowej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Komunikacja kolejowa 

System komunikacji kolejowej opiera się na obecnie funkcjonujących liniach kolejowych 

nr 106, 108, 618. Planowana jest modernizacja linii kolejowych w ramach projektów ujętych 

w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku: 
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 Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz; 

 Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – granica województwa; 

 Rewitalizacja linii kolejowej nr 618 Jasło Towarowa – Sobniów. 

Ponadto linia kolejowa nr 106 objęta jest budową systemu ERTMS/GSM-R w ramach projektu 

POIiŚ 5.1-20 pn.: „Budowa infrastruktury ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”. W związku z realizacją projektu planuje się posadowienie 

wzdłuż linii kolejowej nr 106 masztów radiowych o wysokości do 50 m. 

Na terenie Jasła działa stacja i dwa przystanki kolejowe – zakłada się ich dalsze 

funkcjonowanie. Nie mniej jednak znaczenie dojazdów koleją w skali regionalnej może wzrastać. 

W związku z tym postuluje się podniesienie standardu obsługi dojazdów regionalnych i podmiejskich 

komunikacją kolejową poprzez lokalizację parkingów (szczególnie przy dworcu kolejowym) oraz 

wyposażenie przystanków w system informacji pasażerskiej i dostosowanie do wymagań osób 

niepełnosprawnych. 

4. Infrastruktura lotnicza 

Zakłada się utrzymanie funkcjonowanie lądowiska dla helikopterów obsługującego Szpital 

Specjalistyczny w Jaśle. Jednocześnie planuje się rozwój działalności lądowiska Ikar Jasło – wydłużenie 

pasa startowego do długości 720 m i szerokości 30 m umożliwi wykonywanie operacji lotniczych 

przez większą liczbę typów samolotów. Działalność lądowiska wiąże się z występowaniem strefy 

ograniczonej wysokości przeszkód lotniczych. 

XXVI. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 

1. Zaopatrzenie w wodę 

Dostęp do sieci wodociągowej jest jednym z elementów decydujących o dobrych warunkach 

życia mieszkańców. Realizacja planowego zakresu usług powinna być zapewniona przez: budowę 

nowych i modernizację istniejących sieci wodociągowych, prawidłową eksploatację sieci i urządzeń 

wodociągowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, racjonalne zarządzanie 

systemem wodociągowym. Należy dążyć do zapewnienia odbiorcom odpowiedniej ilości wody 

pokrywającej zapotrzebowanie, a także spełniającej wymagania dotyczące jakości określone 

w przepisach odrębnych z zakresu gospodarki wodnej. 

Sieć wodociągowa wymaga stałej rozbudowy oraz modernizacji. Należy uzupełniać  

ją o brakujące odcinki, w szczególności na obszarach poddawanych urbanizacji oraz dążyć, by 

możliwie jak najwięcej odbiorców miało dostęp do sieci wodociągowej. Do głównych planowanych 

inwestycji w zakresie miejskiej sieci wodociągowej należy budowa nowych sieci wodociągowych oraz 

modernizacja istniejących sieci wodociągowych. 

Na terenie miasta dopuszcza się lokalizację nowych ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody  

w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę.  

Na terenie miasta dopuszcza się budowę ujęć wód wykorzystywanych na potrzeby 

przemysłowe. 
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2. Odprowadzanie ścieków 

Sieć kanalizacyjna podobnie jak wodociągowa wymaga stałej rozbudowy i modernizacji, w celu 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie odprowadzania ścieków i ochrony środowiska. W sieć 

kanalizacyjną powinny zostać uzbrojone tereny, na których planowany jest rozwój zabudowy. 

Do głównych planowanych inwestycji w zakresie miejskiej sieci kanalizacyjnej należy budowa 

nowych sieci kanalizacyjnych, modernizacja sieci kanalizacyjnych, a także rozbudowa i modernizacja 

oczyszczalni ścieków dla miasta Jasła w zakresie instalacji zagospodarowania osadów ściekowych.  

Na obszarach, które nie są przewidziane do objęcia siecią kanalizacyjną, gospodarka ściekowa 

powinna zostać rozwiązana przy wykorzystaniu indywidualnych rozwiązań. Stosowanie klasycznych 

przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji jest niedozwolone, jednak w przypadku 

udzielenia zgody na zastosowanie oczyszczalni przydomowej musi ona spełniać wartości wskaźników 

zanieczyszczeń jaki posiada oczyszczalnia ścieków funkcjonująca w aglomeracji. Na pozostałych 

obszarach sugeruje się stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz atestowanych 

zbiorników bezodpływowych, z których ścieki transportowane będą wozami asenizacyjnymi do 

wyznaczonego punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków. Przy czym wskazuje się na konieczność 

kontroli przez miasto częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i sposobu pozbywania 

się komunalnych osadów ściekowych z istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Na terenie miasta dopuszcza się budowę oczyszczalni ścieków na potrzeby przemysłu.  

Przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych należy uwzględnić rozwiązania polegające 

na zagospodarowaniu tych wód w miejscu opadu, w szczególności poprzez gospodarcze 

wykorzystanie, odparowanie, rozsączanie do gruntu lub retencjonowanie na działce budowlanej wraz 

ze spowolnianiem ich odpływu do odbiornika. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych należy 

prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie, dotyczy to szczególnie wód pochodzących 

z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej. 

3. Ciepłownictwo 

W mieście Jaśle zakłada się kontynuację zbiorowego systemu zaopatrzenia w ciepło oraz dalszy 

jego rozwój. Planowany rozwój sieci obejmuje przede wszystkim: 

 budowę niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie ciepłowni Hankówka  

w Jaśle (dwa silniki gazowe o mocy termicznej około 2,3 MWt i mocy elektrycznej około 

1,99 MWe), 

 rozbudowę sieci ciepłowniczej w rejonie osiedla Zielona Kotlina, 

 budowę sieci ciepłowniczej na odcinku ul. Franciszkańskiej - ul. Ducala, 

 rozbudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych w rejonie ul. Baczyńskiego, 

 budowę przyłączy ciepłowniczych. 

Ponadto wskazuje się na konieczność, w miarę możliwości, przyłączania do sieci ciepłowniczej 

kolejnych odbiorców oraz prowadzenia prac modernizacyjnych sieci w celu zmniejszenia strat ciepła 

podczas jego przesyłu. Na obszarze miasta Jasła dopuszcza się budowę, rozbudowę oraz 

modernizację sieci ciepłowniczych. 

Na obszarach nieobjętych miejskim systemem ciepłowniczym wytwarzanie ciepła następuje 

w lokalnych kotłowniach, które opalane są na ogół gazem, a w niewielkim stopniu paliwami stałymi 
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lub przy wykorzystaniu OZE. Należy dążyć do ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez 

systematyczne rezygnowanie z węgla, jako źródła energii na rzecz rozwiązań ekologicznych. Należy 

zadbać o wysoką sprawność instalacji grzewczej, poprzez modernizację indywidualnych źródeł ciepła 

(kotłów), zachowanie dobrego stanu instalacji wewnętrznej oraz termomodernizację budynków.  

4. Elektroenergetyka 

Do Jasła doprowadzone są linie wysokiego napięcia 110 kV, które dają możliwość pełnego 

zaspokajania potrzeb odbiorców w zakresie energii elektrycznej. Dopuszcza się ich przebudowę, 

rozbudowę, modernizację i remont. Do głównych planowanych inwestycji w zakresie sieci 

elektroenergetycznej wysokiego napięcia zalicza się: 

 modernizację stacji elektroenergetycznej Hankówka,  

 modernizację linii 110 kV Niegłowice - Gamrat A w celu zwiększenia przesyłu mocy,  

 modernizację linii Gamrat A - Hankówka w celu zwiększenia przesyłu mocy. 

Zakłada się, iż liczba odbiorców energii elektrycznej będzie się zwiększała. W związku 

z powyższym w celu zaspokojenia potrzeb wszystkich odbiorców i zapewnienia bezpieczeństwa 

energetycznego sieć średniego i niskiego napięcia wraz ze stacjami transformatorowymi powinna 

podlegać stałej modernizacji i rozbudowie.  

Na obszarze miasta Jasła dopuszcza się budowę nowych napowietrznych i kablowych linii 

elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych, a także rozbudowę, przebudowę, 

modernizację i remont istniejących linii elektroenergetycznych. Nowe linie elektroenergetyczne 

niskiego i średniego napięcia powinny być w miarę możliwości prowadzone jako kablowe, szczególnie 

w obszarze zwartej zabudowy. 

Istniejące i projektowane linie elektroenergetyczne wprowadzają ograniczenia w możliwości 

zabudowy terenów wokół nich. Dla napowietrznych linii 110 kV obowiązuje pas technologiczny 

o szerokości 40 m (po 20 m licząc od osi linii). W pasch technologicznych linii elektroenergetycznych 

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Ponadto, wyklucza się z zadrzewienia obszary pod liniami elektroenergetycznymi w pasach: 

 20 m (po 10 m licząc od osi linii) dla napowietrznych linii 110 kV, 

 11 m (po 5,5 m licząc od osi linii) dla napowietrznych linii średniego napięcia 

oraz w pasach przeznaczonych dla infrastruktury elektroenergetycznej. 

Zgodnie z planami rozwojowymi krajowej sieci przesyłowej na terenie gmmiasta Jasła nie 

przewiduje się budowy obiektów elektroenergetycznych o napięciu 220 kV i wyższym. 

Przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględniać uwarunkowania wynikające z przebiegu 

istniejącej i planowanej infrastruktury elektroenergetycznej spełniając wymagania zawarte 

w przepisach odrębnych.  

Lokalizacja planowanych paneli fotowoltaicznych oraz urządzeń elektroenergetycznych 

w pobliżu miejsc skrzyżowań z liniami elektroenergetycznymi musi spełniać wymagania zawarte 

w przepisach odrębnych (ze szczególnym uwzględnieniem pracy urządzeń myjących paneli). 

W obrębie 4 m od zewnętrznego obrysu słupa (naziemnych części fundamentów) nie należy 

montować paneli fotowoltaicznych oraz innych urządzeń, ponadto powinien zostać zachowany 

nieutrudniony dostęp (dojazd) do słupów związanych z bieżącą eksploatacją oraz usuwaniem awarii. 
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5. Gazyfikacja 

Gazociągi wysokiego ciśnienie wprowadzają ograniczenia w zagospodarowaniu terenów w ich 

pobliżu. Dla gazociągów ustala się strefy kontrolowane o szerokości: 

 30 m dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 relacji Sędziszów - Warzyce, DN300 relacji 

Strachocina - Warzyce, DN250/300 relacji Wygoda - Warzyce, DN100 zasilającego stację 

gazową dla zakładu Kronoflooring, DN32 zasilającego stację gazową dla zakładu MPGK Jasło, 

DN100 zasilającego stację gazową Jasło - Gamrat, 

 4 m dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 zasilający stację gazową Jasło - Gorajowice, 

 6 m dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 Warzyce – Gorlice Siepietnica, 

 30 m dla gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN250 Warzyce - Gliniczek - 

Niegłowice. 

W granicach miasta dopuszcza się przebudowę, rozbudowę istniejących gazociągów oraz 

budowę nowych gazociągów. Wraz z rozwojem zabudowy powinna być uzupełniana sieć 

dystrybucyjna gazociągów średniego i niskiego ciśnienia w celu doprowadzenia gazu do nowych 

odbiorców.  

Na terenie miasta Jasła funkcjonuje obszar i teren górniczy Roztoki I. W związku z powyższym 

zlokalizowane są także obiekty i urządzenia związane z wydobywaniem ropy naftowej i gazu 

ziemnego, które wprowadzają ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Strefa wolna od zabudowy 

powinna wynosić: 

 5 m od zlikwidowanych odwiertów, 

 50 m od czynnych odwiertów, od czynnych zbiorników na ropę naftową, zbiorników na gaz 

ziemny, tłoczni ropy, tłoczni gazu ziemnego, łapaczek, 

 20 m (po 10 m w obydwie strony od osi gazociągu) od czynnych gazociągów kopalnianych, 

 4 m (po 2 m w obydwie strony od osi ropociągu) od czynnych ropociągów. 

Na obszarze Jasła dopuszcza się budowę nowych obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej związanych z eksploatacją gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowę ośrodków zbioru 

gazu i ropy naftowej, gazociągów i ropociągów od nowych odwiertów do ośrodków. Na terenach 

wolnych od zabudowy dopuszcza się prowadzenie prac poszukiwawczych, wierceń za gazem 

ziemnym i ropą naftową oraz eksploatacje odkrytych zasobów. 

6. Telekomunikacja 

W zakresie telekomunikacji zakłada się pełną dostępność do łączy telekomunikacyjnych, rozwój 

sieci teleinformatycznych zapobiegający wykluczeniu cyfrowemu społeczeństwa. Do zwiększenia 

dostępności wskazuje się rozwój sieci telekomunikacyjnej umożliwiającą łączność i szerokopasmową 

transmisję danych. Kolejnym wskazaniem jest rozwój sieci bezprzewodowych poprzez budowę 

systemu nieodpłatnego dostępu do Internetu np. za pomocą sieci hotspotów. 

Wskazuje się na potrzebę rozwoju systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych 

poprzez budowę sieci przewodowych (nadziemnych i podziemnych) i bezprzewodowych, stosownie 

do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne. 

Ponadto należy dążyć do zapewnienia dostępu do usług telefonicznych poprzez utrzymanie, 

modernizację i rozbudowę urządzeń telekomunikacyjnych. 
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7. Gospodarka odpadami 

Dokumentami wyznaczającymi kierunki w zakresie gospodarki odpadami w mieście Jaśle jest 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 (z 2016 r.) oraz Plan Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Podkarpackiego 2022 (z 2016 r.).  

W zakresie gospodarki odpadami na terenie Jasła planowana jest: 

 rozbudowa i modernizacja istniejącego PSZOK, 

 budowa nowego PSZOK, 

 budowa instalacji do recyklingu tworzyw sztucznych o planowanej mocy przerobowej 10 000 

t/rok (lokalizacja nieustalona miasto Jasło, gmina Jasło lub gmina Tarnowiec), 

 budowa instalacji do przetwarzania opon o planowanej mocy przerobowej 10 000 t/rok 

(lokalizacja nieustalona miasto Jasło, gmina Jasło lub gmina Tarnowiec), 

 budowa zakładu produkcji paliw stałych o planowanej mocy przerobowej 30 000 t/rok 

(lokalizacja nieustalona, miasto Jasło lub gmina Jasło). 

Aby możliwe było osiągnięcie celów założonych w dokumentach z zakresu gospodarki 

odpadami na szczeblu krajowym oraz wojewódzkim konieczne jest podjęcie działań obejmujących 

m. in. : 

 edukację ekologiczną, 

 kontrolę i przeciwdziałanie nielegalnym składowiskom odpadów, 

 promocję wdrażania technologii produkcji zapobiegających powstawaniu odpadów lub 

ograniczających ich ilość i zagrożenie dla środowiska, 

 wdrażanie systemów zbierania odpadów opakowaniowych oraz odpadów ulegających 

biodegradacji. 

8. Odnawialne źródła energii 

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest kierunkiem zgodnym z polityką 

zarówno województwa podkarpackiego jak i kraju.  

W terenach 1PU, 1UC, 1IT w granicach oznaczonych na rysunku studium, wyznacza się obszary, 

na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o 

mocy przekraczającej 100 kW – tereny produkcji energii z ogniw fotowoltaicznych oraz tereny 

produkcji energii z biogazu, w miejscach wskazanych na rysunku kierunki zagospodarowania 

przestrzennego (zał. nr 2b), wraz ze strefą ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie oraz 

zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, zamykającą się we wskazanym obszarze. Inwestycje 

związane z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW nie 

może stanowić odrębnej działalności, a jedynie stanowić zaopatrzenie w energię obiektów 

budowlanych realizowanych w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego. 

W sąsiedztwie ciepłowni Hankówka (obręb Dzielnica Magazynowo - Przemysłowa) planowana 

jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500 kW oraz budowa akumulatora ciepła o mocy  

6 - 9 GWh. 

W Jaśle nie jest planowana lokalizacja elektrowni wiatrowych. 
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Największe możliwości występują w zakresie mikro- oraz małych instalacji o mocy do 100 kW 

wykorzystujących energię słoneczną oraz biomasę (m. in. kotły na biomasę). Istnieje możliwość 

wykorzystania OZE w budynkach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych oraz sektorze 

usługowym. Generacja rozproszona pozwoli na wzrost produkcji energii z OZE oraz zmniejszenie strat 

podczas przesyłu energii. 

XXVII. OBSZARY INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

XXVII.1 Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym dla Miasta Jasła określone  

są w następujących dokumentach: 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego (PZPWP) – 

określający inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym należące do zadań 

podstawowych i potencjalnych; 

 inne dokumenty programowe i strategie (np. zarządców infrastruktury). 
 

Tabela 19. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

Inwestycja Dokument 

1. rozbudowa istniejącego układu drogowego o obwodnice miasta w 

ciągu dróg krajowych; 

2. rozbudowa i podniesienie klasy drogi krajowej nr 73 Pilzno – Jasło 

oraz klasy drogi krajowej nr 28 na odcinku Gorlice – Jasło – Krosno. 

PZPWP 

1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz, 

oraz odcinek Jasło – granica województwa; 

2. Rewitalizacja linii kolejowej nr 618 Jasło Towarowa – Sobniów. 

Krajowy program 

Kolejowy do 2023 r. 

1. Jasielska strefa usług publicznych (obszar tematyczny realizacji 

przedsięwzięcia: infrastruktura drogowa, energetyka, ochrona 

środowiska, gospod. wodno-ściekowa, ochrona zdrowia, 

przedsięwzięcia edukacyjne i rewitalizacyjne, rynek pracy, kultura); 

2. Szpital Specjalistyczny w Jaśle. Rozbudowa Szpitala 

Specjalistycznego w Jaśle (Blok Operacyjny i Centralna 

Sterylizatorinia; 

3. Budowa lądowiska dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z 

doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

Kontrakt terytorialny 

dla Województwa 

Podkarpackiego 

1. Budowa, rozbudowa , modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej; 

2. Przebudowa, rozbudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków. 

Aktualizacja 

krajowego programu 

oczyszczania ścieków 

komunalnych 

Modernizacja i budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce, 

Ropa i Jasiołki. 

Plan zarządzania 

ryzykiem 

powodziowym dla 

obszaru dorzecza 
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Wisły 

Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku 

pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową nr 73 

Wieloletnia Prognoza 

Finansowa 

Województwa 

Podkarpackiego na 

lata 2018-2042 

XXVII.2 Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym 

Wieloletni plan inwestycyjny miasta Jasła określa inwestycje finansowane lub 

współfinansowane z budżetu gminy.  

Określa się, że inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym służące zaspokojeniu potrzeb 

przede wszystkim mieszkańców, w formie: 

 obiektów usług publicznych; 

 urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, zgodnie z przyjętymi programami 

rozwiązań tych urządzeń; 

 terenów usług sportu i rekreacji; 

 terenów zieleni urządzonej; 

 cmentarzy; 

 inne cele publiczne określone na zasadzie przepisów odrębnych. 

Ponadto lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym z zakresu łączności 

publicznej odbywać się będzie na warunkach określonych w przepisach odrębnych.  

XXVIII. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST 

SPORZĄDZENIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, W 

TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEPROWADZENIA SCALEŃ I 

PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI A TAKŻE OBSZARY PRZESTRZENI 

PUBLICZNYCH 

W studium nie wskazuje się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału 

nieruchomości. Wskazuje się natomiast obszary przestrzeni publicznych, do których zaliczono: 

 tereny placów publicznych (1KP), 

 główne przestrzenie o charakterze reprezentacyjnym, 

 tereny zieleni parkowej (1ZP) oraz tereny zieleni parkowej lub usług sportu i rekreacji 

(1ZP/US, 2ZP/US), wskazane na rysunku studium symbolem graficznym. 

Dla wskazanych obszarów obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, jednak tereny te posiadają 

obowiązujące miejscowe plany. 
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XXIX. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W 

TYM  OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA 

GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE NIEROLNICZE I 

NIELEŚNE 

Wskazane jest opracowanie miejscowych planów dla terenów nieobjętych obowiązującymi 

planami w zakresie większych, niezainwestowanych kompleksów, w szczególności: 

 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze intensywnym  

i ekstensywnym wraz ze wskazanymi usługami w obrębach geodezyjnych: Krajowice, 

Kaczorowy, Bryły, Niegłowice, Żółków, Sobniów, Brzyszczki I;  

 Tereny usług w obrębach: Krajowice, Podzamcze, Kaczorowy, Brzyszczki I oraz teren 

usługowy przy ul. Targowej. 

Wskazana jest również częściowa zmiana obowiązującego miejscowego planu Śródmieście 

między ulicami Kazimierza Wielkiego a Karola Szajnochy i rzeką Jasiołką w związku z wyznaczonym 

kierunkiem polityki przestrzennej. 

Zasięg obszarów dla których zamierza się sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego powinien być odpowiedni do skali i zasięgu problemu danego kompleksu, 

wydzielonego w Studium układem komunikacyjnym.  

Wskazane tereny nie wyczerpują potrzeb w zakresie pokrycia obszaru miasta mpzp szczególnie 

w odniesieniu do przypadków dotyczących porządkowania, scalania i podziału nieruchomości.  

W zależności od bieżących potrzeb należy przeprowadzić ocenę zasadności przystąpienia  

do opracowania mpzp dla danego terenu i podjąć odpowiednią uchwała przez Radę Miejską Jasła. 

W zakresie obszarów wymagających przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne studium zakłada ochronę gruntów leśnych przed zmianą zainwestowania,  

za wyjątkiem wskazanych terenów usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do uzupełnienia 

już w istniejącej zabudowie zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza, ul. Podzamcze, dla których będzie 

niezbędne uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia w procedurze planistycznej. 

XXX. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ 

PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 

Ustala się zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej dla terenów użytków 

rolnych oraz lasów i gruntów leśnych, zgodnie z wytycznymi określonymi w rozdziale VI 

uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody  

i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego oraz zgodnie z poniższymi zasadami. 
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W zakresie obszarów rolnych wskazuje się następujące zasady: 

 ochrona przed zabudową terenów otwartych, mających istotne znaczenie przyrodnicze 

i krajobrazowe w systemie przyrodniczym gminy oraz terenów o najwyższych klasach 

bonitacyjnych poprzez niedopuszczenie do rozpraszania zabudowy; 

 zachowanie w dotychczasowym użytkowaniu zadrzewień śródpolnych, przydrożnych, nad 

ciekami oraz wewnątrz wsi, ze względu na ich znaczenie ekologiczne i krajobrazowe; 

 grunty rolne mogą być zalesiane pod warunkiem, iż nie będzie to negatywnie wpływało na 

stosunki wodne; 

 preferowanie rozwoju gospodarstw specjalistycznych i specjalizacji produkcji w kierunku jej 

intensyfikacji oraz modernizacja gospodarstw rolnych w celu podniesienia jakości i 

konkurencyjności produktów rolnych; 

 dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejących siedlisk zagrodowych, 

możliwość lokalizacji nowych zgodnie z przepisami odrębnymi oraz budowę obiektów 

składowych, inwentarskich i innych związanych bezpośrednio z produkcja rolniczą; 

 dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowę dróg 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania terenów miasta oraz poszerzenie 

istniejących dróg; 

 rozwój agroturystyki oraz wykorzystanie starych i nieużytkowanych zagród do rozwoju 

różnych form turystyki. 

Udział gruntów leśnych i lasów w powierzchni miasta jest niski i stanowi ok. 4,9%. W celu 

ukształtowania systemu przyrodniczego gminy opartego na najcenniejszych elementach o wartości 

przyrodniczej wskazuje się następujące zasady: 

 ograniczenie do niezbędnego minimum przeznaczania terenów leśnych na cele nieleśne, a w 

szczególności utrzymanie lasów: Las Niegłowicki, las Gamracki, las na Podzamczu; 

 wzmacnianie funkcji leśnej na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

 umożliwienie wykorzystania terenów leśnych na cele rekreacji, poprzez wytyczanie ścieżek 

pieszych i rowerowych, wyznaczanie miejsc piknikowych i rejonów lokalizacji urządzeń 

terenowych, bez konieczności zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, przy 

zachowaniu przepisów odrębnych; 

 dążenie do tworzenia ciągłości ekosystemów leśnych; 

 prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej związanej z pozyskiwaniem drewna. 

XXXI. OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ ORAZ 

OBSZARY OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH 

1. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi 

Na obszarze miasta Jasło zagrożenie powodziowe stanowią rzeki Wisłoka, Jasiołka, Ropa oraz 

potok Warzycki. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi wyznaczono na podstawie map 

zagrożenia powodziowego (MZP). 

W zakresie ochrony przed powodzią na rysunku Studium wskazano obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią, dla których obowiązują ustalenia zawarte w Prawie Wodnym. 
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Głównym celem ochrony przeciwpowodziowej jest zahamowanie wzrostu ryzyka 

powodziowego, obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego oraz poprawa systemu zarządzania 

ryzykiem powodziowym. Przedstawione cele wynikają z Planu zarządzania ryzykiem powodziowym 

dla obszaru dorzecza Wisły (Dz.U. 2016, poz. 1841). Ponadto zgodnie z wymienionym wyżej 

dokumentem na terenie Jasła planuje się inwestycje zmniejszające zagrożenie powodziowej takie jak 

modernizacja i budowa wałów rzek przepływających przez miasto. 

Należy również wskazać działania prewencyjne, takie jak: 

 właściwe planowanie przestrzenne – poza obszarami zwartej zabudowy tereny zalewowe 

powinny pełnić rolę systemu przyrodniczego miasta; 

 wspieranie retencji wodnej poprzez utrzymanie terenów leśnych, zachowanie zbiorników 

wodnych i terenów podmokłych oraz umożliwienie infiltracji wód opadowych i roztopowych 

do gruntu; 

 edukacja mieszkańców w zakresie przygotowań do powodzi i ograniczanie jej skutków. 

2. Obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych 

Zgodnie z polskim prawodawstwem istnieje obowiązek rozpoznania i wskazania obszarów 

zagrożonych osuwiskami — ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 

2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1161), zgodnie z którą ochrona gruntów rolnych polega m.in. na zapobieganiu 

procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych i leśnych oraz szkodom w produkcji rolniczej 

i leśnej, powstającej w skutek działalności nierolniczej i nieleśnej i ruchów masowych ziem (art. 3 ust. 

1 pkt. 2 oraz art. 3 ust. 2 pkt. 2). Obowiązek prowadzenia obserwacji i rejestru terenów zagrożonych 

masowymi ruchami ziemi zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

(art. 110 a ust. 1) posiada Starosta. 

Państwowy Instytut Geologiczny realizuje ogólnopolski projekt Systemu Osłony 

Przeciwosuwiskowej (SOPO), w ramach ów projektu planuje się rozpoznanie, udokumentowanie 

i zaznaczenie na mapie w skali 1 : 10 000 wszystkich osuwisk oraz terenów potencjalnie zagrożonych 

ruchami masowymi w Polsce. Dla miasta Jasło zostały opracowane Mapy osuwisk i terenów 

zagrożonych ruchami masowymi. Zgodnie z ww. mapami na terenie miasta zlokalizowanych jest 49 

osuwisk (osiedla Gamrat, Bryły, Krajowice, Podzamcze, Niegłowice, Żółków oraz Sobniów) oraz dwa 

tereny zagrożone ruchami masowymi (Bryły, Niegłowice). 

Możliwość lokalizacji terenów budowlanych w zasięgu osuwisk, wyłącznie na zasadach 

wynikających z przepisów odrębnych w oparciu o wymogi określone dla odpowiedniej kategorii 

geotechnicznej. 

Obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych powinny być wyznaczone 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w oparciu o Mapy osuwisk i terenów 

zagrożonych (MOTZ) lub Karty Rejestracyjne Osuwisk i Terenów Zagrożonych. 
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XXXII. OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ 

W ZŁOŻU KOPALINY FILAR OCHRONNY 

W granicach administracyjnych miasta Jasło występują udokumentowane złoża kopalin oraz 

tereny i obszary górnicze przeznaczone pod eksploatację kopalin. Eksploatacja złóż może być 

realizowana przez inwestora, który posiada koncesję na ich wydobycie, zgodnie z warunkami 

i w terminie określonym w tej koncesji. Na obszarze miasta Jasło nie ustala się filaru ochronnego 

w żadnym złożu kopaliny. 

Teren zakładu górniczego należy odpowiednio zabezpieczyć i w widoczny sposób oznaczyć 

przez umieszczenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych. Ruch zakładu górniczego winien być 

prowadzony zgodnie z przepisami odrębnymi oraz przy zapewnieniu: 

 bezpieczeństwa powszechnego, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 prawidłowej i racjonalnej gospodarki złożem, 

 ochrony środowiska, 

 zapobiegania szkodom. 

XXXIII. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF 

OCHRONNYCH 

Na terenie miasta nie występują pomniki zagłady, w związku z czym nie wyznacza się takich 

terenów i ich stref ochronnych. 

XXXIV. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, 

REHABILITACJI, REKULTYWACJI LUB REMEDIACJI 

Do obszarów wymagających przekształceń zaliczono: 

 teren usług, zlokalizowany w północnej części miasta po lewej i prawej stronie ulicy 

Kazimierza Wielkiego od strony rzeki Jasiołki wraz z terenem zieleni naturalnej wzdłuż rzeki. 

Obszar ten wymaga zmian w zakresie funkcjonalnym i przestrzennym, zmierzającym do 

poprawy ładu przestrzennego i wytworzenia przedpola dla zespołu staromiejskiego oraz 

powiązania go z nim, 

 rejon dworca kolejowego, gdzie wskazano rozwój usług i wytworzenie transportowego 

węzła multimodalnego PKP – PKS, 

 kwartał przy ul. Śniadeckich, Jana Pawła II, Jana Kasprowicza domknięty od południa 

terenem Stadionu Miejskiego. Obszar ten wymaga zmian w zakresie funkcjonalnym  

i przestrzennym i wprowadzenia funkcji miastotwórczych szczególnie w bezpośrednim 

sąsiedztwie ul. Śniadeckich, 

Kierunki działań w obrębie tych obszarów wskazane zostały w ustaleniach studium dotyczących 

stref polityki przestrzennej.  
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Wskazuje się obszary związane z wydobyciem: 

 ropy naftowej i gazu,  

 wydobycia kopalin  

jako wymagające rekultywacji.  

Tereny poeksploatacyjne należy rekultywować zgodnie z kierunkiem i w terminie określonym 

w decyzjach administracyjnych. Rekultywacja gruntów i zagospodarowanie terenów po działalności 

górniczej winny być prowadzone zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych.  

Do obszarów wymagających rehabilitacji zaliczono: 

 tereny objęte strefą konserwatorską, jako formy rehabilitacji uznaje się humanizację 

zabudowy i terenów poprzez ich komunalne pełne uzbrojenie, podniesienie standardu ładu 

przestrzennego, poziomu estetyki; 

 tereny zabudowy jednorodzinnej poprzez uzbrojenie komunalne.  

Nie wskazuje się obszarów wymagających remediacji. 

XXXV. OBSZARY ZDEGRADOWANE 

Dla miasta Jasła został sporządzony Lokalny Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023, 

który został przyjęty Uchwałą Nr LXIX/715/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 lipca 2018 r. 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji poddano analizie 16 osiedli znajdujących się w obrębie 

miasta. W poszczególnych jednostkach przebadano wskaźniki w sferze społecznej, gospodarczej, 

technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz środowiskowej co pozwoliło na delimitacje obszaru 

zdegradowanego. 

W przypadku, gdy wartość wskaźnika dla osiedla była gorsza niż wartość dla Miasta została 

nadana wartość 1 oznaczająca występowanie negatywnych zjawisk. Wskazano 11 zdegradowanych 

osiedli: 

 Gamrat 

 Gądki 

 Górka Klasztorna 

 Kopernika 

 Mickiewicza 

 Niegłowice 

 Rafineria 

 Sobniów 

 Śródmieście 

 Ulaszowice 

 Żółków. 
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Schemat 29. Obszary zdegradowane 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie LPR dla Jasła na lata 2014-2023 

XXXVI. OBSZARY FUNKCJONALNE O ZNACZENU LOKALNYM 

Na terenie miasta Jasła nie wyznacza się obszaru funkcjonalnego o znaczeniu lokalnym. 

XXXVII. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF 

OCHRONNYCH 

Zgodnie z Decyzją Nr 3 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. 

w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych, na 

obszarze miasta zlokalizowane są tereny zamknięte. Tereny uznane za tereny zamknięte obejmują 

działki wymienione w tabeli poniżej o łącznej powierzchni 61,3356 ha. 
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Tabela 20. Tereny zamknięte 

obręb Nr działki pow. (ha) 

3 Błonie 206 0,1151 

3 Błonie 232 3,0814 

4 Dzielnica Mag -Prz 185/1 14,4634 

4 Dzielnica Mag -Prz 185/2 14,1526 

7 Południe 28 0,1845 

9 Górka 1573/32 0,3006 

9 Górka 1573/36 7,3841 

9 Górka 1800/2 2,6627 

9 Górka 1891 0,3696 

9 Górka 1902 0,5382 

9 Górka 1909/3 1,0266 

Nr 0011, 11 - Sobniów II 26/4 4,8889 

13 Wądoły 206 2,3565 

15 Żółków 37 0,8524 

23 - Warzyce 2357/2 0,2621 

23 - Warzyce 2357/3 8,6969 

Źródło: opracowanie własne 

Dla terenów kolejowych, uznanych jako tereny zamknięte, nie wyznaczono stref ochronnych. 

Na terenie miasta zlokalizowany jest również teren zamknięty resortu obrony narodowej,  

tj. Kompleks Wojskowy nr 4679, zlokalizowany w Obrębie 8 CENTRUM na działce o nr ew. 878, przy 

ul. Kościuszki 24. Od powyższego terenu zamkniętego nie wyznaczono stref ochronnych. 

 

XXXVIII. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ 

URZĄDZENIA WYTWARZAJACE ENERGIĘ Z ODNAWIALNYCH 

ŹRÓDEŁ ENERGII O MOCY PRZEKRACZAJĄCEJ 100 KW 

Wyznacza się obszar, na którym dopuszcza się możliwość zlokalizowania urządzeń 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oznaczony  

na rysunku studium (Kierunki zagospodarowania przestrzennego) symbolem graficznym, wraz ze 

strefą ochronną zw. z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, 

zamykającą się we wskazanym obszarze.  

Dla wskazanych obszarów zaleca się poniższe ograniczenia i zasady rozmieszczenia 

poszczególnych form wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  

Ogniwa fotowoltaiczne 

 sytuowanie ogniw fotowoltaicznych dopuszcza się na terenach 1PU, 1UC, 1IT 

w granicach oznaczonych na rysunku studium,  

 realizacja obiektów przy zachowaniu standardów wynikających z przepisów odrębnych oraz 

wskazanych niżej zasad,  
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 elektrownie fotowoltaiczne są bezobsługowe, nie wymagają budowy zaplecza socjalnego, 

ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, nie są źródłem hałasu i zanieczyszczeń 

emitowanych do środowiska, nie oddziałują negatywnie na ludzi  

i zwierzęta, 

 w granicach ww. obszaru dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów towarzyszących 

elektrowni fotowoltaicznej, 

 zasięg stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu  

i użytkowaniu terenu, wyznaczonych od instalacji ogniw fotowoltaicznych musi zmieścić się 

w granicach oznaczonego na rysunku studium (Kierunki zagospodarowania przestrzennego) 

obszaru, na którym dopuszcza się rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z 

odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, 

 po zakończeniu eksploatacji obszarów odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 

100 kW – ogniw fotowoltaicznych, obszary te należy przywrócić do poprzedniego 

użytkowania, 

 ostateczne przesądzenie o możliwości lokalizacji odnawialnych źródeł energii  

o mocy przekraczającej 100 kW – ogniw fotowoltaicznych, zostanie dokonane na etapie 

sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jednak ich 

rozmieszczenie nie może powodować poszerzenia zasięgu stref ochronnych związanych z 

ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu poza granice 

wyznaczonego obszaru, 

 inwestycje związane z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW nie może stanowić odrębnej działalności, a jedynie stanowić 

zaopatrzenie w energię obiektów budowlanych realizowanych w ramach przeznaczenia 

podstawowego i dopuszczalnego. 

 

XXXIX. INTERPRETACJA ZAPISÓW STUDIUM I WYTYCZNE DO 

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

 Treść tekstu i rysunku studium wyraża kierunki polityki przestrzennej miasta i nie jest ścisłym 

przesądzeniem faktycznych granic zainwestowania i użytkowania terenów, zgodnie  

z poniższymi ustaleniami;  

 Ustalenie granic terenów powinno być dokonywane w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, co umożliwi dokładne zlokalizowanie granicy terenu 

inwestycyjnego w odniesieniu do granicy działki. 

 Korekta zasięgu poszczególnych terenów może być dokonywana pod warunkiem 

zachowania zasad zrównoważonego rozwoju, a w szczególności w oparciu o zasadę: 

o kontynuacji funkcji podstawowej określonej na rysunku studium; 

o integralności zagospodarowania oraz infrastruktury technicznej i drogowej; 

o konieczności realizacji inwestycji celu publicznego; 

o nie rozpraszania obiektów i tworzenia zwartych zespołów zabudowy; 
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o nienaruszalności zasobów kulturowych; 

o nienaruszalności cennych elementów systemu przyrodniczego, 

Korekta zasięgu poszczególnych terenów nie może jednak przekraczać 50 m w stosunku  

do wyznaczonych w Studium przeznaczeń. 

 Należy uznać, że miejscowy plan nie narusza ustaleń studium w sytuacji gdy ustalone  

w studium parametry i wskaźniki urbanistyczne zostaną w planie miejscowym zmienione 

maksymalnie do 20%,  

 W przypadku łączenia w planie miejscowym różnych przeznaczeń dopuszcza się 

zastosowanie wybranego wskaźnika zagospodarowania terenu określonego dla danego 

przeznaczenia, 

 Dopuszcza się, aby funkcja dopuszczona w danym terenie wyznaczonym w studium, nie 

będąca podstawowym kierunkiem przeznaczenia, stanowiła przeznaczenie podstawowe 

terenu wyznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

 Dopuszcza się na terenach usług publicznych lokalizację lądowisk dla helikopterów, 

lokalizacja zostanie uszczegółowiona na etapie sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, 

 W planie miejscowym należy dążyć do uzupełniania terenów zabudowy mieszkaniowej 

zielenią ogólnodostępną-urządzoną, usługami społecznymi oraz usługami podstawowymi, 

należy pozostawiać istniejące cieki z ich obudową biologiczną, 

 Na etapie sporządzania miejscowego planu przy wskazywaniu terenów pod budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, budynki zamieszkania zbiorowego i inne 

obiekty wynikające z przepisów odrębnych należy uwzględnić bezpieczną odległości od 

zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z 

przepisami odrębnymi. 

 Dopuszcza się zawężanie zasięgu terenów  inwestycyjnych wskazanych w studium jako 

kierunki przeznaczenia poprzez pozostawienie dotychczasowego charakteru  terenu; 

 Układ komunikacyjny wskazany na rysunku studium nie obejmuje w pełni lokalnego układu 

komunikacyjnego, dopuszcza się zmianę klasy technicznej i kategorii dróg wskazanych 

w niniejszym studium na etapie sporządzania miejscowego planu, w zależności  

od zaistniałych uwarunkowań  potrzeb oraz możliwości technicznych wytyczania i budowy 

tych dróg, 

 Dopuszcza się realizację drogi w klasie drogi lokalnej, stanowiącej połączenie ul. Żniwnej 

z ul. Towarową, wraz z budową mostu na rzece Jasiołce, z pominięciem ul. Hankówka, której 

przebieg może zostać doprecyzowany na etapie sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego; 

 W opracowywanym miejscowym planie istnieje możliwość realizacji dróg publicznych nie 

ustalonych na rysunku studium. Dopuszcza się również możliwość zmiany przebiegu dróg lub 

zaniechanie realizacji drogi ustalonej na rysunku jeżeli utrzymany zostanie kierunek 

powiązań komunikacyjnych wyznaczony daną drogą w studium, 

 Dopuszcza się lokalizację sieci w liniach rozgraniczających dróg oraz w terenach do nich 

przyległych. Wskazane w studium urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej oraz 

przebiegi sieci infrastruktury technicznej są przebiegami orientacyjnymi i mogą ulec 

korektom na etapie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w oparciu  

o przepisy odrębne. Warunkiem zgodności ze studium jest utrzymanie określonej zasady ich 
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przebiegu. Należy uznać, że miejscowy plan nie narusza ustaleń studium w sytuacji gdy 

przedstawione w studium strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury w planie 

zostaną uaktualnione na podstawie przepisów odrębnych lub w związku ze zmianą ich 

przebiegu i lokalizacji urządzeń, 

 Opracowany miejscowy plan nie narusza zasady zgodności jego ustaleń z niniejszym studium 

w sytuacji umieszczenia w nim zaktualizowanych (w trybie określonym w przepisach 

odrębnych) dokumentów typu: ewidencja obiektów zabytkowych i zabytków 

archeologicznych w obszarze gminy, rejestru zabytków, spisu obiektów objętych ochroną 

przyrody, inwentaryzacji roślinności rzeczywistej klasyfikującej się do objęcia ochroną lub 

wykonania mapy roślinności planowanej podlegającej ochronie, wykazu terenów będących 

własnością gminy, terenów zamkniętych, zadań Planu Gospodarki Odpadami itp. 

 Uściślenie przebiegu granic stref wynikających z przepisów odrębnych oraz uszczegółowienie 

obszaru przestrzeni publicznych nastąpi na etapie sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

 W przypadku nieuzyskania zgody na etapie sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele 

nieleśne dla obszarów wskazanych w studium, dopuszcza się pozostawienie terenu lasów w 

planie miejscowym. 

XL. UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZA 

USTALEŃ STUDIUM 

Rada Miejska Jasła podjęła uchwałę Nr LXXII/743/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Jasła, która stanowi podstawę sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła. Granicami obszaru objętego Studium są granice 

administracyjne miasta. 

Zasadność zaktualizowania studium wynika z: 

 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. określającej szczegółowe 

wymagania dotyczące zarówno zapisu problematyki studium jak i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego; 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 

 potrzeby posiadania przez Radę Miejską aktualnej wersji studium, służącej jako podstawa do 

opracowywania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

gminy lub jego fragmentów, nie naruszając aktualnej wersji studium, o czym mówi cytowana 

ustawa w art. 20. 

Przyjęte w studium rozwiązania związane z gospodarowaniem przestrzenią posiadają przede 

wszystkim zadania wiążące się z: 

 podporządkowaniem działalności w sferze aktywizacji i przekształceń społeczno – 

gospodarczych na terenie miasta, zachowaniu, wzmocnieniu wartości środowiska 

przyrodniczego i kulturowego; 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła 

170 

 harmonizowaniem celów ochronnych, ekologicznych, społecznych i gospodarczych na 

zasadzie ekorozwoju, poprzez: 

o poprawę stanu i odporności środowiska przyrodniczego, 

o poprawę ładu przestrzennego na terenie miasta, 

o ochronę unikalnego krajobrazu wzdłuż rzek: Wisłoki, Jasiołki i Ropy, 

o ochronę obiektów i zespołów zabytkowych, 

o przekształcenie i rehabilitację zdegradowanych zespołów zabudowy, 

 kompleksowym kształtowaniem prawnych i programowych podstaw rozwoju  

w zakresie: 

o gospodarki przestrzennej, 

o zadań długookresowych, dotyczących szczególnie infrastruktury technicznej i układu 

komunikacyjnego, 

 tworzeniem ośrodków rekreacji i sportu, 

 lokalizacją potencjalnych inwestycji gospodarczych w terenach produkcyjnych  

i terenach usług, 

 lokalizacji lądowiska dla helikopterów dla podniesienia jakości usług ochrony zdrowia, 

 lokalizacją lądowiska IKAR w celu rozwój elementów infrastruktury transportu lotniczego, 

 budownictwem mieszkaniowym a szczególnie terenami dla jego realizacji. 

Przedstawione w treści studium uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego 

odnoszą się do wyżej wymienionych zadań między innymi poprzez: 

 określenie miejsca gminy w systemie osadniczym kraju oraz jego związków  

z otoczeniem (poprzez układy przyrodnicze i kulturowe), 

 systemu środowiska przyrodniczego i zasad jego ochrony oraz wykorzystania go jako waloru 

rozwojowego miasta, 

 dziedzictwa kulturowego, zasad jego ochrony i wykorzystania go jako waloru rozwojowego 

miasta, 

 kierunków zagospodarowania miasta, uwzględniających potrzeby lokalizacji zespołów 

działalności gospodarczej, zespołów mieszkaniowych, usługowych oraz rekreacyjno – 

wypoczynkowych, 

 zasad rozwiązywania problemów związanych z układem komunikacyjnym  

i infrastrukturą techniczną poprzez planowanie przestrzenne i zagospodarowanie 

przestrzeni. 

Przyjęte w studium kierunki rozwoju wynikają bezpośrednio z istniejących uwarunkowań 

osadniczych, przyrodniczych, kulturowych, infrastrukturalnych, komunikacyjnych oraz ze wskazań  

i rozwiązań przyjętych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego, 

Strategii Rozwoju województwa podkarpackiego oraz Strategii Rozwoju Miasta Jasła. 

Stosunek do przedstawionych uprzednio uwarunkowań rozwoju, w tym odnoszących się 

bezpośrednio do kształtowania polityki przestrzennej znajduje swoje odzwierciedlenie w przyjętych 

w studium kierunkach zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła oraz politykach odnoszących 

się do problematyki przyrodniczej, dziedzictwa kulturowego, komunikacyjnej, uzbrojenia 

komunalnego. 

 Misją rozwoju miasta jest: „Misją miasta Jasła jest skuteczne działanie zorientowane na 

stworzenie lokalnego ośrodka rozwoju gospodarczego, atrakcyjnego dla mieszkańców dzięki 
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rozwojowi przedsiębiorczości, turystyki, edukacji sprawnie wykorzystującego swoje położenie 

geograficzne, a także potencjał społeczny i ekonomiczny”  

Studium zostało sporządzone w formie wymaganej przez Rozporządzenie w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z zachowaniem 

procedury określonej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Informację o wykorzystanych materiałach i źródłach informacji, analizy planistyczne 

sporządzone w trakcie opracowania studium oraz dokumenty związane z poszczególnymi fazami 

procedury sporządzania studium zawiera dokumentacja planistyczna. 
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