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Wprowadzenie

Zrównoważony rozwój oraz zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców miasta stanowi wyzwanie
dla władz publicznych. Głównym narzędziem, określającym cele rozwojowe i sposoby ich osiągnięcia
jest strategia rozwoju, która stanowi podstawę podejmowania decyzji przez władze, a jednocześnie
jest instrumentem budowania partnerskich relacji z przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi
i mieszkańcami w realizacji działań i projektów wpływających na warunki życia w mieście.
Strategia rozwoju miasta zawiera prezentację jego potencjałów, profilu rozwojowego i stanowić może
podstawę decyzji potencjalnych inwestorów o rozpoczęciu działalności gospodarczej w mieście.
Określenie jasnych celów rozwoju oraz transparentne sformułowanie kierunków działania polityki
władz publicznych podnosi pozycję konkurencyjną miasta i ocenę jego atrakcyjności jako miejsca
prowadzenia inwestycji oraz zamieszkania. Ponadto posiadanie strategii zwiększa szanse na pozytywną
ocenę w procesie ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe, m. in. w ramach programów
operacyjnych wdrażanych w nowej perspektywie finansowej UE.
Strategia Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2016-2020 jest średniookresowym dokumentem
wyznaczającym cele priorytetowe, cele szczegółowe oraz kierunki działań w 5 polach strategicznych:


gospodarka,



turystyka i dziedzictwo kulturowe,



infrastruktura techniczna,



społeczeństwo i infrastruktura społeczna,



środowisko, przestrzeń i estetyka miasta.

Niniejsza Strategia jest perspektywiczną koncepcją rozwoju Miasta Jarosławia ukierunkowaną na
wykorzystanie jego potencjałów oraz wykorzystanie istniejących szans. Dokument Strategii uwzględnia
zatem istniejące zasoby Miasta, w tym: społeczne, gospodarcze, przyrodnicze i infrastrukturalne,
identyfikuje występujące obszary problemowe stanowiące wyzwania oraz występujące szanse
i zagrożenia płynące ze zmieniającego się otoczenia. Takie podejście do identyfikacji uwarunkowań
rozwoju pozwala na określenie potrzeb i niezbędnych zmian poprawiających poziom i jakość życia
mieszkańców oraz dostosowanie kierunków rozwoju do uwarunkowań zewnętrznych w skali
regionalnej, krajowej i europejskiej.
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Strategia Rozwoju Miasta Jarosławia zawiera również system wdrażania określający podstawowe
zasady tego procesu, działania organizacyjne, ramy finansowe jej realizacji oraz system
monitorowania. Te dwa elementy stanowią ramy realizacji polityki rozwoju i umożliwiają reagowanie
na zmieniające się warunki oraz występujące odchylenia od określonej ścieżki rozwoju Miasta.
Przygotowana Strategia uwzględnia i jest zgodna z polityką rozwoju regionu określoną w Strategii
Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 oraz wpisuje się w trendy i cele określone w krajowych
i europejskich dokumentach strategicznych i planistycznych.
Niniejszy dokument został opracowany przy aktywnym udziale mieszkańców, władz Miasta oraz
partnerów społeczno–gospodarczych, uczestniczących w konsultacjach społecznych, prowadzonych
zarówno na etapie diagnozowania potencjałów, problemów i potrzeb rozwojowych Miasta,
jak również określania kierunków jego rozwoju. Ekspercko-partnerski proces opracowania Strategii
pozwolił na przygotowanie w obiektywny sposób dokumentu charakteryzującego Miasto i zachodzące
w nim procesy, a także odzwierciedlającego rzeczywiste potrzeby mieszkańców.
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1. Diagnoza strategiczna Miasta
1.1 Ogólna charakterystyka

Historia miasta, a szczególnie jej początek nie jest dokładnie znany. Wiadomo, że osada istniała już
prawdopodobnie w czasach prehistorycznych, bowiem badania archeologiczne prowadzone na
obszarze dzisiejszego Jarosławia i okolic odkryły liczne ślady zamieszkiwania tych obszarów przez ludy
różnych epok i kultur począwszy od neolitu (4000 - 1800 p.n.e.).
W oparciu o źródła historyczne przyjmuje się, że Miasto założył w 1031 r. książę kijowski Jarosław
Mądry, od którego imienia otrzymało ono swą nazwę. Za datę nadania praw miejskich przyjmuje się
1323 rok, niemniej w pełni udokumentowana lokacja Miasta przez Władysława Opolczyka to rok 1375.
Moment ten stanowił ważny impuls przemian układu przestrzennego istniejącej osady.
Na przestrzeni wieków obszar, na którym ulokowane jest Miasto, był terenem ważnych zdarzeń,
co wynika głównie ze strategicznego położenia na przebiegu szlaków handlowych ze Śląska na Ruś
i z Gdańska na Węgry, a także przy drodze wodnej, jaką był San. To położenie sprzyjało rozwojowi
Jarosławia i jego wzmocnieniu jako ośrodka handlowego i rzemieślniczego. W Mieście szczególnie
dynamicznie rozwijał się handel - słynne stały się jarmarki jarosławskie, na które przyjeżdżali kupcy
zarówno z Polski, jak i z zagranicy, głównie z Niemiec, Włoch, Węgier, Armenii i Turcji. W XV i XVI wieku
Jarosław zaliczał się do najbogatszych miast w Polsce.
Niestety, Jarosław był również sceną walk i działań zbrojnych. Na zahamowanie jego rozwoju miały
również wpływ rozboje, liczne pożary oraz epidemie, które nadwyrężyły znacznie jego zasoby.
W 1648 roku nastąpił najazd kozacki, w wyniku którego Miasto zostało splądrowane. W niedługim
czasie dotknęły je epidemie i zarazy oraz kolejne najazdy Kozaków i Szwedów. Po niespokojnym okresie
trwającym do XVII w. Miasto Jarosław już nie odbudowało swojej świetności i znaczenia w kraju.
Zahamowanie rozwoju Miasta związane było również z wydarzeniami w kraju i Europie. W 1772 roku
Jarosław znalazł się pod zaborem austriackim, którego władze prowadziły politykę nakierowaną na
spowolnienie rozwoju przemysłu w zaborze. Przykładem tego typu działań był obowiązek
stemplowania w Wiedniu sukna wytworzonego w mieście, w wyniku czego jarosławskie warsztaty
musiano zamknąć. Jednocześnie władze poddawały mieszkańców Miasta systematycznej germanizacji.
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Przełamanie tych niekorzystnych zjawisk nastąpiło w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to ruchy
wyzwoleńcze wewnątrz cesarstwa austriackiego zmuszały władze do stopniowej liberalizacji
prowadzonej polityki. W wyniku tego typu działań ludność Galicji otrzymała szeroką autonomię
w dziedzinie szkolnictwa, kultury i gospodarki.
W wyniku zmian politycznych i militarnych porozumień mocarstw, współpracujące dotychczas Austria
i Rosja stały się przeciwnikami. Zmiany te spowodowały, że Austriacy rozpoczęli budowę twierdzy
Przemyśl, a Jarosław miał pełnić rolę przyczółka broniącego przepraw na Sanie. Nastąpiło powiększanie
garnizonu jarosławskiego, a Miasto powoli przekształcało się w obóz wojskowy. Przyrost liczby
mieszkańców Jarosławia wynikający ze wzrostu liczby stacjonujących tam oddziałów wojskowych
przyczynił się do rozwoju handlu i rzemiosła.
Do roku 1867 Jarosławiem rządzili Austriacy, kiedy to ustawa autonomiczna pozwoliła na wybór
samorządu, co przyczyniło się do powolnego odbudowywania Miasta.
W 1917 roku w Jarosławiu powstała Polska Organizacja Narodowa, która utworzyła Reprezentację
Rządu Polskiego w Jarosławiu. Początek XX wieku był dla Miasta czasem przemian; wprowadzono
oświetlenie gazowe, wybudowano elektrownię, przeprowadzono skanalizowanie głównych ulic
i koszar wojskowych. Istotnym czynnikiem rozwoju było również wybudowanie linii kolejowej
prowadzącej przez Miasto. Pomimo iż Jarosław miał nadal charakter wojskowy, co powodowało szereg
ograniczeń, następował stopniowy rozwój lokalnego przemysłu.
W okresie międzywojennym Jarosław był miastem, któremu stacjonujące wojska nadawały specyficzny
charakter, wpływając na wszystkie dziedziny życia od gospodarki do kultury. Był to okres odbudowy
Miasta, który przerwany został przez II wojnę światową. W wyniku działań wojennych uszkodzeniu
uległy liczne budynki w Mieście, w tym dworzec kolejowy, koszary, elektrownia. Po zajęciu Miasta
Niemcy rozstrzelali kilku mieszkańców. Okupanci wysiedlili również ludność żydowską za San do strefy
zajętej przez Rosjan, a pozostałych Żydów przeniesiono do getta w Bełżcu i tam wymordowano.
Pomimo istniejącego ryzyka mieszkańcy Miasta w ramach Polskiego Komitetu Opiekuńczego
organizowali pomoc lekarską i żywnościową dla najbiedniejszej ludności oraz dla więźniów i jeńców.
W lipcu 1944 r. do Jarosławia wkroczyły oddziały Armii Radzieckiej. Wojska niemieckie opuszczając
Miasto dokonały znacznych zniszczeń, wysadzając wiele budynków, w tym obiekty wojskowe,
administracyjne oraz domy zabytkowe na Starym Mieście.
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Po zakończeniu wojny nastąpił intensywny okres rozwoju i uprzemysławiania Jarosławia. W wyniku
reformy administracyjnej z 1999 roku wprowadzającej 3-poziomowy podział terytorialny kraju, Miasto
znalazło się w granicach województwa podkarpackiego. Jednocześnie stało się ono stolicą powiatu
jarosławskiego, co stwarza konieczność rozwoju wielu usług o charakterze publicznym i rynkowym,
charakterystycznych dla lokalnych centrów rozwojowych.

1.2 Położenie geograficzne i podział administracyjny

Miasto Jarosław położone jest we wschodniej części województwa podkarpackiego na pograniczu
Pogórza Rzeszowskiego (zwanego Pogórzem Jarosławskim) i Doliny Dolnego Sanu, która stanowi dużą,
głęboką rynnę utworzoną przez erozję w czasie zlodowacenia krakowskiego, wypełnioną osadami
piaszczysto-mułowymi.
Rysunek 1 Położenie Miasta Jarosław w powiecie jarosławskim i w kraju

Źródło: opracowanie własne.

Miasto
Jarosław

Źródło: opracowanie własne.
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Miasto Jarosław stanowi siedzibę powiatu jarosławskiego i graniczy z gminami: Jarosław, Pawłosiów
oraz Wiązownica. Zajmuje ono powierzchnię 35,0 km2, co stanowi zaledwie 0,19% powierzchni
województwa. Gęstość zaludnienia w Mieście wynosi 1121 osób na km2, przy średniej wojewódzkiej
119 os. na 1 km2. W grupie miast siedzib powiatów1 w województwie podkarpackim Jarosław zajmuje
5. pozycję, przy średniej w tych miastach wynoszącej 743 os. na 1 km2.
Wykres 1 Powierzchnia i gęstość zaludnienia miast siedzib powiatów ziemskich województwa podkarpackiego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
Wykres 2 Liczba osób mieszkających w miastach - siedzibach powiatów ziemskich województwa podkarpackiego

w 2014 r.

1

Grupa obejmuje 21 miast tj. Jarosław, Lubaczów, Ustrzyki Dolne, Brzozów, Dębica, Jasło, Kolbuszowa, Krosno, Lesko, Leżajsk, Łańcut, Mielec,
Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Rzeszów, Sanok, Stalowa Wola, Strzyżów, Tarnobrzeg.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Struktura przestrzenna Jarosławia pozwala na wyodrębnienie na jego terenie czterech typów obszarów
o dominujących profilach:


Profil 1 zlokalizowany w obszarze i bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta, wynikający
z historycznego ukształtowania przestrzeni Miasta i zachowanego, średniowiecznego układu
staromiejskiego z prostokątnym rynkiem oraz ratuszem w centralnej części, objętym ścisłą
ochroną konserwatorską oraz zabudowy XIX-wiecznej i z pierwszej połowy XX wieku,
podlegającej ochronie konserwatorskiej,



Profil 2 zlokalizowany poza strefą historyczną, charakteryzujący się zabudową współczesną,
obejmujący obszary osiedli z budownictwem wielorodzinnym wysokim (bloki mieszkalne)
i jednorodzinnym,



Profil 3 zlokalizowany na obrzeżach Miasta od strony wschodniej, obejmujący dzielnicę
przemysłową, w której zlokalizowanych jest większość dużych zakładów przemysłowych,



Profil 4 to dzielnice podmiejskie z typową zabudową zagrodową, zlokalizowane na obrzeżach
Miasta, często w znacznym oddaleniu od centrum.

Miasto Jarosław zgodnie z jego Statutem i odpowiednią uchwałą Rady Miejskiej w sprawie statutów
dzielnic jest podzielone administracyjnie na 7 tego typu jednostek.


Dzielnica nr 1 - obejmuje swym zasięgiem całą dzielnicę Staromiejską wraz z Rynkiem
i przyległymi ulicami. Na jej obszarze znajduje się osiedle z budownictwem wysokim, osiedle
domów jednorodzinnych i obszar po prawej stronie Sanu - Garbarze, w większej części
z zabudową zagrodową typu wiejskiego.
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Dzielnica nr 2 - położona w śródmieściu, jedna z mniejszych terytorialnie, należy do najgęściej
zaludnionych rejonów Miasta, co wynika z lokalizacji w tym rejonie kilku osiedli mieszkalnych
z budownictwem wysokim. Ponadto w skład dzielnicy wchodzi przedwojenne osiedle domów
jednorodzinnych i zespół bloków mieszkalnych. Jest to typowa dzielnica mieszkalna, w której
koncentrują się głównie handel i usługi.



Dzielnica nr 3 - położona w południowo-wschodniej części Miasta, silnie uprzemysłowiony
obszar. Pomimo dużego uprzemysłowienia i niedużej powierzchni dzielnica należy do
obszarów o stosunkowo wysokiej gęstości zamieszkania, co wynika z faktu zlokalizowania
w niej osiedli mieszkaniowych z intensywną zabudową wysoką.



Dzielnica nr 4 – obejmuje osiedle domów jednorodzinnych. Jest to dzielnica mieszkalna,
w granicach której występuje również przemysł, handel i usługi.



Dzielnica nr 5 - najmniejsza terytorialnie śródmiejska dzielnica. Poza funkcją mieszkaniową
pełni rolę śródmiejskiej dzielnicy handlowo-usługowej i administracyjnej. Na jej obszarze
funkcjonuje

wiele

jednostek

administracyjnych,

w

tym

Starostwo

Powiatowe.

Na terenie dzielnicy zlokalizowany jest najstarszy cmentarz - "Stary”.


Dzielnica nr 6 - położona w zachodniej części Miasta i ma ona bardzo zróżnicowany charakter.
Znajdują się tam tereny rolnicze z zabudową zagrodową oraz budynki mieszkalne i osiedla
domów jednorodzinnych.



Dzielnica nr 7 - położona w północnej stronie Miasta. Jest to podmiejska dzielnica o
charakterze rolniczym, posiada w większości zabudowę charakterystyczną dla obszarów
wiejskich.

1.3 Sfera społeczna

Liczba mieszkańców Jarosławia w 2014 roku wynosiła 38970 osób, z czego 20694 osób, tj. 53,1%,
stanowiły kobiety, co jest wynikiem zbliżonym do średniej wojewódzkiej, kształtującej się na poziomie
52,1%. W grupie miast-siedzib powiatów ziemskich w województwie podkarpackim Miasto Jarosław
zajmowało 8. miejsce pod względem liczby ludności. Wśród mieszkańców Miasta 61,3% stanowiły
osoby w wieku produkcyjnym, natomiast 14,9% w wieku przedprodukcyjnym oraz 23,7% w
poprodukcyjnym.
Wykres 3 Struktura wiekowa ludności Jarosławia w 2014 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Wykres 4 Struktura wiekowa ludności w miastach - siedzibach powiatów w województwie podkarpackim
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Struktura wiekowa mieszkańców Miasta jest zbliżona do przeciętnej w regionie, co ilustrują wskaźniki
obciążenia demograficznego. O starzeniu się społeczności Jarosławia świadczy przyrost wskaźnika
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ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym, który w latach
2003-2014 wzrósł o 90,8%.
Wykres 5 Wskaźniki obciążenia demograficznego w Jarosławiu w 2014 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Na stałym poziomie utrzymuje się wskaźnik przyrostu naturalnego Jarosławia. W okresie ostatnich
10 lat wskaźnik ten kształtował się na poziomie ok. 0 na 1000 mieszkańców, podczas gdy
w województwie podkarpackim był bliski 1 na 1000 mieszkańców. Wśród miast-siedzib powiatów taki
poziom przyrostu naturalnego plasował Jarosław w grupie miast o najmniej korzystnym wskaźniku
w tym zakresie. Niekorzystnie przedstawia się również sytuacja w zakresie migracji. W 2014 roku
wskaźnik migracji wynosił – (minus) 226 osoby w zakresie migracji międzygminnych oraz – (minus) 30
w zakresie migracji zagranicznych.
Tabela 1 Sytuacja demograficzna w 2014 r.

Miasto
Jarosław

pozycja wśród 21 miast
powiatowych
województwa
podkarpackiego

średnia
w województwie
podkarpackim

zgony

8,52

15

7,5

przyrost naturalny

-0,4

17

0,7

urodzenia żywe

8,1

9

9,4

małżeństwa zawarte w ciągu roku

5,0

5

5,3

na 1000 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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Podobnie jak w całym województwie podkarpackim, w miastach powiatu jarosławskiego
w perspektywie 2035 roku prognozuje się spadek liczby ludności. Należy jednak stwierdzić, iż spadek
ten w dwóch miastach powiatu jarosławskiego, tj. w Jarosławiu i Radymnie2 będzie wyższy niż
przeciętnie w województwie. Prognozuje się, że będzie wynosił ponad 12,92%, podczas gdy średnio
w regionie przewiduje się zmniejszenie liczby ludności w perspektywie roku 2035 o 4,78%.
Tabela 2 Prognoza liczby mieszkańców w miastach powiatu jarosławskiego
liczba mieszkańców

Rok

ogółem
44 393
44 201
43 215
42 025
40 483
38 656

2014
2015
2020
2025
2030
2035

mężczyźni
20 909
20 839
20 447
19 949
19 298
18 519

kobiety
23 484
23 362
22 768
22 076
21 185
20 137

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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Wykres 6 Prognoza demograficzna do 2035 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Na terenie Miasta pod koniec 2014 roku pracowało 14701 osób, z czego 52,1% to kobiety. W okresie
od 2004 do 2014 roku liczba osób pracujących w mieście wzrosła o 8,6%. Mieszkańcy Jarosławia pracują
głównie na lokalnym rynku pracy, niemniej ok. 1264 osoby wyjeżdżają do pracy poza Miasto, natomiast
do pracy w Mieście Jarosław przyjeżdżają ok. 4146 osoby.
Tabela 3 Dojazdy do pracy w 2014 r.

2

Brak Miasta Pruchnik wynika z faktu, że prognoza demograficzna nie uwzględnia zmian administracyjnych
wprowadzonych po styczniu 2008 roku.
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liczba osób wyjeżdżających z Jarosławia do pracy

1264

liczba osób przyjeżdżających do pracy do Jarosławia

4146

saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy

2882

liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy

3,28
9,5%

udział osób wyjeżdzających do pracy poza Miasto w ogólnej liczbie pracujących
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polska w liczbach (Jarosław – rynek pracy ).

Należy stwierdzić, że dojazdy jak i przyjazdy wiążą Miasto Jarosław z otoczeniem, co stanowić może
istotny element oddziaływania otoczenia na rozwój Miasta. Silne powiązania występują również w skali
ponadlokalnej między Miastem Jarosław a Rzeszowem oraz Przemyślem.
W okresie ostatnich 10 lat przeciętne zarobki mieszkańców powiatu jarosławskiego3 wzrosły z 1895 zł
do 3436 zł. Poziom wynagrodzeń w powiecie jest zbliżony do średniej w województwie podkarpackim.
Stopa bezrobocia w powiecie jarosławskim4 w 2014 roku wynosiła 15,8 % i była nieznacznie niższa
aniżeli w roku 2013 (o 3,4%). Bezrobocie w powiecie było wyższe niż przeciętnie w województwie
(14,6%) i od roku 2004 utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie. Istotnym problemem są bezrobotni
nieposiadający prawa do zasiłku. W powiecie jarosławskim, w grupie 922 osób pozostających bez
pracy, zaledwie 770 posiadało prawo do zasiłku.
Tabela 4 Liczba osób bezrobotnych w 2014 r.

Miasto
Jarosław

pozycja wśród 21 miast
powiatowych województwie
podkarpackim

udział
w województwie
podkarpackim

mężczyźni

2685
1342

5
4

1,94%
1,98%

kobiety

1343

5

1,91%

ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Wykres 7 Zmiana liczby osób pracujących i bezrobotnych w Jarosławiu w latach 2008-2014

3
4

Główny Urząd Statystyczny nie publikuje poziomu zarobków na poziomie gmin
Główny Urząd Statystyczny nie prezentuje danych dot. bezrobocia na poziomie gmin

14 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2016-2020

16000
14000

liczba osób

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

pracujący

bezrobotni zarejestrowani

Liniowy (pracujący )

Liniowy (bezrobotni zarejestrowani)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Udział bezrobotnych w Jarosławiu w stosunku do liczby ludności w wieku produkcyjnym w 2014 r.
wynosił 11,9%, co było wskaźnikiem wyższym od średniej w regionie - 9,2%.
Tabela 5 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2014 r.

Miasto
Jarosław

pozycja wśród 21 miast
powiatowych województwie
podkarpackim

średnia w województwie
podkarpackim

11,0%

7

10,2%

kobiety

11,4%

5

11,1%

mężczyźni

10,6%

9

9,4%

ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

1.4 Infrastruktura usług publicznych

W Jarosławiu działa 10 przedszkoli. Przedszkola łącznie oferują 925 miejsc. W okresie lat 2003-2014
następowało stopniowe zmniejszenie liczby dzieci w przedszkolach o 10,76% z poziomu 975 do 870
dzieci.
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Bazę edukacyjną Miasta stanowi sieć szkół obejmująca: 9 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 4 szkoły
zawodowe oraz 8 liceów. W Mieście spada liczba młodzieży uczącej się w zasadniczych szkołach
zawodowych, jednocześnie wzrasta liczba uczniów w liceach ogólnokształcących. Miasto Jarosław jest
silnym ośrodkiem w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, o czym świadczy wysoka pozycja
w grupie miast siedzib powiatów pod względem liczby uczniów.
Tabela 6 Uczniowie w wybranych typach szkół w Jarosławiu w 2014r.

Miasto
Jarosław

pozycja wśród 21
miast powiatowych
województwie
podkarpackim

udział
w województwie
podkarpackim

ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły
zawodowe dla młodzieży bez specjalnych

774

4

7,53%

licea ogólnokształcące ponadgimnazjalne
dla młodzieży bez specjalnych

2151

3

5,56%

licea ogólnokształcące ponadpodstawowe
dla dorosłych

596

5

7,50%

liczba uczniów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Systematycznie poprawia się wyposażenie placówek edukacyjnych działających w Mieście. Niemniej
w zakresie dostępu do komputera w szkołach na 1 ucznia wskaźniki Miasta są gorsze niż przeciętnie
w regionie.

Tabela 7 Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów

w 2012 r.

liczba uczniów/1 komputer
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
szkoły zawodowe bez policealnych
zasadnicze szkoły zawodowe
technika (wraz z ogólnokształcącymi szkołami artystycznymi
dającymi uprawnienia zawodowe)
licea ogólnokształcące

Miasto Jarosław

średnia
w województwie
podkarpackim

13,11

7,55

8,18

8,66

11,04

7,18

30,75

17,32

9,01

6,05

23,57

10,53
16 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2016-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

O rosnącym znaczeniu Jarosławia, jako ośrodka miejskiego świadczy fakt, że działają tutaj również
szkoły wyższe, tj. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu oraz Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Łodzi.
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
działa ponad 15 lat. W jej strukturze istnieje 5 instytutów: Ekonomii i Zarządzania, Humanistyczny,
Ochrony Zdrowia, Stosunków Międzynarodowych i Inżynierii Technicznej. W Szkole kształci się 5100
studentów. Uczelnia proponuje swoim studentom kształcenie na 29 specjalnościach w ramach 16
kierunków studiów.
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi prowadzi
zajęcia w ramach studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika. Oferuje studentom szeroki
zakres specjalizacji, stale aktualizowanych pod kątem lokalnego rynku pracy. Ponadto istnieje
możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez kształcenie ustawiczne m.in. w Centrum Kształcenia
Praktycznego w Jarosławiu, które kształci młodzież w branży budowlanej i mechanicznej, jak również
prowadzi kursy nauki jazdy dla uczniów.
W zakresie usług zdrowotnych w Jarosławiu w 2014 r. działało 29 przychodni i 22 praktyk lekarskich
oraz 24 apteki. Na terenie Miasta funkcjonują 3 placówki stacjonarnej pomocy społecznej, dysponujące
łącznie 193 miejscami. Należy stwierdzić, że stale wzrasta liczba osób zamieszkujących w tych
placówkach, w okresie od 2002 do 2014 roku nastąpił wzrost o 95 %, tj. do 193 osób.
W 2014 r. w Mieście Jarosławiu funkcjonowało 13 klubów sportowych, w których sport uprawiały 1227
osoby, w tym 736 to osoby poniżej 18 roku życia. Wśród osób ćwiczących w klubach zdecydowaną
większość stanowili mężczyźni – 61,9%.
Tranzytowe położenie Miasta przy ważnych szlakach drogowych, w pobliżu granicy państwa, ciekawa
historia, liczne zabytki na jego obszarze i w jego bliskim otoczeniu oraz walory przyrodnicze powodują,
iż jest to miejsce posiadające potencjał do rozwoju sektora turystyki. Jednak istniejąca infrastruktura
i oferta turystyczna nie stwarzają możliwości do pełnego wykorzystania tych zasobów. W Mieście działa
7 obiektów noclegowych oferujących 270 miejsc. Z obiektów tych w 2014 roku skorzystały 7605 osoby,
co stanowiło zaledwie 0,9% wszystkich korzystających z noclegów w województwie podkarpackim.
Pomimo korzystnego położenia, w Mieście działa zaledwie 1 motel oferujący 13 miejsc noclegowych.
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Także pozostała infrastruktura rekreacyjno-kulturalna jest niewystarczająca. Do 2014 roku
systematycznie spadała liczba seansów, jak również widzów korzystających z kina. Na przełamanie tej
niekorzystnej tendencji może wpłynąć przeprowadzona modernizacja obiektu i podniesienie jego
atrakcyjności m.in. poprzez wykorzystanie technologii cyfrowej o rozdzielczości 4K z zestawem 3D.
Spada również liczba osób odwiedzających muzeum w Jarosławiu.
Istotnym problemem jest także niewielka liczba podmiotów działających w sferze okołoturystycznej
w obszarze Rynku, tj. kawiarni i klubów rozrywkowych, a także ich oferta. Podmiotem mogącym
wpłynąć na poprawę wizerunku, promocję walorów Miasta oraz wykorzystania jego potencjału
turystycznego jest Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. Instytucja ta ma za zadanie
upowszechniać, tworzyć i chronić kulturę, a także popularyzować walory kulturowe oraz wydarzenia
kulturalne i turystyczne Miasta.
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1.5 Sfera gospodarcza
1.5.1 Sektor przedsiębiorstw

Na terenie Miasta Jarosław, według stanu na koniec 2014 roku, zarejestrowanych było 4286
podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4116, tj. 96% należało do sektora prywatnego. W skali
całego województwa podkarpackiego wskaźnik ten kształtował się również na poziomie 96,1%.
Podmioty działające w Jarosławiu stanowiły zaledwie 0,8% wszystkich podmiotów gospodarczych
w regionie. Należy podkreślić, że w okresie od roku 2003 do 2014 średnio w regionie podkarpackim
nastąpił ponad 8,9% przyrost liczby podmiotów gospodarczych, podczas gdy w Jarosławiu
w analogicznym okresie odnotowano spadek ich liczby o 3,6 %. Również liczba podmiotów działających
w sektorze prywatnym w okresie od roku 2003 spadła o 4,5 %, podczas gdy w sektorze publicznym ich
liczba wzrosła o 26,9%. Oznacza to stopniowe kurczenie bazy gospodarczej Miasta, co wymaga
podjęcia działań na rzecz pobudzania przedsiębiorczości.
Wykres 8 Podmioty gospodarki narodowej w Mieście Jarosław wpisane do rejestru REGON w latach 2003-2014.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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Należy zauważyć, że następuje umocnienie funkcji Miasta jako ośrodka, w którym świadczone są liczne
usługi publiczne. W ostatnich latach ma terenie Jarosławia nastąpił przyrost liczby instytucji
działających w obszarach edukacji, kultury i rekreacji oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
Łącznie w 2013 roku działało ich w tych obszarach 505, co stanowi 11,83% wszystkich jednostek
gospodarczych działających w Mieście.
W ogólnej liczbie podmiotów gospodarki narodowej – sektora prywatnego 96% stanowią w Mieście
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Niepokojącym jest fakt, że w okresie 2003 - 2014
nastąpił jednak spadek liczby osób prowadzących działalność gospodarczą o 4%, podczas gdy średnio
w powiecie jarosławskim liczba ta utrzymywała się na względnie stałym poziomie, natomiast w całym
województwie podkarpackim wzrosła o 13,9%. W Mieście w latach 2003-2014 nastąpił wzrost liczby
spółek handlowych prowadzących działalność(w sektorze prywatnym) o 78,67% i w 2014 roku tego
typu firm zarejestrowanych było 243. Jarosław jest miejscem atrakcyjnym dla inwestorów
zagranicznych, o czym świadczy stały wzrost spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego.
W 2014 roku w mieście zarejestrowanych było 42 tego typu podmiotów, co stanowi 83,3% działających
w powiecie jarosławskim.
Potencjał Jarosławia w porównaniu z potencjałem innych miast w województwie podkarpackim jest
wysoki. Poziom przedsiębiorczości mierzony liczbą podmiotów sektora prywatnego na 1000 osób
w wieku produkcyjnym plasuje Jarosław na 5. pozycji w grupie miast siedzib powiatów województwa
podkarpackiego. Wskaźnik ten wynosi 175,7 podczas gdy w grupie w/w miast średnio 167,44. Wyższy
poziom przedsiębiorczości charakteryzuje Lesko (219,6), Rzeszów (209,2), Krosno (191,6) oraz Łańcut
(185,1). Jednocześnie Miasto zajmuje5 pozycję pod względem liczby podmiotów gospodarczych.
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Wykres 9 Podmioty gospodarki narodowej sektora prywatnego w miastach- siedzibach powiatów ziemskich
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Wśród wszystkich podmiotów działających w Mieście największą grupę stanowią firmy, w których
zatrudnienie nie przekracza 9 osób. Liczba tego typu podmiotów na 1000 mieszkańców wynosi 165,5,
podczas gdy średnio w regionie wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 112,4, natomiast w powiecie
jarosławskim 102,1.
W strukturze podmiotów gospodarki narodowej najliczniejszą grupę – 1512, stanowią
przedsiębiorstwa działające w Sekcji G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów, co stanowi
35,27% wszystkich firm działających w Mieście. Do istotnych obszarów działalności zaliczyć należy
również: Sekcję F – Budownictwo – 400 podmiotów tj. 9,3% ogółu, Sekcję M - Działalność
profesjonalna, naukowa i techniczna – 373, tj. 8,7%. Niestety we wszystkich tych sekcjach z wyjątkiem
sekcji F i M od roku 2009 następuje spadek liczby działających podmiotów. W okresie tym największy
spadek procentowy odnotowano w Sekcji K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa o 78%.
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Wykres 10 Struktura podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w Jarosławiu w 2014 r.
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Sekcja J - informacja i komunikacja
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Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
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Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości
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Sekcja N- Działalność w zakresie usług administrowania i
działalność wspierająca
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obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
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Sekcja P - Edukacja
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Sekcja R - Działalność związana z kultutą, rozrywką i
rekreacją

75

Sekcja S i T Pozostała działalność usługowa oraz
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników;…
Sekcja U- Organizacje i zespoły eksterytorialne
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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1.5.2 Otoczenie biznesu

Dla rozwoju sektora prywatnego, w tym produkcyjnego i usługowego, bardzo ważna jest możliwość
korzystania z usług i wsparcie instytucji otoczenia biznesu. Ma to szczególnie znaczenie dla osób
rozpoczynających działalność, lecz także dla inwestorów podejmujących decyzje lokalizacyjne.
Instytucje otoczenia biznesu stanowią obok potencjałów endogenicznych miasta, tj. zasobów
i kapitałów, w tym kapitału społecznego, istotny czynnik rozwoju gospodarczego.
Na terenie Jarosławia w 2014 roku działały 456 podmioty w sekcjach związanych z działalnością
finansową, informacją i komunikacją oraz obsługą rynku nieruchomości. Podmioty te stanowiły 10,6%
wszystkich podmiotów działających w Mieście, co stanowiło korzystniejszą strukturę niż przeciętnie
w regionie (7,9%).
Na terenie Jarosławia działa Podstrefa Jarosław - Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.
Podstrefa Jarosław SSE liczy ogółem 14,5 ha i obejmuje obszary położone na terenie: Miasta Jarosław
- 4,8 ha oraz Gminy Jarosław 9,7 ha. Podejmując działalność i inwestując w strefie przedsiębiorcy mogą
uzyskać preferencje w postaci:


zwolnienia z podatku dochodowego,



zwolnienia od podatku od nieruchomości

w wysokości do 50% całkowitej wartości inwestycji dla dużych firm oraz do 65% dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Ponadto przedsiębiorcy decydujący się na inwestycje w obszarze specjalnej strefy
ekonomicznej mogą liczyć na uzyskanie wsparcia w postaci przygotowanej działki pod inwestycje po
konkurencyjnej cenie.
Obszar podstrefy Jarosław jest uzbrojony infrastrukturalnie, tzn. istnieje zabezpieczenie dostaw wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków oraz możliwość podłączenia do sieci gazowej. Obszar SSE
jest dobrze skomunikowany, niemniej istnieje potrzeba dalszej rozbudowy lokalnej sieci drogowej,
umożliwiającej w pełni wykorzystanie potencjału tego i innych obszarów inwestycyjnych
zlokalizowanych na terenie Jarosławia.
W Mieście działają liczne oddziały instytucji finansowych, w tym 15 banków oraz firm
ubezpieczeniowych. Jarosław, jako miasto powiatowe, jest również centrum usług publicznych
tworzących warunki do rozwoju sektora przedsiębiorstw. Do instytucji wspierających przedsiębiorców
zaliczyć należy niewątpliwie administrację publiczną tj. Urząd Miasta Jarosławia oraz Starostwo
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Powiatowe, gdzie odpowiednie komórki ds. rozwoju gospodarczego, a także komórki wydające
wymagane przepisami prawa decyzje, działają w zakresie wsparcia inwestorów. W Urzędzie Miasta
Jarosławia obsługą inwestora zajmują się wydziały: Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania
Środowiska, Wydział Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej, Wydział Geodezji i Gospodarki
Mieniem. Promocją inwestycyjną w Mieście Jarosław zajmuje się Wydział Rozwoju Miasta
i Infrastruktury Technicznej
Do ważnych instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości w Jarosławiu zaliczyć należy również:


Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.,



Centrum Obsługi Inwestora Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,



Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu,



Regionalną Izbę Gospodarczą w Przemyślu,



Izbę Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie.

Pomimo działania licznych instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, należy podnieść
aktywność tych instytucji lub też wykreować wyspecjalizowany podmiot, którego celem będzie
wspieranie rozwoju gospodarczego w Mieście oraz w skali powiatu jarosławskiego i kreowanego
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław –Przeworsk.

1.6 Rolnictwo i leśnictwo

Istotną sferą działalności w Jarosławiu pozostaje rolnictwo. Działalność rolnicza prowadzona jest
głównie w strefie podmiejskiej i w 2010 r. obejmowała 1873 gospodarstwa, z czego 1348 (72%) to
gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą. Łączna powierzchnia gospodarstw zajmowała
powierzchnię 4056,355 ha z czego użytki rolne to 88,5%, natomiast użytki o wysokiej kulturze rolnej
81,5%. Struktura ta nie odbiega zasadniczo od przeciętnej w powiecie jarosławskim i całym
województwie podkarpackim.

5

Dane dotyczące użytkowania terenu i wykorzystania rolniczego są przytaczane za Powszechnym Spisem Rolnym 2010 r.
wg siedziby gospodarstwa
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Wykres 11 Powierzchnia gruntów i ich użytkowanie w Jarosławiu w 2010 r. (dane wg siedziby gospodarstwa)

3591,00
3304,98

2114,69

ha

194,29

271,06

pozostałe grunty

286,02

lasy i grunty leśne

pastwiska trwałe

łąki trwałe

55,21

pozostałe użytki rolne

74,35

ogrody przydomowe

167,54

sady ogółem

489,77
178,51

uprawy trwałe

grunty ugorowane łącznie z
nawozami zielonymi

pod zasiewami

użytki rolne w dobrej kulturze

użytki rolne ogółem

392,45

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Tabela 8 Struktura użytkowania rolniczego gruntów w 2010 r.

województwo
podkarpackie
powiat jarosławski
Miasto Jarosław

grunty
ogółem
ha

użytki rolne
ogółem
ha

użytki rolne
w dobrej
kulturze
ha

udział
użytków
rolnych
w użytkach
ogółem

udział użytków
rolnych
w dobrej
kulturze
w użytkach
ogółem

851290,47

700379,08

604330,09

82,27%

70,99%

59251,98

53870,11

52014,34

90,92%

87,78%

4056,35

3591,00

3304,98

88,53%

81,48%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Przeciętna powierzchnia gospodarstwa w Jarosławiu wynosiła 2,11 ha i była mniejsza niż średnio
w powiecie jarosławskim - 3,60 ha i całym województwie podkarpackim - 3,0 ha. W strukturze
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użytków rolnych zdecydowanie przeważały grunty orne - 88,5%, w tym pod zasiewami 52,1%.
Pozostałe, mniejsze użytki rolne to łąki – 12,1%, sady – 4,1% oraz pastwiska – 1,3%.
Wykres 12 Średnia powierzchnia gospodarstw indywidualnych ogółem, użytków rolnych ogółem i użytków

rolnych w dobrej kulturze w 2010 r.

3,60
3,27

3,16

2,99
2,46

2,19

2,11
1,87

1,71

ha

grunty ogółem
Miasto Jarosław

użytki rolne ogółem
powiat jarosławski

użytki rolne w dobrej kulturze

województwo podkarpackie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Gospodarstwa rolne zlokalizowane w Jarosławiu stanowiły 12,1% wszystkich gospodarstw w powiecie
jarosławskim. W Mieście dominowały gospodarstwa bardzo małe, nieprzekraczające 1 ha. Tego typu
gospodarstw było 71,54%.
Wykres 13 Struktura gospodarstw rolnych w Jarosławiu wg wielkości gospodarstwa w 2010 r.
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3%

1%

2%

23%
do 1 ha włącznie
1 - 5 ha
5 - 10 ha
10 -15 ha
71%

15 ha i więcej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Działalność rolnicza w Jarosławiu prowadzona jest w głównej mierze na potrzeby własne mieszkańców
Jarosławia i osób prowadzących te gospodarstwa. W strukturze zasiewów dominuje uprawa zbóż
i ziemniaków. W produkcji zwierzęcej przeważającym kierunkiem jest chów bydła i trzody chlewnej.
Na terenie Jarosławia funkcjonuje również kilka podmiotów działających na potrzeby rolnictwa, m.in.
zajmujących się produkcją pasz i koncentratów; skupem surowców i przetwórstwem produktów
rolnych i spożywczych oraz zaopatrzeniem sektora rolniczego w środki do produkcji rolnej.
Powierzchnia lasów w Jarosławiu to zaledwie 18,76 ha, z czego 90,5% stanowią lasy publiczne. Oznacza
to, iż tereny leśne stanowią tylko 0,54% powierzchni Miasta. Należy podkreślić, iż w okresie 2002-2013
nastąpił przyrost powierzchni lasów o 2,06 ha, co stanowi wzrost o 12%.

1.7 Współpraca terytorialna

Jednym z wyzwań związanych z kształtowaniem nowoczesnej i efektywnej polityki rozwoju lokalnego
jest realizowana w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym współpraca terytorialna. Miasto
Jarosław jest podmiotem chętnie włączającym się w sieć współpracy, zarówno w skali lokalnej,
jak i ponadnarodowej.
W roku 2014 Jarosław wraz z Gminą Miejską Przeworsk, Gminą Przeworsk oraz Gminą Pawłosiów
zawiązały współpracę podpisując porozumienie w sprawie opracowania i wdrożenia strategii tzw.
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Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław Przeworsk. Ta stworzona platforma współpracy ma się skupiać na:


wspieraniu działań prorozwojowych i integrujących obszar, w tym poprzez realizację działań
ukierunkowanych na poprawę przedsiębiorczości i wdrażanie innowacyjnych technologii,



realizacji działań na rzecz rewitalizacji,



tworzeniu komunikacyjnej spójności obszaru i jego dostępności zewnętrznej,



poprawie stanu środowiska przyrodniczego, efektywności energetycznej oraz promowaniu
strategii niskoemisyjnych i zrównoważonego transportu.

Działania te powinny wpływać na podniesienie jakości życia w obszarze i wzmocnienie powiązań
funkcjonalnych tej przestrzeni.

Rysunek 2 Zakres przestrzenny Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław - Przeworsk

Źródło: opracowanie własne.
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Drugim wymiarem współpracy, pozwalającym na wymianę doświadczeń i korzystanie z dobrych
praktyk oraz dzielenia się własnymi doświadczeniami, jest współpraca w skali międzynarodowej.
Jarosław współpracuje z miastami na Słowacji - Michalovce, Svidnik oraz Humenne, Ukrainie - Użgorod
i Jaworów, z Francji - Orange, Niemiec - Dingelstädt oraz z Czech - Vyškov. Prowadzona jest także
współpraca partnerska z X Dzielnicą Budapesztu – Kőbánya (Węgry).
Szczególnym wymiarem współpracy międzynarodowej związanej z przygranicznym położeniem
Jarosławia jest współpraca prowadzona w ramach Euroregionu Karpackiego. Jednostki działające
w Euroregionie są skupione w ramach stowarzyszenia pełniącego funkcje koordynacyjne działań jego
członków oraz narzędziowe w zakresie wsparcia rozwoju. Jednym z narzędzi jest Sieć Miast
Euroregionu Karpackiego będąca transgraniczną platformą systemowej i skoordynowanej współpracy
samorządów miejskich należących do Euroregionu. Głównym zadaniem Sieci jest działanie na rzecz
rozwoju ośrodków miejskich w regionie przygranicznym m.in. poprzez połączenie rozproszonych
działań realizowanych przez wiele samorządów w obszarze transgranicznym.

1.8 Sfera przyrody i ochrony środowiska

Obszar Jarosławia zlokalizowany jest we wschodniej części Kotliny Sandomierskiej, na obszarze
Pogórza Rzeszowskiego i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, którą przecina rzeka San, płynąc
z południowego wschodu na północny zachód. Wzdłuż Sanu ukształtowało się szerokie obniżenie
tworzące mezoregion nazywany Doliną Dolnego Sanu, którego powierzchnię kształtują faliste
płaskowyże wyniesione 220-280 m n.p.m. oraz rozległe obniżenia. Na wschód od doliny Dolnego Sanu
po wał Roztocza rozpościera się Płaskowyż Tarnogrodzki. Miasto położone jest w przedziale wysokości
170 - 220 m n. p m. i charakteryzuje się niewielkimi zasobami naturalnymi - występują tu głównie
kruszywa naturalne - piaski i żwir, złoża lessowe oraz gaz ziemny.
Gleby w mieście należą do czarnoziemów i zaliczane są do I-II klasy bonitacyjnej. Jarosław leży
w obszarze, którego 61-80% gleb należy do gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych o potrzebach
wapnowania (zakwaszenie gleby jest jednym ze wskaźników jej chemicznej degradacji) i 21-40% gleby
o niskiej i bardzo niskiej zawartości fosforu. Występujące mady nadsańskie oraz lessy na Pogórzu
Rzeszowskim sprawiają, że większość regionu jarosławskiego jest od dawna objęta intensywną

29 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2016-2020

gospodarką rolną. Ma to wpływ na przeobrażenia krajobrazowe, istotnym elementem krajobrazu
są użytki rolne oraz uprawy roślin.
Środkowa część regionu, w którym leży Jarosław, charakteryzuje się niewielkim stopniem zalesienia.
Lasy zajmują w Mieście tylko 0,54% powierzchni. W obszarze tym dominują lasy mieszane, posiadające
drzewostan wielogatunkowy złożony z sosny, dębu i buka z domieszką innych gatunków drzew
liściastych i szpilkowych. Wartościowym i godnym uwagi zjawiskiem jest występowanie na tym
obszarze starorzeczy oraz występowanie rzadkich i chronionych gatunków roślin.
Klimat Jarosławia charakteryzuje się średnioroczną temperaturą 8°C, w tym w styczniu - (minus) 3 do
– (minus) 2°C, natomiast w lipcu 18°C i jest kształtowany pod wpływem strefy Pogórza Karpackiego.
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Rysunek 3 Średnie temperatury roczne w województwie podkarpackim w 2014 r.

Miasto
Jarosław

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim - Raport za 2014 r., WIOŚ w Rzeszowie,
www.wios.rzeszow.pl [za] Modelowanie jakości powietrza w województwie podkarpackim dla 2014 roku na
potrzeby oceny jakości powietrza”

Średnioroczna wielkość opadów w obszarze Jarosławia wynosi około 526 mm na rok , przy czym średnia
miesięczna wielkość opadów wynosi od 6,5 mm w październiku do 80 mm w lipcu.
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Rysunek 4 Rozkład rocznej sumy opadów atmosferycznych [mm] w województwie podkarpackim w 2013 r.

Miasto
Jarosław

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim - Raport za 2014 r., WIOŚ w Rzeszowie,
www.wios.rzeszow.pl [za] Modelowanie jakości powietrza w województwie podkarpackim dla 2014 roku na
potrzeby oceny jakości powietrza”

Przez Miasto na odcinku 5 km przepływa rzeka San, będąca głównym źródłem zaopatrzenia
mieszkańców w wodę pitną. Wody rzeki San, zarówno poniżej Miasta jak i powyżej, zaliczane są
generalnie do III klasy czystości, co oznacza, iż charakteryzują się zadowalającym stopniem jakości
umożliwiającym jej spożycie po uprzednim wysokosprawnym uzdatnieniu chemicznym i fizycznym.
Podkreślić należy, iż rzeka San jest również odbiorcą ścieków komunalnych m.in. z obszaru Jarosławia.
Na stan powietrza atmosferycznego w województwie podkarpackim wpływa głównie emisja
powierzchniowa i liniowa. Jarosław jest miastem, w którym obok Przemyśla występuje przekroczenie
dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu PM10. Właśnie w Jarosławiu stwierdzono najwięcej
przypadków przekroczeń normy dobowej PM10. Przy średniorocznym stężeniu pyłu PM10
wynoszącym – 38 μg/m3 (110,0 % normy), w Jarosławiu stwierdzono 98 przypadków występowania
stężenia średniodobowego PM10 powyżej wartości 50 μg/m3.
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Zarówno w Jarosławiu oraz w Przemyślu, na poziom tych stężeń znaczny wpływ wywiera głównie
emisja liniowa, a przekroczenia notowane były zarówno w sezonie grzewczym, jak i poza nim.
Wykres 14 Stężenia średnioroczne pyłu PM10 na stanowiskach monitorowania w województwie podkarpackim

w 2014 r.

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za 2014 r., WIOŚ w Rzeszowie
www.wios.rzeszow.pl [za] Wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie podkarpackim
w zakresie zanieczyszczeń powietrza za rok 2014 wykonane przez WIOŚ w Rzeszowie - baza JPOAT.
Wykres 15 Liczba przekroczeń dobowych stężenia pyłu PM10 na stanowiskach monitorowania w województwie

podkarpackim w 2014 r.

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim, Raport za 2014 r., WIOŚ w Rzeszowie,
www.wios.rzeszow.pl [za] Wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie podkarpackim
w zakresie zanieczyszczeń powietrza za rok 2014 wykonane przez WIOŚ w Rzeszowie - baza JPOAT.
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Powietrze w Mieście Jarosław charakteryzuje się również wysokim poziomem benzo(a)pirenu w pyle
PM10, którego stężenie w 2014 roku wyniosło 5,3 ng/m3 (510 % poziomu docelowego). Najwyższe
stężenia benzo(a)pirenu zanotowane zostały w marcu, co wynika z faktu, że benzo(a)piren w powietrzu
na obszarze Miasta pochodzi głównie ze systemów cieplnych oraz z emisji zanieczyszczeń ze środków
transportu. Zdecydowanie korzystniej przedstawia się obciążenie powietrza dwutlenkiem siarki, które
w Jarosławiu kształtuje się na poziomie 19-25 μg/m3, co oznacza, że nie przekracza dopuszczalnej
normy 24-godzinnej.

Rysunek 5 Rozkład stężeń średniorocznych SO2 w województwie podkarpackim w 2014 r. - wyniki modelowania

Miasto
Jarosław

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za 2014 r., WIOŚ w Rzeszowie
www.wios.rzeszow.pl [za] Modelowanie jakości powietrza w województwie podkarpackim dla 2014 roku na
potrzeby oceny jakości powietrza” - praca wykonana na zlecenie WIOŚ w Rzeszowie
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Podobnie sytuacja przedstawia się w zakresie zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu. Miasto Jarosław
zlokalizowane jest w strefie, gdzie średnioroczne natężenie dwutlenku azotu kształtuje się na poziomie
5-6 μg/m3.
Rysunek 6 Rozkład stężeń średniorocznych NO2 w województwie podkarpackim w 2014 r. - wyniki modelowania

Miasto
Jarosław

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za 2014 r. WIOŚ w Rzeszowie,
www.wios.rzeszow.pl [za] Modelowanie jakości powietrza w województwie podkarpackim dla 2014 roku na
potrzeby oceny jakości powietrza” - praca wykonana na zlecenie WIOŚ w Rzeszowie
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Bardzo ważnym wymiarem jakości życia w mieście jest zapewnienie stref rekreacji i wypoczynku.
Tego typu przestrzenią miejską są obszary zielone w mieście, do których zaliczyć można: parki, zieleńce
i tereny zieleni osiedlowej, których łączna powierzchnia w Jarosławiu wynosi 39,4 ha. Na terenie
Miasta zlokalizowany jest park spacerowo-wypoczynkowy o powierzchni 10,5 ha, 11 zieleńców
o łącznej powierzchni 2,7 ha oraz 29,9 ha terenów zieleni osiedlowej. Park Miejski im. Bohaterów
Monte Casino w Jarosławiu wpisany jest do rejestru zabytków. Jego stary drzewostan wymaga stałej
pielęgnacji i odnawiania. Ponadto w Mieście zieleń uliczna łącznie zajmuje powierzchnię 5 ha, a 15,3
ha zajmują lasy gminne.

1.9 Strefa kulturowa – ochrona dziedzictwa kulturowego

Ochrona dziedzictwa kulturowego Miasta Jarosław dotyczy przede wszystkich zachowania materialnej
i niematerialnej spuścizny wcześniejszych pokoleń. W wymiarze materialnym bogata historia Miasta
do dziś jest doskonale widoczna w zachowanym układzie urbanistycznym Starego Miasta,
w szczególności Rynku i jego okolic. Świadczą o tym także liczne wysokiej klasy zabytki na skalę
regionalną i krajową. Ich zachowanie i pielęgnacja w ujęciu techniczno-architektonicznym oraz rozwój
funkcjonalny, powinny stanowić najważniejszy przejaw ochrony materialnego dziedzictwa
kulturowego Miasta. Do kluczowych obiektów, o szczególnej wartości możemy zaliczyć6:
Kamienica
z

Orsettich

najpiękniejszych

-

jedna

kamienic

mieszczańskich w Polsce z XVI - XVII
wieku. Usytuowana przy rynku,
stanowi dziś jedno z cenniejszych
muzeów

wnętrz

Przebudowywana

zabytkowych.
i

zmieniająca

swych właścicieli, zatrzymała jednak
wraz z charakterystyczną attyką
grzebieniową dominujące piętno
późnego renesansu. Na potężnej bryle z trzema arkadami od frontu, umieszczona przy narożu ulicy
6

Informacje na temat najważniejszych zabytków Miasta pochodzą ze strony Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
http://www.ckip.jaroslaw.pl/atrakcje-turystyczne. Zdjęcia z zasobów Urzędu Miasta Jarosławia, autor zdjęć: Tomasz Cupryś
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Trybunalskiej zajmuje tzw. działkę pełną, niepodzielną rynku, określoną od czasu średniowiecza według
prawa magdeburskiego jako kurialne dworzyszcze. Nazwa "Kamienica Orsettich" datuje się od czasów
zasadniczej jej przebudowy oraz nadania cech późnego renesansu manierystycznego jako dominanty
przez ówczesnego właściciela Wilhelma Orsettiego, kupca i bankiera krakowskiego. Kamienica
jarosławska nazwana jego imieniem jest więc jednym z symptomów związków polsko - włoskich oraz
symbolem klasy mieszczańskiej najwyższej rangi.
Ratusz - potwierdzony źródłowo w XV wieku,
zapewne

drewniany,

gotycki.

Według

niepełnych badań architektonicznych obecnie
istniejącego obiektu najstarsza jego część
pochodzi z pocz. XVII wieku. Po pożarze w 1625
roku przebudowany jako piętrowa barokowa
budowla. Znacznie zdewastowany w czasie
użytkowania

na

magazyny

wojskowe

(1782 -1852). W 1852 roku wykupiony przez Miasto od rządu austriackiego, odnowiony w stylu
neogotyckim. Gruntowna przebudowa w latach 1895-96 według projektów Dolińskiego i Kotłowskiego
w charakterze neorenesansowym zachowanym do dziś. W 1900 roku od strony wschodniej
dobudowany został areszt miejski. W 1909 dobudowane skrzydło zachodnie, kopiujące istniejący
wygląd zewnętrzny.
Cerkiew - znajduje się na terenie Zamku
Tarnowskich i Jarosławskich z XV wieku,
przebudowanego przez Kostków i Ostrogskich
w

piękną

renesansową

siedzibę

ze

zwierzyńcem na stoku i u stóp góry.
W II połowie XVII wieku zamek popadł
w ruinę, a z końcem wieku uległ rozbiórce.
Cerkiew zbudowano w latach 1717 – 1747,
głównie z fundacji Wapińskich – mieszczan
jarosławskich. Przebudowana w latach 1911 - 1912 przez inż. Mieczysława Dobrzańskiego na
trzynawową, w charakterze pseudobizantyńskim. Na elewacji frontowej rzeźba Orkusiewicza
„Ukrzyżowanie".
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Klasztor Sióstr Benedyktynek fundowany przez
Annę Ostrogską w 1611 roku na górze św.
Mikołaja,

na

terenie

pierwotnego

Miasta,

przeniesionego w 1375 roku na obecny obszar
Starego Miasta. Realizacja fundacji przy czynnym
udziale

Magdaleny

Mortęskiej,

wybitnej

reformatorki życia zakonnego w Polsce.
Kościół pw. św. Mikołaja i Stanisława biskupa, budowany w latach 1614-1624. Jednonawowy na
planie krzyża, przez dobudowę kaplic i wież zamknięty na rzucie prostokąta (z absydą). Portal z 1621
roku przeniesiony z elewacji zachodniej po 1635 roku. Z dawnego wnętrza pozostała bardzo bogata
dekoracja sztukatorska.
Klasztor - skrzydło północne budowane równolegle z kościołem, drugie po 1635 roku i łączyło się
z odejściem od pierwotnego planu (przeniesienie portalu). Całość założenia nie została nigdy
zrealizowana. Zespół klasztorny opasany został murami z 8 basztami i wieżą bramną. Kasata Józefińska
objęła również w 1782 roku opactwo pp. benedyktynek. Kościół zamieniony został na magazyn,
klasztor na koszary. Wspaniałe wyposażenie kościoła i majątek klasztorny uległy konfiskacie. W czasie
I wojny światowej zespół znacznie zniszczony, odbudowany w okresie międzywojennym.
Kolegiata Bożego Ciała - dawniej kościół
św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty –
fundacja Zofii z Odrowążów Tarnowskiej
w 1571 roku, zrealizowana przy organizacyjnej
pomocy Piotra Skargi. Budowany w latach
1582-1594 prawdopodobnie według planów
Józefa Bricciusa. W budowie uczestniczył
Stefan

Murator

z

Jarosławia.

Kościół

renesansowy, pierwotnie jednonawowy z transeptem, przebudowany po pożarach 1600 i 1625 roku.
Dobudowa kaplic w latach 1616 - 1624, kruchta z lat 1625 - 1628. W 1722 roku przed kościołem
ustawione rzeźby Tomasza Huttera (obecnie kopie). Niezwykle bogate wyposażenie kościoła uległo
konfiskacie po kasacji zakonu jezuitów. Od 1804 roku kościół parafialny (po zamknięciu kolegiaty
Wszystkich Świętych). Przeniesione z kolegiaty Wszystkich Świętych zabytkowe wyposażenie
zniszczone pożarem w 1862 roku.
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W wymiarze niematerialnym na szczególną uwagę zasługuje dziedzictwo kulturowe Jarosławia
zakotwiczone w tradycji jarmarcznej i rzemieślniczej. Nawiązanie do korzeni w zakresie silnych dawniej
kompetencji handlowych w połączeniu z obecnym i przyszłym potencjałem przedsiębiorczym Miasta
może prowadzić do powrotu do tradycji jarmarcznych powiązanych z organizacją cyklicznych wydarzeń
o charakterze handlowo-kulturalnym. Przykład: Jarmark Jarosławski jako impreza wiodąca dla Miasta
wraz z wydarzeniami komplementarnymi – mniejszymi jarmarkami tematycznymi.

1.10 Infrastruktura techniczna
1.10.1 Sieć transportowa
Miasto Jarosław położone jest na przebiegu ważnych szlaków komunikacyjnych Polski południowej.
Jarosław oddalony jest:


55 km od Rzeszowa (układem drogowym),



36 km od najnowocześniejszego przejścia z Ukrainą w Korczowej,



59 km od lotniska w Jasionce k. Rzeszowa.

Ważnymi elementami układu drogowego jest przebiegająca w kierunku wschód-zachód, będąca
elementem korytarza E-94, autostrada A-4 Korczowa – Katowice – Kraków - Zgorzelec oraz w kierunku
północ-południe - droga krajowa nr 77 Warszawa - Lublin – Przemyśl - Medyka.

Rysunek 7 Mapa dostępności drogowej Miasta Jarosławia

Źródło: opracowanie własne - poglądowe na podstawie mapy Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,
http://www.pzdw.pl
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Ponadto przez obszar Miasta przebiegają drogi wojewódzkie: nr 865 oraz nr 880, a sieć dróg
uzupełniają również drogi powiatowe i gminne. Łączna długość dróg publicznych w Mieście wynosi:
126,90 km w tym:


drogi gminne – 68,88 km,



drogi powiatowe - 50,30 km,



drogi wojewódzkie - 4,60 km,



drogi krajowe - 11,70 km.

Przez Miasto przebiega główna linia kolejowa (ACG) nr 91 (Kraków-Przemyśl) stanowiąca część paneuropejskiego szlaku E-30. Linia ta umożliwia bezpośrednie połączenie kolejowe Jarosławia
m.in. z Rzeszowem, Przemyślem oraz Poznaniem, Szczecinem, Warszawą, Katowicami i Krakowem.
Rysunek 8 Przebieg linii kolejowej nr 91.

Źródło: opracowanie własne.

Kolejowe usługi przewozowe świadczą przewoźnicy należący do grupy PKP S.A., w tym: PKP Przewozy
Regionalne (PR) oraz PKP Tanie Linie Kolejowe (TLK). W zakresie przewozów świadczonych przez TLK
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(dalekobieżne) oferta obejmuje 7 pociągów na dobę (w każdym kierunku), natomiast PR - 16 pociągów
(w każdym kierunku). Częstotliwość PR w godzinach szczytu wynosi ok. :


dla porannego – 45 min. do 1 godz.,



dla popołudniowego – 25 min. do 1 godz.

Przy uwzględnieniu pociągów TLK i PR częstotliwość w godzinach szczytu popołudniowego wynosi od
11 do 56 min. Czas przejazdu do Rzeszowa (52 km) wynosi:


dla TLK – 44 do 48 min., co daje prędkość handlową na poziomie 67 km/h. Należy to uznać za
poziom dobry w układzie aglomeracyjnym (przy zastrzeżeniu, iż jest to wynik dla pociągów
dalekobieżnych),



dla PR – 47 do 1h 07 min., co daje prędkość handlową na poziomie ok. 50 km/h. Należy to
uznać za poziom akceptowalny (graniczny) w układzie aglomeracyjnym. Czas przejazdu lokuje
Jarosław jako skrajne miasto aglomeracji rzeszowskiej (przy przyjęciu kryterium czasu).
Natomiast częstotliwość kursowania nie zapewnia swobody wyboru środka komunikacji
i planowania podróży.

O wiele gorsze parametry czasu dojazdu i prędkości handlowej występują dla dojazdów do Przemyśla.
Czasy identyczne są jak dla dojazdu do Rzeszowa przy odległości wynoszącej 35 km, co sprawia,
iż prędkości wynoszą od ok. 50 km/h dla TLK i 35km/h dla PR.
Uzupełnieniem kolejowego transportu pasażerskiego z Jarosławia jest także samochodowa
komunikacja zbiorowa, zarówno krajowa jak i międzynarodowa, we wszystkich kierunkach: Rzeszów,
Kraków, Zakopane, Lublin, Warszawa oraz Ukraina - Lwów. W mieście funkcjonują liczne biura oraz
przystanki większości międzynarodowych przewoźników. Na terenie Miasta funkcjonuje również
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. obsługujący 10 linii, głównie w granicach Jarosławia.
Miasto Jarosław położone jest w pobliżu nowoczesnego przejścia z Ukrainą w Korczowej posiadającego
punkt celny. To stwarza, przy istniejącej sieci drogowej w mieście, dogodne warunki do rozwoju
infrastruktury logistycznej z destynacją na Ukrainę i Słowację oraz wykreowania atrakcyjnej oferty
terenów inwestycyjnych.
Stosunkowo blisko Miasta zlokalizowane jest również lotnisko w Jasionce k. Rzeszowa, posiadające
segment CARGO. Firmy działające przy nim świadczą pełen wachlarz usług transportowych. Na lotnisku
operują linie PLL LOT, Lufthansa, Lufthansa Cargo, RYANAIR oraz EUROLOT na destynacjach do
Bristolu, Dublina, East Midlands, Frankfurtu, Londynu, Manchesteru, Oslo, Paryża, Rzymu oraz
Warszawy. Lotnisko ofertuje także loty czarterowe w kierunku: Bułgaria, Egipt, Grecja oraz Tunezja.
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1.10.2 Infrastruktura komunalna

Miasto Jarosław wyposażone jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz gazową.
Tabela 9 Korzystający z sieci komunalnych w 2014 r.

Miasto Jarosław
w % ogółu ludności

województwo podkarpackie1
w % ogółu ludności

z wodociągu

94,0

80,2

z kanalizacji

82,3

68,7

z gazu

96,5

72,5

korzystający

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS oraz informacje z PWIK Jarosław sp. z o.o.

Z sieci wodociągowej korzysta 94% mieszkańców, co jest wskaźnikiem zdecydowanie wyższym aniżeli
średnia w województwie wynosząca 80,2%. Zaopatrzeniem Miasta w wodę zajmuje się
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Woda pobierana jest z ujęcia powierzchniowego
brzegowego rzeki San, a uzdatnianie jej odbywa się w Zakładzie Uzdatniania Wody w Muninie, którego
zdolność produkcyjna wynosi 11 280 m3/dobę. Średnio zużycie wody na 1 mieszkańca Jarosławia
w 2014 roku wyniosło 27,0m3 i jest zdecydowanie wyższe aniżeli przeciętnie w regionie, dla którego
wartość ta kształtuje się na poziomie 22,3m3. Należy jednak podkreślić, że w okresie 2003-2014
następuje systematyczny spadek zużycia wody (o 21,8%) w gospodarstwach domowych z 29,9 m3 do
27,0m3.
Wykres 16 Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w latach 2003 – 2014
40
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS
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Również w zakresie dostępu do sieci kanalizacyjnej Miasto cechuje się zdecydowanie korzystniejszym
wskaźnikiem aniżeli przeciętnie w województwie. W Mieście z instalacji kanalizacyjnej korzysta 82,3%
mieszkańców, podczas gdy przeciętnie w regionie 59,9% ludności.
Jarosław jest miastem o bardzo wysokim dostępie sieci gazowej dla mieszkańców. Sieć gazowa
obejmuje 100% Miasta, z której korzysta aż 96,5% mieszkańców - średnia w regionie to 69,1%.
Pozytywnym zjawiskiem ze względu na niską uciążliwość dla środowiska jest wzrost zużycia gazu do
celów grzewczych. Wynika to z faktu budowy osiedlowych kotłowni gazowych i zmianę istniejących
instalacji węglowych na paliwo gazowe. Zużycie gazu w mieście systematycznie wzrasta, a mieszkańcy
Jarosławia średnio zużywają 221,5 m3 gazu rocznie, przy średniej wojewódzkiej 102,3 m3.
Tabela 10 Zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych w 2014 r.

Miasto Jarosław

pozycja wśród 21
miast powiatowych
województwa
podkarpackiego

średnia
w województwie
podkarpackim

1

102,3

zużycie gazu z sieci w
gospodarstwach domowych
221,5
na 1 mieszkańca w m3
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Wykres 17 Zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych w latach 2003 - 2014
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS
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Na stałym poziomie utrzymuje się zużycie energii elektrycznej przez mieszkańców Jarosławia. W 2014
roku liczba odbiorców na terenie Miasta wynosiła 1554,1 osób, natomiast zużycie energii
w gospodarstwach domowych wyniosło 23599 MWh, co stanowiło 2% zużycia energii elektrycznej
w województwie podkarpackim.
Tabela 11 Zużycie energii elektrycznej w 2014 r.

liczba odbiorców energii elektrycznej na
niskim napięciu w gospodarstwach
domowych
zużycie energii elektrycznej na niskim
napięciu w gospodarstwach domowych
w MWh
zużycie energii elektrycznej
w gospodarstwach domowych w
miastach na 1 mieszkańca w kWh

Miasto
Jarosław

pozycja wśród 21
miast powiatowych
województwa
podkarpackiego

% udział
lub średnia
w województwie
podkarpackim

1554,1

8

0,47%

23599

8

4,5%

606

7

594,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

Na terenie Miasta w roku 2014 oddano do użytkowania 29 budynków mieszkalnych o łącznej
powierzchni użytkowej 1389 m2. Należy jednak zauważyć, iż liczba mieszkań oddawanych do użytku
maleje
i w okresie do roku 2003 do 2014 spadła ona o 17,1 %. Przeciętna powierzchnia mieszkania
w Jarosławiu wynosi 69,6 m2, a na 1 mieszkańca 24,1 m2, podczas gdy średnio w regionie wielkości
te kształtują się na poziomie 80,2 m2 i 23,7 m2. Systematycznie poprawia się również wyposażenie
mieszkań w dostęp do wodociągów i centralnego ogrzewania.
W Mieście zgodnie z uregulowaniami prawnymi zorganizowany jest system gospodarki odpadami.
Podmiotem odbierającym odpady komunalne od mieszkańców Jarosławia jest Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
Tabela 12 Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów i recyklingu w Mieście Jarosław w 2014 r.

osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania
osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych

7,98 %
22,7%
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osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.jaroslaw.pl

100%

Roczna wielkość zebranych odpadów zmieszanych w 2014 r. w Jarosławiu wyniosła 10742,10 ton,
z czego 67,22% pochodzi z gospodarstw domowych. Stanowi to 59% odpadów zebranych w powiecie
jarosławskim. Wielkość odpadów z gospodarstw domowych przypadająca na 1 mieszkańca w Mieście
jest zdecydowanie wyższa niż średnia w regionie – 111,9 kg oraz w powiecie – 120,7 kg i wynosi
185,3 kg.
Na terenie Miasta działa oczyszczalnia ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów. Wielkość
ścieków oczyszczonych w ciągu 2014 roku wyniosła 1627,0 dam3, w tym 100% oczyszczana została
biologicznie, chemicznie i z podwyższonym usuwaniem biogenów. Z oczyszczalni w Mieście korzysta
93,0% mieszkańców.

2. Uwarunkowania zewnętrzne - analiza ustaleń podstawowych
dokumentów o charakterze strategicznym i kierunkowym
2.1 Uwarunkowania wynikające z krajowych dokumentów strategicznych
Rosnąca rola miast oraz zwiększenie znaczenia podejścia funkcjonalnego w zarządzaniu rozwojem,
w tym w planowaniu i organizowaniu w coraz istotniejszym stopniu determinują konieczność podejścia
do kształtowania i prowadzenia polityki rozwoju w układach lokalnych.
W Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie wskazuje
się, że kierunkiem działań o charakterze przestrzennym jest budowa warunków dla rozprzestrzeniania
się i absorpcji procesów rozwojowych na obszary położone poza funkcjonalnymi obszarami ośrodków
wojewódzkich na miejskie ośrodki subregionalne i lokalne oraz na obszary wiejskie położone w ich
pobliżu. Dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych duże znaczenie ma poprawa dostępności
transportowej do ośrodków wojewódzkich, a także poprawa powiązań komunikacyjnych m.in. między
miastami i obszarami wiejskimi. Do działań wspierających w tym obszarze zaliczyć należy rozwijanie
tych ośrodków w zakresie rozwoju gospodarczego oraz usług publicznych wyższego rzędu i poprawy
jakości życia oraz działania rewitalizacyjne i poprawa dostępności komunikacyjnej. Strategia wskazuje
45 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2016-2020

również, że należy także wspierać rozwój współpracy międzysektorowej oraz specjalizacji opartych na
potencjałach lokalnych, szczególnie w ramach inicjatyw klastrowych. Krajowa Strategia zakłada
wspieranie miast subregionalnych. Obok działań w zakresie integracji przestrzennej i poprawy
dostępności komunikacyjnej ośrodki te powinny uzyskać wsparcie w zakresie:


uzupełniania wysokiej jakości usług publicznych dotyczących głównie: edukacji na poziomie
średnim i wyższym zawodowym, ochrony zdrowia (zwłaszcza w zakresie specjalistycznych
usług medycznych) oraz kultury,



modernizacji

infrastruktury

technicznej

zapewniającej

lokalizację

przedsiębiorstw

wykorzystujących specyficzny lokalny potencjał w zakresie określonej specjalizacji
gospodarczej opartej na zasobach ludzkich, środowiskowych lub kulturowych.

Jarosław, jako miasto leżące w obszarze strategicznej interwencji – obszary przygraniczne, wymaga
również działań koncentrujących się na:


rozwoju i promowaniu wspólnego wykorzystania infrastruktury lokalnej,



ochronie wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, turystyki,



zapobieganiu zagrożeniom naturalnym i technicznym,



wspieraniu powiązań miedzy obszarami miejskimi i wiejskimi,



poprawie dostępu do usług i sieci transportowych i telekomunikacyjnych,



wspieraniu przedsiębiorczości lokalnej wpływającej na rozwój inicjatyw lokalnych,
w tym w wymiarze transgranicznym, służących zwiększeniu kreatywności społecznej
i gospodarczej.

Ważnym dokumentem strategicznym określającym ramy wsparcia Miasta Jarosławia jest Strategia
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Istotnym kierunkiem działań
zdefiniowanym w niniejszym dokumencie jest: „Budowa trwałych przewag konkurencyjnych poprzez
działania na rzecz podnoszenia poziomu technologicznego zaawansowania i innowacyjności
w obszarze wiodących endogenicznych ponadregionalnych specjalizacji gospodarczych”. Wymagać to
będzie podnoszenia zaawansowania technologicznego i innowacyjności. Istotne będzie również stałe
poszukiwanie możliwości tworzenia i komercjalizacji innowacji na styku branż tradycyjnych
i zaawansowanych np. sektora rolno-spożywczego i biotechnologii. Wyzwanie stanowi również
wsparcie dla powstawania innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach ponadregionalnych specjalizacji
gospodarczych i wysokiej jakości nowych miejsc pracy.
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Wyzwaniem określonym w tej Strategii jest aktywizacja niewykorzystanych zasobów pracy
i podniesienie jakości kapitału ludzkiego na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy. Wymagać to
będzie:


podniesienia mobilności pracowników i osób poszukujących pracy,



podejmowania działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo oraz osób
w niekorzystnej sytuacji na rynku poprzez podnoszenie ich aktywności edukacyjnej,



wzmacniania kompetencji służących budowaniu zaufania społecznego i zdolności współpracy
wśród mieszkańców,



rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,



stworzenia warunków do podnoszenia kwalifikacji poprzez różnorodne formy kształcenia
i szkolenia, w tym rozwijanie kluczowych kompetencji informatycznych, umiejętności
korzystania z mediów i zdolności do porozumiewania się w języku obcym, kompetencji
społecznych, w tym kulturowych,



stworzenia systemu zachęt dla rozwoju przedsiębiorczości i w rezultacie tworzenia nowych
miejsc pracy,



upowszechniania elastycznych form zatrudnienia.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego (PZPWP) przewiduje dla
Jarosławia funkcję ośrodka subregionalnego – miejskiego ośrodka rozwoju o kierunkach rozwojowych:


aktywności społeczno- gospodarczej,



restrukturyzacji gospodarki,



rozwoju turystyki i wypoczynku.

Dodatkowo Jarosław reprezentuje obszar historycznego układu urbanistycznego przewidzianego do
objęcia szczególną ochroną. Uwagę zwracają zaznaczone w PZPWP korytarze rozwoju osadnictwa
i

obszary koncentracji procesów urbanizacyjnych. Wzdłuż Sanu występują obszary zalewowe

przewidziane do ochrony wałami rzecznymi. W części diagnostycznej PZPWP określa funkcje Miasta
jako ośrodka produkcyjno-przemysłowego z aktywną przedsiębiorczością oraz jako ośrodka rozwoju
szkolnictwa wyższego i średniego o znaczeniu ponadlokalnym i kulturalno-turystycznego. Zwraca
uwagę pewien dualizm w podejściu do ochrony wartości środowiskowych – zwłaszcza doliny Sanu
wyrażający się w odmiennym podejściu do sposobów ochrony korytarzy ekologicznych i ochrony
przeciwpowodziowej, a także tworzeniu obszarów urbanizacji.
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2.2 Uwarunkowania wynikające ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia”
W procesie opracowania strategii należy dążyć do zachowania spójności z ramami rozwoju
przestrzennego określonymi w dokumentach z zakresu planowania przestrzennego. Polityka
przestrzenna i rozwój społeczno-gospodarczy zostały określone w Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia (Studium), uchwalonym przez Radę Miasta
Jarosławia. W dokumencie tym określono następujący, główny cel rozwoju Miasta Jarosławia:
„Osiągnięcie zrównoważonego i trwałego rozwoju miasta, zapewniającego przyjazne dla mieszkańców
warunki życia i utrzymanie jego wartości kulturowych - w drodze rozwoju przedsiębiorczości,
wyspecjalizowanych usług i turystyki przy wykorzystaniu położenia geograficznego, unikatowych
zabytków, rozwiniętej bazy usługowej, w tym oświatowej i utworzenia systemu zachęt dla
inwestorów”.
Za cele strategiczne zapewniające spełnienie celu głównego w Studium uznano:
1. ochronę dóbr publicznych oraz racjonalne i efektywne wykorzystanie istniejących wartości,
stanowiących podstawę atrakcyjności Miasta,
2. rozwijanie wielokierunkowej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem reaktywowania funkcji
Miasta jako znaczącego ośrodka wymiany handlowej, rozwoju przemysłu oraz lokalnej
przedsiębiorczości, jako głównych ekonomicznych funkcji Miasta,
3. rozwijanie funkcji: turystycznej, usługowej i administracyjnej o charakterze ponadlokalnym oraz
funkcji rolniczej jako uzupełniających, ekonomicznych funkcji Miasta,
4. zapewnienie przyjaznych warunków życia i rozwoju społeczności lokalnej oraz sprawnego
funkcjonowania Miasta jako miejsca zamieszkania, pracy, obsługi, wypoczynku i innych aktywności
jego mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem:
a) wysokiego standardu zamieszkania w mieście, przy zróżnicowanej ofercie zamieszkania,
b) wysokiego standardu wyposażenia w urządzenia usługowe i dostępności usług,
c) zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców,
5. zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej, w tym dogodnych warunków dostępności
terenów i wewnętrznej obsługi komunikacyjnej Miasta oraz dogodnych powiązań z terenami
zewnętrznymi, ze szczególnym uwzględnieniem wsi na terenie powiatu jarosławskiego, a także
dogodnych warunków funkcjonowania komunikacji przelotowej,
6. zapewnienie prawidłowego poziomu wyposażenia Miasta w infrastrukturę techniczną poprzez
modernizację i rozbudowę istniejących urządzeń.
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W Studium Miasta określono następujące „obszary strategiczne", wymagające prowadzenia przez
władze publiczne aktywnej strategii realizacyjnej, jako warunku osiągnięcia celów rozwoju Jarosławia,
w tym m.in.:


Strefa centralna Miasta - UC, wymagająca restrukturyzacji, z zachowaniem wymagań
konserwatorskich, w tym zwłaszcza na obszarze funkcjonalnym UC l - Starego Miasta,



Obszar funkcjonalny MS3 w strefie rozwoju funkcji mieszkaniowo-usługowej, stanowiący
nową, śródmiejska dzielnicę Miasta,



Zachodnia część obszaru MP2 w strefie rozwoju funkcji mieszkaniowo-usługowej, wymagająca
restrukturyzacji,



Strefa DH - terenów zespołu urządzeń obsługi wymiany handlowej, jako nowo tworzona
dzielnica działalności gospodarczej związanej z Jarosławiem, położona w całości poza
obecnymi granicami administracyjnymi Miasta,



Obszar funkcjonalny SW1 - miejskiego parku sportu i wypoczynku, jako nowo tworzony zespół
usługowy.

W dokumencie tym określono, że prowadzenie przez Miasto aktywnej strategii realizacyjnej dotyczy
zarówno przedsięwzięć związanych z realizacją celów publicznych, finansowanych z budżetu Miasta
lub organów rządowych, jak i realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków własnych innych
podmiotów. Realizacja zadań na obszarach strategicznych może być uwarunkowana podjęciem
wspólnych działań inwestycyjnych i powinna mieć charakter działalności priorytetowej, prowadzonej
w Urzędzie Miasta na specjalnej ścieżce operacyjnej, w celu ułatwienia podejmowania decyzji
dotyczących zagospodarowania tych obszarów.
W celu uzyskania szerszej podbudowy merytorycznej dalszych prac w zakresie miejscowego
planowania przestrzennego oraz działalności realizacyjnej, w Studium wskazano na potrzebę
przygotowania opracowań specjalistycznych - programów:


organizacji ruchu w zakresie zagadnień komunikacyjnych,



działań dotyczących ochrony dóbr kultury.
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2.3 Uwarunkowania wynikające ze „Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie
2020”

Podstawowym

dokumentem

określającym

ramy

rozwoju

województwa

podkarpackiego

w perspektywie roku 2020 jest Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020. Jednym
z celów określonym w tym dokumencie jest „Wzmacnianie podstaw rozwojowych oraz dywersyfikacja
funkcji biegunów wzrostu, w tym ośrodków subregionalnych w wymiarze regionalnym, krajowym
i międzynarodowym”. Dla realizacji tego celu postuluje się podjęcie działań w kierunku rozwoju
potencjału gospodarczego „biegunów wzrostu” wraz z rozprzestrzenianiem trendów rozwojowych na
otaczające je obszary funkcjonalne. Wśród zdefiniowanych w regionalnej Strategii tego typu obszarów
jest duopol Jarosław-Przeworsk. Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa jest to obszar
posiadający predyspozycje do pełnienia funkcji kulturalnych oraz rozwijania powiązań gospodarczych
z Ukrainą. Należy jednak podjąć działania na rzecz dywersyfikacji partnerów wymiany
międzynarodowej.
Tabela 13 Wnioski i rekomendacje dla działań strategicznych wynikające z diagnozy Strategii Rozwoju

Województwa– Podkarpackie 2020

Wnioski z diagnozy

Rekomendacje

Województwo ze względu na swoje położenie pełni
ważne funkcje komunikacyjne w skali krajowej i
europejskiej.

Konieczne
jest
wykorzystanie
położenia
komunikacyjnego do podniesienia zewnętrznej
dostępności komunikacyjnej województwa poprzez
rozbudowę najważniejszych szlaków drogowych
(A-4, S-19, S-74) i kolejowych (Przemyśl – Rzeszów –
Kraków, Rzeszów-Warszawa),
a także lotniska w Jasionce oraz poprawy dostępności
wewnętrznej poprzez taką rozbudowę dróg i linii
kolejowych, by zapewnić mieszkańcom całego
województwa dostęp do najważniejszych elementów
infrastruktury komunikacyjnej regionu.
Konieczność rozbudowy w całym województwie
szerokopasmowych sieci internetowych, w tym
szczególnie likwidacja tzw. obszarów „białych”
i „szarych”.
Konieczne jest wspieranie podstaw rozwojowych
biegunów wzrostu oraz stymulowanie stref
obejmujących bieguny także z województw:
małopolskiego i świętokrzyskiego.

Zagrożenie wykluczeniem cyfrowym, zwłaszcza na
obszarach wiejskich.

Rozwój województwa odbywa się poprzez istniejące
i kształtujące się bieguny oraz strefy wzrostu,
tworzone przez Rzeszów, a także ośrodki
subregionalne i powiatowe.
Źródło: opracowanie własne.
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W Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 w „projekcji realizacji scenariusza szans”
stanowiącej podstawę określenia układu celów wskazano na rolę ośrodków subregionalnych
podkreślając, że „bieguny wzrostu, w tym miasta o randze ośrodków subregionalnych wraz z ich
obszarami funkcjonalnymi zyskują na znaczeniu, tworząc kluczowe ośrodki wzrostu województwa
i przyczyniając się do poprawy społeczno-gospodarczej spójności regionu”. Strategia Rozwoju
Województwa - Podkarpackie 2020 określa ramy rozwoju lokalnego definiując cele i kierunki działań.
Tabela 14 Ramy rozwoju lokalnego określone w strategii regionalnej

Cel/kierunek działań

Rekomendacje zawarte w Strategii

CEL: Wzmacnianie podstaw rozwojowych oraz dywersyfikacja funkcji biegunów wzrostu, w tym ośrodków
subregionalnych w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
KIERUNKI DZIAŁAŃ:
3.5.1. Wzmocnienie roli biegunów wzrostu
w świadczeniu usług publicznych oraz usług
wyższego rzędu, a w szczególności
wzmacnianie potencjałów wyróżniających je
w skali krajowej

3.5.2. Rozwój potencjału gospodarczego
biegunów wzrostu wraz
z rozprzestrzenianiem trendów rozwojowych
na otaczające je obszary funkcjonalne

Należy wzmacniać funkcje biegunów wzrostu, w tym
ośrodków subregionalnych, wynikające z istniejących
zasobów, w celu podniesienia ich rangi w hierarchii
ośrodków rozwoju na poziomie regionalnym i krajowym.
Wsparcie należy również skierować do (…) ośrodków
miejskich stanowiących rdzenie biegunów wzrostu dla
wzmocnienia realizowanych przez nie funkcji, co stworzy
warunki dla równomiernego rozprzestrzeniania się
procesów rozwojowych oraz podniesienia ich rangi w skali
województwa i kraju.
Zakładane efekty realizowanego działania:
- poprawa jakości i dostępności do usług publicznych
mieszkańców regionu, w szczególności w zakresie ochrony
zdrowia, edukacji, wymiaru sprawiedliwości i nauki
(poprzez kształtowanie postawy otwartej na wiedzę
i innowacyjność, promocję i kształtowanie zainteresowania
nauką – np. utworzenie parków nauki/techniki),
- zwiększenie poziomu uczestnictwa w życiu kulturalnym
poprzez podniesienie jakości oraz poszerzenie oferty
kulturalnej instytucji działających w ośrodkach
subregionalnych,
- aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia poprzez
rozwój ofert usług czasu wolnego,
- podniesienie atrakcyjności turystycznej biegunów wzrostu
poprzez rozwijanie istniejącego potencjału.
Wzmocnienie potencjału gospodarczego biegunów wzrostu,
w tym ośrodków subregionalnych, jest konieczne dla
rozwoju ich obszarów funkcjonalnych oraz zwiększenia
liczby miejsc pracy i polepszenia warunków życia
mieszkańców sąsiadujących obszarów wiejskich. Należy
wykorzystać szanse, jakie stwarza istniejąca struktura
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3.5.3. Rozwój powiązań komunikacyjnych
wewnątrz obszarów funkcjonalnych
biegunów wzrostu

3.5.4. Rewitalizacja oraz poprawa ładu
przestrzeni, sprzyjające rozwojowi ośrodków
miejskich

podmiotów gospodarczych oraz dywersyfikacja branżowa
przemysłu w poszczególnych biegunach wzrostu.
W szczególności należy wspierać następujące potencjały
endogeniczne biegunów wzrostu: (…)duopolu JarosławPrzeworsk – posiadającego predyspozycje do pełnienia
funkcji kulturalnych oraz rozwijania powiązań
gospodarczych z Ukrainą. Należy jednak podjąć działania na
rzecz dywersyfikacji partnerów wymiany międzynarodowej,
Zakładane efekty realizowanego działania:
- poszerzenie oferty obszarów atrakcyjnych dla inwestorów
dzięki powstawaniu i rozwojowi stref aktywności
gospodarczej,
- podniesienie przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej
mieszkańców poprzez wspieranie powstawania i rozwój
mikroprzedsiębiorstw,
- zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw i sektora
usług w strukturze zatrudnienia i tworzenia PKB,
- rozwój wielofunkcyjnej struktury gospodarczej w celu
osiągnięcia dywersyfikacji zabezpieczającej przed
zagrożeniami makroekonomicznymi dzięki rozwojowi
sektora usług,
- zmniejszenie poziomu bezrobocia dzięki zwiększeniu liczby
atrakcyjnych miejsc pracy i polepszeniu warunków życia
mieszkańców sąsiadujących obszarów wiejskich,
- zniwelowanie istniejących barier i zacieśnienie współpracy
gospodarczej z przedsiębiorstwami z Ukrainy i Słowacji.
Konieczne jest usprawnienie systemu komunikacji
w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych biegunów
wzrostu w celu poprawy dostępności dla jego mieszkańców.
Zakładane efekty realizowanego działania:
- poprawa dostępności do głównych rynków pracy
w regionie dzięki modernizacji i rozbudowie dróg wewnątrz
obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych,
- usprawnienie ruchu kołowego i zmniejszenie
wypadkowości poprzez wyprowadzenie dróg krajowych
z centrów miast przez budowę obwodnic,
- poprawa dostępności czasowej do ośrodków miejskich
realizujących podstawowe funkcje publiczne dzięki budowie
i modernizacji dróg lokalnych,
- większa efektywność transportowa poprzez rozwój
transportu publicznego.
Obecny stan zagospodarowania oraz wykorzystania
przestrzeni miejskiej niejednokrotnie wymaga podjęcia
działań rewitalizacyjnych i porządkujących zmierzających do
nadania jej nowej jakości funkcjonalnej i stworzeniu
warunków do rozwoju obszarów miejskich w oparciu
o specyficzne uwarunkowania endogeniczne. Podstawą do
działań porządkujących struktury miejskie powinny być
Lokalne Programy Rewitalizacji.
Zakładane efekty realizowanego działania:
- pobudzenie rozwoju gospodarczego obszarów miejskich
w oparciu o endogeniczne czynniki oraz aktywność
mieszkańców,
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- przywrócenie dotychczasowych funkcji zdegradowanych
społecznie, ekonomicznie i środowiskowo obszarów
miejskich,
- zamianę dotychczasowych funkcji obszarów miejskich na
nowe prowadzące do ożywienia gospodarczego
i społecznego, podniesienia jakości życia mieszkańców,
poprawy stanu środowiska naturalnego i kulturowego,
jak również zwiększenia potencjału turystycznego
i kulturalnego,
- poprawy ładu przestrzennego i lepszego wykorzystania
przestrzeni dzięki opracowaniu kompleksowych,
skoordynowanych, wieloletnich programów odnowy,
rewitalizacji i zagospodarowania przestrzennego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020.

W Strategii Województwa Podkarpackiego określono terytorialny wymiar interwencji wskazując
tzw. obszary strategicznej interwencji (OSI). Wskazano OSI dla kierunku działania:


3.5.1. Wzmocnienie roli biegunów wzrostu w świadczeniu usług publicznych oraz usług
wyższego rzędu, a w szczególności wzmacnianie potencjałów wyróżniających je w skali
krajowej - rdzenie biegunów wzrostu,



3.5.2. Rozwój potencjału gospodarczego biegunów wzrostu wraz z rozprzestrzenianiem
trendów rozwojowych na otaczające je obszary funkcjonalne – rzeczywiste i potencjalne
bieguny wzrostu i ich obszary funkcjonalne (MOF),



3.5.3. Rozwój powiązań komunikacyjnych wewnątrz obszarów funkcjonalnych biegunów
wzrostu – rzeczywiste i potencjalne bieguny wzrostu i ich obszary funkcjonalne (MOF),



3.5.4. Rewitalizacja oraz poprawa ładu przestrzeni, sprzyjające rozwojowi ośrodków miejskich
– ośrodki miejskie.

2.4 Analiza uwarunkowań zewnętrznych PEST
W procesie przeprowadzenia diagnozy strategicznej Miasta Jarosławia, w oparciu o analizę
dokumentów programowych szczebla krajowego oraz regionalnego, jak również biorąc pod uwagę
kierunki interwencji polityk Unii Europejskiej, dokonano zdefiniowania kluczowych czynników
występujących w otoczeniu Miasta, a mogących mieć wpływ na zachodzące w nim procesy rozwoju
i kształtowanie jego polityki rozwoju wyrażone w Strategii Miasta w perspektywie do 2020 roku.
Czynniki te są niezależne od polityki miasta i mogą mieć one charakter:


prorozwojowy, czyli pozytywnie wpływających na rozwój Jarosławia,



hamujący procesy rozwojowe, czy też osłabiające potencjały miasta.
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Poniżej przedstawiono uwarunkowania zewnętrzne w układzie analizy PEST tj. czynników w obszarach:
politycznym, ekonomicznym, społecznym oraz technologicznym.
Ponadto określono czynniki występujące w otoczeniu dla obszaru ekologicznego (środowiskowego)
jako rozszerzenie analizy PEST, tj. analizę STEEP.

Tabela 15 Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju Miasta Jarosław

Uwarunkowania zewnętrzne

Potencjalny wpływ na
procesy rozwoju
Miasta Jarosław

Polityczne
Rosnące znaczenie miast i miejskich obszarów funkcjonalnych
w procesach kształtowania i wdrażania polityki rozwoju
Wzrastająca dynamika integracji wewnętrznej Unii Europejskiej
i utrzymanie wysokiego poziomu finansowania rozwoju regionów
Intensywność współpracy międzynarodowej, w tym układach
transgranicznych
Niska jakość prawa tworzonego na poziomie centralnym, w tym
w zakresie planowania przestrzennego
Stabilność polityczna i społeczna
Niestabilna sytuacja polityczna w Europie Wschodniej
Kontynuacja polityki wyrównywania poziomu rozwoju regionów
i wsparcie strukturalnie słabych (środki dla Polski Wschodniej)
Ekonomiczne
Utrzymanie wzrostu i rozwoju gospodarczego w Polsce
Polaryzacja regionalna i lokalna
Niestabilna sytuacja finansów publicznych
Wysoka atrakcyjność inwestycyjna Polski
Jakość polityki gospodarczej władz centralnych
Wysoki poziom obciążeń podatkowych
Polaryzacja społeczeństwa
Społeczne
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Niekorzystne tendencje demograficzne
Rosnąca mobilność ludzi młodych, w tym specjalistów
Wzrastająca partycypacja społeczna w procesach rozwoju
Zwiększenie skłonności do tworzenia partnerstw lokalnych
i ponadlokalnych
Wzrost postaw konsumpcyjnych
Zmiana postaw i aspiracji życiowych
Brak stabilizacji życiowej (w tym stabilności miejsca pracy,
zabezpieczeń emerytalnych, ochrony zdrowia)
Technologiczne
Rozwój infrastruktury transportowej
Rozwój i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej
Rozwój technologii i usług informatycznych
Brak prywatności w Internecie i zalew informacyjny
Koncentracja wsparcia rozwoju na inteligentnych specjalizacjach
Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii
Ekologiczne (środowiskowe)
Wysoka dbałość o przestrzeń publiczną
Wzrastająca świadomość ekologiczna
Kurczenie się zasobów naturalnych
Wzrost udziału źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym
Rosnące zapotrzebowanie na „czystą” żywność

potencjalnie pozytywny
wpływ na rozwój Miasta

potencjalnie neutralny
wpływ na rozwój Miasta

potencjalnie negatywny
wpływ na rozwój Miasta

Źródło: opracowanie własne.
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3.

Analiza SWOT

Niniejszy rozdział prezentuje analizę SWOT. Jednakże w miejsce ogólnej oceny czynników dokonano
ich prezentacji w kontekście sformułowanych obszarów strategicznych. Oznacza to, że każdy
z obszarów strategicznych został poddany szczegółowej analizie, która polegała na rozpoznaniu
najważniejszych czynników (potencjałów, procesów, zjawisk, tendencji), które determinują dany
obszar.
W dokumencie przyjęte zostały następujące obszary strategiczne:


gospodarka,



turystyka i dziedzictwo kulturowe,



infrastruktura techniczna,



społeczeństwo i infrastruktura społeczna,



środowisko, przestrzeń i estetyka miasta.

Przeprowadzona analiza uwzględnia jednocześnie dwie płaszczyzny wskazując na czynniki pozytywne
i negatywne oraz wewnętrzne i zewnętrzne sklasyfikowane w następujący sposób:


siły (strenghts) – wewnętrzne czynniki mające (lub mogące mieć) pozytywny wpływ na rozwój
miasta, wyróżniające miasto w sposób korzystny w otoczeniu, tworzące podstawy dla jego
przyszłego rozwoju, podnoszące jego atrakcyjność i konkurencyjność w oczach mieszkańców,
inwestorów, osób odwiedzających,



słabości (weaknesses) – wewnętrzne czynniki mające (lub mogące mieć) negatywny wpływ na
rozwój miasta, utrudniające rozwój i realizację zamierzeń; braki w potencjałach, obniżające
pozycję miasta zarówno w oczach mieszkańców, jak i podmiotów zewnętrznych,



szanse (opportunities) – czynniki w otoczeniu sprzyjające (lub mogące sprzyjać) rozwojowi
miasta, umożliwiające eliminowanie słabości, wzmacnianie sił, uruchamianie nowych
kierunków rozwoju,



zagrożenia (threats) – czynniki w otoczeniu utrudniające (lub mogące utrudniać) rozwój
miasta, stanowiące bariery w przełamywaniu dzisiejszych trudności i blokujące możliwości
podejmowania działań w różnych, istotnych z punktu widzenia rozwoju miasta dziedzinach.
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Należy także dodać, że niektóre czynniki, ze względu na swój charakter występują w każdym obszarze
strategicznym np. szanse O1-O4.
Dla obszaru strategicznego „Gospodarka” zidentyfikowano następujące czynniki analizy strategicznej:
Gospodarka
S1 Potencjał gospodarczy w postaci
znacznej grupy już istniejących
przedsiębiorstw

W1 Niski poziom zatrudnienia, zwłaszcza
wśród osób młodych i w wieku
przedemerytalnym

S2 Potencjał do rozwoju usług
logistycznych

W2 Brak wystarczających zachęt
pozwalających na przyciągnięcie
ważnych dla Miasta inwestorów

S3 Działalność małych i średnich
przedsiębiorstw tworzących miejsca
pracy
S4 Zasoby terenu możliwe do
wykorzystania pod inwestycje
S5 Rozwinięty sektor usług publicznych
S6 Położenie geograficzne Miasta
w bliskości granicy państwa stanowiące
potencjał rozwojowy
O1 Dostępność funduszy europejskich
w ramach programów operacyjnych
O2 Możliwości pozyskiwania zewnętrznych
środków finansowych ze źródeł
pozaunijnych
O3 Utworzenie Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk,
w tym możliwość stworzenia sieciowej
struktury inwestycyjnej wraz
z biurem obsługi inwestora
O4 Rozwijająca się współpraca w ramach
zewnętrznych sieci i inicjatyw
partnerskich, w tym z Ukrainą,
Słowacją oraz w ramach Euroregionu
Karpackiego
O5 Przeznaczenie obszaru w regionalnych
zapisach strategicznych pod rozwój
OZE (odnawialnych źródeł energii)
O6 Wysoki poziom zintegrowania miasta
z regionem, w tym silne powiązania
gospodarcze

W3 Mała liczba strategicznych inwestorów
o dużym potencjale rozwoju, tworzących
wiele miejsc pracy
W4 Niewystarczające wsparcie dla drobnych
przedsiębiorców i rolników z regionu
potęgowane rozwojem handlu
w sklepach wielkopowierzchniowych
W5 Duża odległość Jarosławia od
centralnych miast wojewódzkich
T1 Stereotypowe postrzeganie przez
inwestorów krajowych i zagranicznych
regionu podkarpackiego jako obszaru
peryferyjnego w kraju („ściana
wschodnia”)
T2 Kryzys gospodarczy skutkujący wzrostem
bezrobocia
T3 Niestabilny system prawny
i gospodarczy obejmujący
relatywizowanie norm prawnych oraz
skomplikowane przepisy podatkowe
i nieujednolicone procedury ich
stosowania w ZUS i Urzędach
Skarbowych
T4 Małe zainteresowanie współpracą ze
strony zagranicznych partnerów
w dziedzinie gospodarki
T5 Niepewna sytuacja polityczno społeczno - ekonomiczna na Ukrainie
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O7 Bliskie sąsiedztwo nowoczesnej
i szybko rozwijającej się aglomeracji
rzeszowskiej wraz z lotniskiem
O8 Bliskie sąsiedztwo granicy z Ukrainą
skutkujące rozwojem przygranicznego
ruchu handlowego
O9 Wzrost zainteresowania zewnętrznych
inwestorów lokalizacją inwestycji
w Mieście skutkujących poprawą
lokalnego rynku pracy
O10

Możliwość wykorzystania potencjału
w dziedzinie przetwórstwa rolnospożywczego w oparciu o tereny
rolnicze wokół Miasta i w regionie

Dla obszaru strategicznego „Turystyka i dziedzictwo kulturowe” zidentyfikowano następujące czynniki
analizy strategicznej:
Turystyka i dziedzictwo kulturowe
S1 Wysoki potencjał turystyczny bazujący
na wielokulturowości, bogatej historii
i dziedzictwie kulturowym

W1 Zbyt mała oferta kulturalna dla
mieszkańców i turystów, szczególne
w godzinach wieczornych

S2 Zabytkowy charakter Miasta
o wysokich walorach
architektonicznych, w tym liczne
świeckie i sakralne obiekty zabytkowe

W2 Słabe wykorzystanie walorów
turystyczno – kulturalnych Miasta

S3 Atrakcyjne położenie Miasta pod
względem turystycznym, jako bazy
wypadowej w dolinę Sanu, Bieszczady,
do Lwowa

W3 Niski poziom oferty turystycznej
i okołoturystycznej oraz słaba jej
promocja

S4 Sprawna współpraca z zagranicznymi
miastami partnerskimi, szczególnie
w zakresie turystyki
O1 Dostępność funduszy europejskich
w ramach programów operacyjnych
O2 Możliwości pozyskiwania zewnętrznych
środków finansowych ze źródeł
pozaunijnych, w szczególności dla
realizacji projektów przez instytucje
i stowarzyszenia

T1 Niewystarczające dotacje na kulturę,
oświatę i ochronę zabytków z budżetu
państwa

O3 Utworzenie Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk
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O4 Rozwijająca się współpraca w ramach
zewnętrznych sieci i inicjatyw
partnerskich, w tym z Ukrainą, Słowacją
oraz w ramach Euroregionu
Karpackiego
O5 Wysokie walory turystyczne
i środowiskowe bliższego oraz dalszego
otoczenia Miasta
np. Łańcut, Przemyśl, Bieszczady
O6 Bliskie sąsiedztwo granicy z Ukrainą
skutkujące rozwojem przygranicznego
ruchu turystycznego

Dla obszaru strategicznego „Infrastruktura techniczna” zidentyfikowano następujące czynniki analizy
strategicznej:

Infrastruktura techniczna
S1 Wysoki poziom infrastruktury
komunikacyjnej (obwodnica,
autostrada, kolej)
S2 Duża dostępność do infrastruktury
komunalnej (wodnej, gazowej)

W1 Niewystarczająca ilość miejsc
parkingowych
W2 Brak systemu ścieżek rowerowych
W3 Brak infrastruktury kanalizacyjnej
w części Miasta
W4 Brak oświetlenia w niektórych rejonach
potęgujący, szczególnie w nocy, niskie
poczucie bezpieczeństwa.

O1 Dostępność funduszy europejskich
w ramach programów operacyjnych

T1 Spadek zainteresowania transportem
kolejowym

O2 Możliwości pozyskiwania zewnętrznych
środków finansowych ze źródeł
pozaunijnych,

T2 Funkcjonowanie autostrady i obwodnicy
mogące powodować efekt „tunelu”
zmniejszającego możliwość skorzystania
z oferty Miasta

O3 Utworzenie Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk
O4 Nowe inwestycje drogowe w otoczeniu
Miasta, w szczególności budowa
autostrady A4, obwodnicy
O5 Obecność w bliskim sąsiedztwie
ważnego międzynarodowego szlaku
komunikacji kolejowej i drogowej
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Dla obszaru strategicznego „Społeczeństwo i infrastruktura społeczna” zidentyfikowano następujące
czynniki analizy strategicznej:
Społeczeństwo i infrastruktura społeczna
S1 Społeczność lokalna o silnym poczuciu
przynależności do swojej małej
ojczyzny
S2 Wysoki poziom zaangażowania
i potencjał społeczny do działania

W1

Zmniejszająca się liczba mieszkańców
Miasta potęgowana brakiem
perspektyw, szczególnie dla ludzi
młodych

W2

Utrata potencjału intelektualnego
poprzez wyjazdy osób młodych
i wykształconych

W3

Struktura wiekowa społeczności lokalnej
skutkująca problemami starzenia się
społeczeństwa

W4

Niski poziom zorganizowania
społeczeństwa obywatelskiego i niska
aktywność społeczna

W5

Brak właściwej współpracy pomiędzy
sąsiednimi samorządami
w szczególności w zakresie inwestycji
o zasięgu ponadlokalnym i regionalnym

W6

Niewystarczająca oferta kulturalna w
zakresie imprez masowych,
plenerowych, koncertów oraz
infrastruktury towarzyszącej

W7

Niewystarczająca oferta klubów
muzycznych oraz kawiarni
i restauracji, szczególnie w okolicach
Rynku, w tym w godzinach wieczornych
i nocnych

W8

Niski poziom usług publicznych
w dziedzinie bezpieczeństwa

W9

Niski poziom usług publicznych
w zakresie polityki mieszkaniowej,
w tym dla młodych ludzi

S3 Bogata oferta edukacyjna na każdym
poziomie kształcenia
S4 Wykwalifikowana kadra i dobre
wyposażenie placówek oświatowych
S5 Wysoka jakość usług edukacyjnych
obejmująca także dodatkowe działania
pozaszkolne, rozwojowe,
wyrównawcze i pełniąca funkcje
promocyjne
S6 Kompetencje w zakresie pozyskiwania
środków unijnych na rozwój
szkolnictwa i nowe inwestycje
S7 Rosnący poziom wykształcenia
mieszkańców i ich kompetencji
przedsiębiorczych skutkujący znacznym
zasobem kapitału ludzkiego
S8 Dobrze rozwinięta sieć placówek
kulturalnych oraz prężnie działające
stowarzyszenia
S9 Ciekawa oferta publicznych imprez
kulturalno-oświatowych i festiwali oraz
ciekawa, niszowa oferta kulturalna
S10 Silna pozycja Miasta w dziedzinie
wspierania kultury (m. in. Festiwal
Pieśń Naszych Korzeni, działalność
Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia,
Centrum Kultury i Promocji itp.)
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S11 Funkcjonowanie karty dużej rodziny,
jako narzędzia wpierającego rodziny
wielodzietne w Mieście
S12 Dobrze rozwinięta baza sportowa
S13 Dobrze funkcjonujący samorząd lokalny
otwarty na nowe inicjatywy
S14 Wysoka jakość planowania na poziomie
strategicznym i operacyjnym, mająca
na celu podniesienie poziomu życia
i atrakcyjności Miasta
O1 Dostępność funduszy europejskich
w ramach programów operacyjnych
O2 Możliwości pozyskiwania zewnętrznych
środków finansowych ze źródeł
pozaunijnych, w szczególności dla
realizacji projektów przez instytucje
i stowarzyszenia
O3 Utworzenie Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk
O4 Rozwijająca się współpraca w ramach
zewnętrznych sieci i inicjatyw
partnerskich, w tym z Ukrainą, Słowacją
oraz w ramach Euroregionu
Karpackiego
O5 Wzrost popularności idei budżetu
obywatelskiego
O6 Rosnący poziom wykształcenia
społeczeństwa

T1

Postępujące rozwarstwienie społeczne
oraz narastające zubożenie
społeczeństwa

T2

Migracje głównie osób młodych,
wykształconych i przedsiębiorczych za
granicę oraz do dużych miast w kraju

T3

Niekorzystne tendencje demograficzne
w zakresie starzenia się społeczeństwa

T4

Kryzys wartości rodzinnych,
patriotycznych i religijnych

T5

Wzrost skali osób ze środowisk
zagrożonych patologiami społecznymi

T6

Pogorszenie sytuacji w ochronie zdrowia

T7

Brak dobrej polityki państwa w stosunku
do indywidualnego i zbiorowego
budownictwa mieszkalnego

T8

Nieuzasadniona i niedająca wymiernych
korzyści informatyzacja niektórych
dziedzin administracyjnych (np. system
naboru elektronicznego do szkół)

T9

Bezkrytyczne zaufanie do niezupełnie
miarodajnych danych statystycznych
oraz zbyt duży nacisk na
sprawozdawczość i kontrolę, a zbyt mały
na faktyczne działanie

T10 Niekorzystne dla samorządów
rozwiązania polegające m.in. na
przekazywaniu zadań zleconych przez
państwo, bez odpowiedniego wsparcia
finansowego na te zadania
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Dla obszaru strategicznego „Środowisko, przestrzeń i estetyka Miasta” zidentyfikowano następujące
czynniki analizy strategicznej:
Środowisko, przestrzeń i estetyka Miasta
S1 Duża ilość terenów o znacznych
walorach przyrodniczych

W1 Niepełne wykorzystanie potencjału
przestrzeni publicznych np. rynku

S2 Liczne obiekty zabytkowe

W2 Niski poziom ładu architektonicznourbanistycznego przejawiający się
niewłaściwym łączeniem architektury
współczesnej z zabytkową

S3 Atrakcyjne przestrzenie miejskie
o znacznym potencjale do organizacji
imprez rekreacyjno-kulturalnych
S4 Duża dbałość o środowisko m.in.
poprzez proekologiczny system
grzewczy i efektywny system
gromadzenia i segregacji odpadów

O1 Dostępność funduszy europejskich
w ramach programów operacyjnych
O2 Możliwości pozyskiwania zewnętrznych
środków finansowych ze źródeł
pozaunijnych, w szczególności dla
realizacji projektów przez instytucje
i stowarzyszenia
O3 Utworzenie Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk

W3 Zmniejszanie się ilości terenów
budowlanych dla budownictwa
mieszkaniowego i gospodarczego
W4 Niezagospodarowane nieruchomości po
upadłych lub zlikwidowanych
podmiotach
T1 Ograniczone możliwości finansowe
(własne i zewnętrzne) realizacji
projektów w zakresie podnoszenia
atrakcyjności przestrzeni publicznych
i rekreacyjnych
T2 Tendencja do osiedlania się na
obszarach zlokalizowanych poza
miastem
T3 Rosnące zanieczyszczenie środowiska

O4 Rozwijająca się współpraca w ramach
zewnętrznych sieci i inicjatyw
partnerskich, w tym z Ukrainą,
Słowacją oraz w ramach Euroregionu
Karpackiego
O5 Znaczne powierzchnie jeszcze
nieskażonych terenów, które można
wykorzystać pod uprawy ekologiczne
i nowoczesne budownictwo oraz
rekreację
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4.

Misja i wizja rozwoju Miasta Jarosławia

Misja Miasta Jarosławia bazuje z jednej strony na ponadczasowych wartościach dotyczących ogólnie
pojętego rozwoju i wysokiej jakości życia, a z drugiej strony stanowi aktualne odzwierciedlenie
najważniejszych aspiracji władz i mieszkańców Miasta. Mając na uwadze myślenie w wieloletnim
horyzoncie strategicznym, niezależnie od aktualizowanych zapisów dokumentów strategicznych oraz
naturalnych zmian dotyczących przedstawicieli społeczności lokalnej sprawujących władzę w jej
imieniu, misja odzwierciedla lokalną rację stanu i jej fundamenty powinny być możliwie trwałe.
W związku z tym na bazie dotychczasowej misji powstało jej nowe brzmienie:
Jarosław jako historycznie ukształtowany ośrodek ponadlokalny będzie miastem atrakcyjnym
dla wszystkich użytkowników, w tym w szczególności mieszkańców, turystów, przedsiębiorców
i inwestorów poprzez rozwój gospodarki, turystyki bazującej na dziedzictwie kulturowym,
infrastruktury technicznej i społecznej oraz wysoką jakość środowiska i przestrzeni.

Wizja rozwoju Miasta Jarosławia została skonstruowana poprzez poszukiwanie odpowiedzi na
pytania:


o najważniejsze wartości, jakie musi zapewnić Miasto swoim mieszkańcom (użytkownikom),
aby wzmocnić ich aktywność społeczną i gospodarczą oraz związać z miastem w sposób
ekonomiczny i emocjonalny,



o pozycję miasta w otoczeniu wyrażającą się tym, czym miasto powinno być dla swego
otoczenia oraz z czego powinno być znane w regionie, kraju i na świecie,



o kluczowe potencjały, działalności oraz trendy, które w Mieście powinny być:
o

kreowane (tworzone od podstaw) lub

o

rozwijane (wzmacniane) lub

o

ograniczane i likwidowane.

Wizja rozwoju Miasta Jarosławia została skonstruowana przy założeniu spełniania następujących
funkcji:


wizja odzwierciedla stany i procesy pożądane przez użytkowników Miasta,



wizja pełni funkcje motywacyjne wobec podmiotów lokalnych oraz podmiotów w otoczeniu,
które mogą wpływać na rozwój Miasta,
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wizja jest wewnętrznie synergiczna – składa się z elementów wzajemnie się wspomagających
(lub co najmniej niekolidujących),



wizja nie jest utopią, lecz jest zbiorem zamierzeń możliwych do osiągnięcia, na rzecz których
będą działać podmioty związane z Miastem,



wizja stanowi bazę dla wypracowania szczegółowych zamierzeń rozwojowych.

Wizja rozwoju Miasta Jarosławia to jego przyszły pożądany stan, który został wyrażony
w następujących wartościach.
Jarosław to miasto


o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego łączącego lokalne specjalizacje i małą
przedsiębiorczość z potencjałem dużych firm oraz o zrównoważonym rynku pracy
i atrakcyjnych warunkach dla rozwoju przedsiębiorczości,



otwarte na szanse pojawiające się w otoczeniu, oferujące ważne produkty i usługi dla
odbiorców z regionu i kraju, zdolne do pozyskiwania wsparcia zewnętrznego dla realizacji
strategicznych projektów rozwojowych oraz tworzące korzystne warunki dla napływu
inwestycji i nowych mieszkańców,



będące turystyczno-kulturowym sercem Podkarpacia, w którym świeckie i sakralne
zabytki kultury materialnej stanowią świadectwo wielowiekowej tradycji, a aktywność
kulturalna, wysoka estetyka miasta i poziom bezpieczeństwa publicznego tworzą
unikatową, kameralną i przyjazną atmosferę dla mieszkańców i odwiedzających,



w którym władze lokalne podejmują działania na rzecz poszerzania przestrzeni dla
rozwoju indywidualnego mieszkańców zapewniając wysoki poziom usług publicznych
oraz infrastruktury technicznej i społecznej,



w którym zmiany będące wynikiem działalności społecznej stają się impulsem dla
rozwijania nowych funkcji gospodarczych, prężnie działają organizacje pozarządowe,
a mieszkańcy podejmują działania na rzecz rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji,



o wysokim poziomie estetyki przestrzeni i ładzie architektonicznym w poszanowaniu
walorów przyrodniczych i środowiska naturalnego.
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5. Obszary strategiczne, cele priorytetowe, szczegółowe i kierunki
działań
W części aksjologicznej i kierunkowej dokumentu określona została następująca struktura
strategiczna:

OBSZARY STRATEGICZNE – CELE PRIORYTETOWE – CELE SZCZEGÓŁOWE – KIERUNKI DZIAŁAŃ

Ponadto uwzględniając zapisy misji i wizji rozwoju Miasta Jarosławia oraz biorąc pod uwagę
uporządkowaną w pięciu obszarach analizę SWOT należy wskazać, że dla każdego z obszarów
strategicznych określony został cel priorytetowy.
Obszar strategiczny

Cel priorytetowy

GOSPODARKA

A - Atrakcyjna gospodarka lokalna wykorzystująca
wewnętrzne i zewnętrzne potencjały rozwojowe

TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE

B - Wysoka jakość i szeroka oferta usług
turystycznych

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

C - Kompletna i sprawna infrastruktura
transportowa i komunalna

SPOŁECZEŃSTWO I INFRASTRUKTURA

D - Zaangażowana społeczność lokalna o wysokiej

SPOŁECZNA

jakości życia w sferze usług społecznych

ŚRODOWISKO, PRZESTRZEŃ I ESTETYKA

E - Atrakcyjne środowisko przyrodnicze

MIASTA

i kulturowe Miasta oraz przyjazna przestrzeń
miejska

Wszystkie obszary strategiczne, a w konsekwencji i cele strategiczne mają charakter komplementarny.
Ponadto,

wzajemne

uzupełnianie

się

również

na

poziomie

celów

operacyjnych

i kierunków działań wpisujących się w obszary i cele strategiczne, powinno przyczynić się do
powstawania efektów synergicznych, wzmacniających efekty rozwojowe.
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Obszar strategiczny „Gospodarka” odnosi się do rozwoju atrakcyjnej gospodarki lokalnej
wykorzystującej wewnętrzne i zewnętrzne potencjały rozwojowe. Znajduje to wyraz w wysokiej
atrakcyjności inwestycyjnej, która obejmuje przygotowanie formalno-prawne i infrastrukturalne
terenów inwestycyjnych wraz z ich skomunikowaniem i skuteczną promocją bazującą między innymi
na przyjaznej polityce fiskalnej, systemach ulg dla inwestorów i silnych instytucjach otoczenia biznesu.
Kolejnym filarem gospodarczego rozwoju Miasta jest jego oparcie o endogeniczne (wewnętrzne)
potencjały rozwojowe. Powinno to przejawiać się we wsparciu samozatrudnienia i promocji działań
innowacyjnych i kreatywnych na rynku pracy oraz rozwoju systemu poradnictwa zawodowego
i preorientacji zawodowej.
Dodatkowo obszar ten obejmuje wsparcie we wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych
i innowacji, integracji środowisk przedsiębiorców oraz implementacji dedykowanych, specjalistycznych
systemów wsparcia finansowego, prawnego i organizacyjnego dla przedsiębiorców. Dotyczy to także
systemów wsparcia branżowego, przy jednoczesnej polityce Miasta ograniczającej funkcjonowanie
dużych sieci handlowych. Konieczne jest także przeprowadzenie diagnozy potencjałów w zakresie
inteligentnej specjalizacji lokalnej gospodarki w skali województwa i kraju.
Obszar strategiczny „Turystyka i dziedzictwo kulturowe” ma na celu zapewnienie wysokiej jakości
usług turystycznych bazujących na zachowaniu i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego. Do osiągnięcia
tego celu powinna przyczynić się rewitalizacja obszaru starego miasta skoncentrowana przede
wszystkim na okolicach rynku, cechująca się kompleksowością rozwiązań oraz ich komplementarnym
charakterem.
Konieczne jest również stworzenie nowych lub zmodernizowanie obecnie istniejących obiektów
obsługi ruchu turystycznego, zarówno w wymiarze technicznym, jak i poprzez profesjonalizację ich
oferty.
Sukces rozwojowy w tym obszarze będzie zależał także od skutecznych działań promocyjnych,
ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych grup odbiorców i specjalizacji w oferowanych usługach
turystycznych np. turystyka pielgrzymkowa, jarmarczna, turystyka z wykorzystaniem walorów rzeki
San. Ma to także związek z organizacją nowych szlaków turystycznych – pieszych, rowerowych
i wodnych, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i poprzez ich włączenie w regionalne i krajowe sieci
szlaków turystycznych.
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W obszarze strategicznym „Infrastruktura techniczna” duży nacisk położony jest na wysoką jakość
infrastruktury transportowej. Ma to swoje odzwierciedlenie w modernizacji systemu drogowego
w mieście wraz z rozwojem infrastruktury parkingowej. Dodatkowo planowany jest rozwój sieci
komunikacyjnej połączony z reorganizacją połączeń miejskich i międzymiastowych, jak również
poprawa infrastruktury kolejowej. Uzupełnienie stanowi system ścieżek rowerowych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, który poza funkcjami komunikacyjnymi w skali lokalnej stanowi także,
na zasadach komplementarnych, istotne wsparcie dla rozwoju turystycznego.
Drugim ważnym nurtem są kierunki działań mające na celu poprawę stanu infrastruktury komunalnej,
ze

szczególnym

uwzględnieniem

wysokiego

poziomu

usług

w

zakresie

gospodarki

wodno-kanalizacyjnej. Polega to przede wszystkim na dozbrojeniu w urządzenia wodociągowe
i kanalizacyjne działek przewidzianych do zabudowy oraz gospodarstw domowych nieobjętych jeszcze
siecią kanalizacyjną, jak również kompleksowe uporządkowanie w zakresie gospodarki wodami
opadowymi.
Obszar strategiczny „Społeczeństwo i infrastruktura społeczna” stawia sobie na celu przede wszystkim
aktywną i partnerską społeczność lokalną. Powinno to znajdować odzwierciedlenie w wysokim
poziomie aktywności i skoordynowanych działaniach organizacji pozarządowych oraz nawiązywaniu
i rozwijaniu relacji partnerskich wewnątrz Miasta, prowadzących do realizacji wspólnych projektów.
Wsparciem osiągnięcia tego celu jest także system promocji i nagradzania aktywnych postaw
obywatelskich, jak również promocja transferu międzypokoleniowego młodzieży i seniorów. Kluczowe
znaczenie ma także wysoka atrakcyjność Miasta, jako dobrego miejsca zamieszkania i przeciwdziałanie
emigracji ludzi młodych i wykształconych.
Równie ważne jest zapewnienie wysokiego standardu usług społecznych, między innymi poprzez
umacnianie roli Miasta jako silnego ośrodka edukacji i kultury w regionie oraz dostosowanie oferty
edukacyjnej do potrzeb rynku. Stanowi to kolejny przejaw działań komplementarnych
do gospodarczego wykorzystania wewnętrznych potencjałów Miasta. Istotna jest także poprawa stanu
technicznego infrastruktury oświatowej wraz z dostępem do Internetu w miejscach publicznych oraz
rozwój infrastruktury sportowo- rekreacyjnej. Obszar ten obejmuje także rozwój infrastruktury i nowe
rozwiązania organizacyjne w zakresie pomocy społecznej, budownictwo społeczne i komunalne oraz
poprawę poczucia bezpieczeństwa.
W obszarze strategicznym „Środowisko, przestrzeń i estetyka Miasta”, w którym celem strategicznym
jest atrakcyjne środowisko przyrodnicze Miasta oraz przyjazna przestrzeń miejska, można wskazać na
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kilka podstawowych wątków. Pierwszy z nich odnosi się do wysokiego poziomu estetyki, ładu
przestrzennego oraz efektywnego wykorzystania przestrzeni, co skutkuje przede wszystkim wiązkami
działań dotyczących zwiększenia atrakcyjności kluczowych przestrzeni publicznych oraz poprawy
poziomu estetyki i czystości przestrzeni.
Po drugie, szczególne znaczenie ma ochrona unikalnego i zabytkowego charakteru przestrzeni Miasta
w dokumentach planistycznych, w szczególności w powiązaniu z dogodnym warunkami dla rozwoju
budownictwa indywidualnego i zbiorowego.
Natomiast w zakresie osiągania wysokiej jakości środowiska przyrodniczego w mieście, kierunek
działania dotyczy przede wszystkim rewitalizacji miejskich terenów zielonych, w tym w szczególności
parków.
Zgodnie z przyjętą strukturą strategiczną, na każdy cel priorytetowy składają się scharakteryzowane
powyżej cele szczegółowe zawierające kierunki działań. Struktura ta przedstawiona została
w syntetycznej postaci poniżej dla każdego z obszarów strategicznych.

Obszar strategiczny 1:
GOSPODARKA

Cel priorytetowy (A):
Atrakcyjna gospodarka lokalna wykorzystująca wewnętrzne i zewnętrzne potencjały rozwojowe
Cele szczegółowe
A.1 Wysoka atrakcyjność
inwestycyjna

Kierunki działania w ramach celu
A.1.1

Przygotowanie terenów inwestycyjnych wyposażonych
w niezbędną infrastrukturę techniczną, w tym stworzenie
Jarosławskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz rozwój
działalności podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej
„Europark” Mielec

A.1.2

Scalanie gruntów pod stworzenie kompleksowej oferty
inwestycyjnej, w tym na potrzeby strefy logistycznej

A.1.3

Skomunikowanie terenów inwestycyjnych z istniejącą siecią
drogową i kolejową

A.1.4

Przyjazna lokalna polityka fiskalna i system ulg dla
inwestorów oraz przedsiębiorców tworzących nowe miejsca
pracy

A.1.5

Skuteczna
promocja
terenów
inwestycyjnych,
w tym organizacja forów i misji inwestycyjnych
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A.2 Wykorzystanie
lokalnych potencjałów
rozwojowych

A.1.6

Wspomaganie rozwoju instytucji otoczenia biznesu, w tym
podejmowanie
działań
organizacyjnych
związanych
z utworzeniem Inkubatora Przedsiębiorczości i Parku
Technologicznego

A.1.7

Rozwijanie usług i wsparcie powstawania podmiotów
i instrumentów finansowych dla przedsiębiorców

A.2.1

Udogodnienia dla osób w zakresie samozatrudnienia,
szczególnie wśród ludzi młodych oraz pomoc w zwiększeniu
„przeżywalności” nowopowstałych firm

A.2.2

Wspieranie rozwoju mikro- i MŚP m.in. poprzez wsparcie
doradcze, ułatwienia administracyjne, pomoc prawną oraz
z zakresu pozyskiwania wsparcia zewnętrznego wśród
lokalnych przedsiębiorców, w tym rolników

A.2.3

Stworzenie
systemowych
instrumentów
wsparcia
finansowego i organizacyjnego w zakresie podnoszenia
wiedzy i kompetencji przedsiębiorczych, rynkowych

A.2.4

Wsparcie i promocja rozwoju podmiotów działających
w obszarze ekonomii społecznej

A.2.5

Promocja i wsparcie dla działań innowacyjnych i kreatywnych
na rynku pracy, w tym pilotażowych form interwencji na
rynku pracy

A.2.6

Wsparcie aktywnych form zwalczania bezrobocia

A.2.7

Doskonalenie
systemu
i preorientacji zawodowej

A.2.8

Wspieranie innowacyjności i wdrażania nowych technologii
w przedsiębiorstwach i urzędach

A.2.9

Polityka gospodarcza Miasta wspierająca handel lokalny

poradnictwa

zawodowego

A.2.10 Integracja środowisk lokalnych przedsiębiorców, w tym
Powołanie Miejskiej Rady Przedsiębiorczości oraz Punktu
Konsultacyjnego dla przedsiębiorców ułatwiającego m.in.
rozpoczęcie
działalności,
czy
uzyskanie
środków
zewnętrznych na rozpoczęcie lub rozwój zakresu działalności
A.2.11 Wsparcie współpracy firm, w tym w ramach klastrów,
w tworzeniu wspólnej oferty konkurencyjnej
A.2.12 Stworzenie systemu wsparcia dla przedsiębiorców
wykorzystujących lokalny potencjał kadrowy oraz narzędzia
rynku pracy dla reemigracji młodych, wykształconych osób
A.2.13 Rozwijanie przedsiębiorczości w sektorze rolno-spożywczym,
w tym wspieranie firm opierających się na wykorzystaniu
potencjału gospodarstw rolnych
A.2.14 Wsparcie sprzedaży lokalnych produktów na lokalnym rynku
i ich eksportu i promocji na rynkach zewnętrznych
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A.3 Inteligenta
specjalizacja lokalnej
gospodarki

A.3.1

Diagnoza potencjałów w zakresie inteligentnej specjalizacji
lokalnej gospodarki i przedsiębiorstw w skali województwa
i kraju

A.3.2

Stworzenie systemu wsparcia dla małych i średnich firm
w zakresie działalności związanej z dziedzictwem kulturowym
i tradycjami jarmarcznymi (rzemiosło, obsługa ruchu
turystycznego)

Obszar strategiczny 2:
TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE

Cel priorytetowy (B):
Wysoka jakość i szeroka oferta usług turystycznych
Cele szczegółowe
B.1 Wysoka jakość usług
turystycznych bazująca na
zachowaniu i pielęgnacji
dziedzictwa kulturowego

Kierunki działania w ramach celu
B.1.1

Kompleksowa rewitalizacja obszaru Starego Miasta ze
szczególnym uwzględnieniem Rynku – w wymiarze
technicznym (w tym elewacje, płyta placu, iluminacja),
gospodarczym, społeczno-kulturowym i środowiskowym

B.1.2

Wsparcie tworzenia nowych i modernizacji istniejących
obiektów obsługi ruchu turystycznego i promocja ich oferty
(gastronomia, hotelarstwo, transport, kultura, organizacja
czasu wolnego itp.)

B.1.3

Rozwój infrastruktury dla imprez masowych

B.1.4

Organizacja nowych szlaków turystycznych – pieszych
i rowerowych

B.1.5

Wspieranie podnoszenia standardu usług turystycznych

B.1.6

Rozwój infrastruktury okołoturystycznej, zwłaszcza miejsc
parkingowych dla autokarów

B.1.7

Rozwój obiektów turystyki, rekreacji i profilaktyki zdrowia
z wykorzystaniem walorów rzeki San

B.1.8

Stworzenie infrastruktury dla rozwoju tradycji jarmarcznych
oraz odtworzenia historycznych szlaków targowych (w tym
szlaku wodnego Przemyśl – Jarosław - Sandomierz)

B.1.9

Budowa systemu turystycznych tras rowerowych i pieszych
oraz ich oznakowanie, promocja
i opracowanie
przewodników

B.1.10 Rewitalizacja zabytków Miasta
B.1.11 Wspieranie środowisk twórczych i promocja dokonań
lokalnych twórców
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B.2 Profesjonalna promocja
Miasta, jako ośrodka
turystycznego w skali
ogólnopolskiej oraz
wzmacnianie jego roli jako
silnego centrum
kulturalnego regionu

B.2.1

Opracowanie i wdrożenie systemu identyfikacji Miasta

B.2.2

Przygotowanie kampanii promocyjnej walorów i atrakcji
turystycznych i kulturowych Miasta

B.2.3

Oznakowanie ulic i rynku, podświetlenie i wyeksponowanie
starych, zabytkowych budowli

B.2.4

Tworzenie kiosków turystycznych oraz punktów informacji
turystycznej

B.2.5

Promocja nowych szlaków turystycznych – pieszych
i rowerowych

B.2.6

Promocja
szlaku
kupieckiego
międzynarodowego szlaku VIA REGIA

B.2.7

Rozwój elektronicznych kanałów informacji turystycznej

B.2.8

Promocja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
organizowanych w Mieście jako atrakcji turystycznych

B.2.9

Udział w targach turystycznych i promocyjnych, współpraca
z touroperatorami, biurami podróży, mediami

B.2.10 Tworzenie
i
turystycznych

promocja

jako

pakietowych

elementu

produktów

Obszar strategiczny 3:
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Cel priorytetowy (C):
Kompletna i sprawna infrastruktura transportowa i komunalna
Cele szczegółowe
C. 1 Wysoka jakość
infrastruktury
transportowej

C.2 Wysoki poziom usług
w zakresie gospodarki
wodno-kanalizacyjnej

Kierunki działania w ramach celu
C.1.1

Budowa i modernizacja dróg oraz infrastruktury
towarzyszącej tj. chodników i oświetlenia ulicznego oraz
infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo na drogach

C.1.2

Rozwój infrastruktury parkingowej w Mieście

C.1.3

Poprawa infrastruktury kolejowej

C.1.4

Rozwój i reorganizacja sieci komunikacji publicznej mająca
na
celu
usprawnienie
połączeń
miejskich
i międzymiastowych

C.1.5

Budowa systemu ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą

C.2.1

Przebudowa istniejących urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Jarosławia
w szczególności Starego Miasta
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C.2.2

Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
w obszarach przewidzianych do zainwestowania i zabudowy
mieszkaniowej

C.2.3

Dozbrojenie w urządzenia kanalizacyjne gospodarstw
domowych nieobjętych jeszcze siecią kanalizacyjną

C.2.4

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodami
opadowymi na terenie Miasta zmierzające do odłączenia
tych wód od kanalizacji ogólnospławnej i skierowanie do
rzeki San (kanalizacja rozdzielcza)

Obszar strategiczny 4:
SPOŁECZEŃSTWO I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Cel priorytetowy (D):
Zaangażowana społeczność lokalna o wysokiej jakości życia w sferze usług społecznych
Cele szczegółowe
D.1 Aktywna i otwarta
społeczność lokalna

Kierunki działania w ramach celu
D.1.1 Nawiązanie i rozwijanie relacji partnerskich wewnątrz
Miasta i z partnerami zewnętrznymi prowadzących do
przygotowania
wspólnych
przedsięwzięć
prorozwojowych i prospołecznych z korzyścią dla
lokalnej społeczności
D.1.2 Wsparcie powstawania, integracji i koordynacji działań
organizacji pozarządowych oraz włączenie w procesy
rewitalizacji
D.1.3 Zwiększenie partycypacji społecznej w procesie
kształtowania polityki rozwoju Miasta, w tym wsparcie
działań
podnoszących
aktywność
społeczną
mieszkańców, zwłaszcza w zakresie rad dzielnicowych
D.1.4 Stworzenie systemu promocji i nagradzania aktywnych
postaw obywatelskich, w tym w szczególności dla ludzi
młodych
D.1.5 Promocja transferu międzypokoleniowego młodzieży
i seniorów
D.1.6 Wsparcie działań na rzecz włączenia społecznego osób
zagrożonych marginalizacją szczególnie bezrobotnych,
niepełnosprawnych i ludzi starszych
D.1.7 Promowanie wiedzy o społeczeństwie obywatelskim,
ekonomii społecznej oraz znaczeniu i funkcjonowaniu
trzeciego sektora
D.1.8 Wspieranie aktywności obywatelskiej
profesjonalizacji działań trzeciego sektora

na

rzecz
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D.1.9 Umacnianie organizacji pozarządowych w roli
pracodawcy i kreatora podmiotów działających w
sektorze ekonomii społecznej
D.1.10 Wspieranie organizacji pozarządowych w tworzeniu
partnerstw międzynarodowych, klastrów, produktów i
innowacji w ekonomii społecznej.
D.2 Wysoka atrakcyjność
Miasta jako dobrego miejsca
zamieszkania

D.2.1 Przeciwdziałanie
emigracji
ludzi
młodych
i wykształconych z Miasta poprzez stworzenie systemu
zachęt (np. ułatwiony dostęp do usług publicznych,
preferencje w nabywaniu gruntów komunalnych) dla
osób powracających do Miasta, czy też osiedlających się
w nim
D.2.2 Organizowanie i promocja zróżnicowanych
spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

form

D.2.3 Tworzenie i wspieranie działalności klubów sportowych
zarówno dla dorosłych i młodzieży
D.2.4 Promocja istniejącej i rozwój nowej infrastruktury
sportowo- rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla
osób dorosłych
D.2.5 Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców
D.2.6 Zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa
D.2.7 Wspieranie i organizowanie na terenie Miasta realizacji
programów profilaktyki zdrowotnej
D.2.8 Rozwój kompetencji cyfrowych we wszystkich grupach
wiekowych mieszkańców
D.2.9 Rozwój infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej,
w tym zapewnienie bezpłatnego dostępu do korzystania
z sieci internetowej
D.3 Wysoki standard usług
publicznych

D.3.1 Umacnianie roli Miasta jako silnego ośrodka edukacji
i kultury w regionie oraz dążenie do uzyskania statusu
lokalnego lidera edukacji, nauki, kultury (w tym offowej)
i sztuki w województwie podkarpackim
D.3.2 Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku
i poprawa stanu technicznego infrastruktury
oświatowej i wyposażenia szkół
D.3.3 Wdrażanie nowatorskich metod nauczania i systemów
edukacyjnych
D.3.4 Upowszechnianie nauki języków obcych wśród uczniów,
w szczególności w przedszkolach oraz nauczaniu
początkowym
D.3.5 Zwiększanie szans edukacyjnych, w tym podejmowanie
szczególnej troski o proces wychowania oraz kształcenia
i poprawy warunków nauki dzieci i młodzieży
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uzdolnionej, niepełnosprawnej oraz wyrównywanie
szans zaniedbanych wychowawczo
D.3.6 Rozwój i modernizacja bazy służącej upowszechnieniu
edukacji przedszkolnej
D.3.7 Rozwój placówek doskonalenia
ustawicznego wśród dorosłych

i

kształcenia

D.3.8 Wsparcie rozwoju i promocja szkół wyższych w Mieście
D.3.9 Promocja kształcenia technicznego w szkołach średnich
i wyższych wśród młodzieży np. poprzez system
stypendialny
D.3.10 Wspieranie działalności instytucji kultury, w tym dalsza
modernizacja obiektów i podnoszenie atrakcyjności
oferty tych instytucji
D.3.11 Rozwój usług wspierających funkcjonowanie osób
starszych
D.3.12 Rozwój budownictwa
i czynszowego

społecznego,

komunalnego

D.3.13 Poprawa poziomu bezpieczeństwa publicznego
mieszkańców, w tym poprzez rozwój monitoringu
miejskiego
D.3.14 Wsparcie rozwoju infrastruktury i kadr profesjonalnego
sportu
D.3.15 Wsparcie tworzenia i wdrażania e-usług publicznych
w zakresie m.in. administracji, edukacji, zdrowia
D.4 Zapewnienie wysokiej
efektywności i skuteczności
systemu pomocy społecznej

D.4.1 Rozbudowa i poprawa jakości infrastruktury związanej
z pomocą społeczną oraz wdrażanie nowych rozwiązań
i instrumentów pomocy szczególnie w zakresie wsparcia
rodzin wielodzietnych i minimalizowania poziomu
ubóstwa i rozwarstwienia społecznego
D.4.2 Ulepszenie już istniejących i wprowadzenie nowych form
pomocy celem zwalczania negatywnych skutków
występujących problemów i mobilizowanie osób
nieaktywnych do działania, a przede wszystkim
wyrównywanie szans środowisk zagrożonych
D.4.3 Rozwój lokalnego systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodziną
D.4.4 Prowadzenie skutecznego systemu zapobiegania
marginalizacji osób w szczególności bezdomnych,
uzależnionych, opuszczających zakłady karne, w tym
reintegracja społeczna i zawodowa
D.4.5 Rozwijanie systemu wsparcia dla osób w sytuacji
kryzysowej i doświadczających przemocy
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Obszar strategiczny 5:
ŚRODOWISKO, PRZESTRZEŃ I ESTETYKA MIASTA

Cel priorytetowy (E):
Atrakcyjne środowisko przyrodnicze Miasta oraz przyjazna przestrzeń miejska
Kierunki działania w ramach celu

Cele szczegółowe
E.1 Wysoki poziom estetyki, ładu
przestrzennego i efektywne
wykorzystanie przestrzeni

E.2 Wysoka jakość środowiska
przyrodniczego i kulturowego
w Mieście

E.1.1

Zwiększenie atrakcyjności kluczowych przestrzeni
publicznych poprzez ich rewitalizację, modernizację
i renowację

E.1.2

Rewitalizacja obiektów zabytkowych i przestrzeni,
w tym Starego Miasta, bloków z „wielkiej płyty”

E.1.3

Prowadzenie
zrównoważonej
gospodarki
przestrzennej w oparciu o plany miejscowe

E.1.4

Ochrona unikalnego i zabytkowego charakteru
przestrzeni Miasta w dokumentach planistycznych,
w szczególności odnoszących się do zagospodarowania
przestrzennego

E.1.5

Poprawa poziomu estetyki przestrzeni, w tym
stworzenie systemowych działań i zasad współpracy
z inwestorami, mających na celu nadzór nad nowo
powstającymi i modernizowanymi obiektami

E.1.6

Tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju
budownictwa indywidualnego i zbiorowego (w tym np.
ułatwienia administracyjne)

E.1.7

Poprawa dostępności przestrzeni i obiektów
publicznych dla osób o obniżonej mobilności, w tym
niepełnosprawnych i osób starszych

E.1.8

Nadanie nowych
poprzemysłowym

E.2.1

Rewitalizacja
miejskich
w szczególności parków

E.2.2

Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza poprzez dalszy
rozwój
systemów
ogrzewania
ekologicznego,
likwidację
kotłowni
węglowych
i ograniczenie negatywnego wpływu transportu
samochodowego

funkcji

obiektom
terenów

i

terenom
zielonych,
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E.2.3

Promocja i wspieranie tworzenia systemów
energetycznych opartych na odnawialnych źródłach
energii

E.2.4

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych

E.2.5

Stworzenie kompleksowego, nowoczesnego systemu
gospodarki odpadami z dużym udziałem selektywnej
zbiórki odpadów

E.2.6

Zwiększanie
świadomości
ekologicznej
oraz
promowanie postaw i działań prośrodowiskowych
szczególnie
wśród
młodzieży
np.
poprzez
organizowanie konkursów

E.2.7

Rewitalizacja i renowacja obiektów zabytkowych
i historycznych przestrzeni miejskich

E.2.8

Zatrzymanie degradacji terenów objętych ochroną
konserwatorską, w tym poprzez politykę przestrzenną
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6. Prognoza finansowa Strategii na lata 2016-2020
Skuteczność realizacji polityki rozwoju Miasta oraz efektywność wdrażania Strategii zależeć będzie
w główniej mierze od wielkości środków finansowych przeznaczonych na działania o charakterze
prorozwojowym. Zdolność do finasowania tego typu działań będzie związana z wielkością środków
finansowych przeznaczonych na ten cel przez Miasto oraz podmioty zewnętrzne (przedsiębiorstwa,
instytucje, organizacje) realizujące różnego typu działania i projekty na terenie Jarosławia.
Opierając się na analizie wykonania budżetu Miasta Jarosławia oraz po ustabilizowaniu sytuacji
finansowej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej WPF przewiduje się osiągnięcie w kolejnych latach
nadwyżki budżetowej. Jednocześnie zakłada się stały wzrost wielkości dochodów, co może wpłynąć na
zwiększenie realizacji działań rozwojowych w Mieście.

Wykres 18 Prognozowana wielkość dochodów i wydatków Miasta Jarosławia do 2024 roku.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL – GUS oraz danych Urzędu Miasta Jarosławia,
www.jaroslaw.pl

Do głównych źródeł finansowania projektów i działań w Mieście w perspektywie do roku 2020 zaliczyć
należy:


fundusze strukturalne Unii Europejskiej przeznaczone na realizację polityki spójności, w tym
poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
(RPO WP 2014-2020) oraz krajowe programy operacyjne, w tym w szczególności: Program
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Infrastruktura i Środowisko, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Program
Inteligentny Rozwój 2014-2020,


publiczne i prywatne środki krajowe współfinansujące projekty realizowane ze środków
unijnych,



środki pochodzące z tzw. mechanizmów norweskich.

Równie ważnym źródłem finansowania rozwoju Miasta będą zewnętrzne środki publiczne pochodzące
z Budżetu Państwa.
Tak więc aktywna polityka rozwoju lokalnego wymagać będzie stosowania montażu finansowego
opartego o publiczne źródła finansowania, jak również wykorzystania instrumentu partnerstwa
publiczno-prywatnego.

7. Wdrażanie Strategii
Dla zapewnienia skuteczności wdrażania Strategii Rozwoju Miasta proces ten będzie opierał się o kilka
podstawowych zasad, w tym w szczególności zasadę:


zrównoważonego rozwoju – postulującą, by rozwój społeczny, gospodarczy i infrastrukturalny
odbywał się z zachowaniem równowagi przyrodniczej w celu zagwarantowania możliwości
zaspokajania podstawowych potrzeb społeczności, zarówno współczesnego, jak i przyszłych
pokoleń,



partnerstwa – oznaczającą, że polityka rozwoju będzie prowadzona przy współpracy licznych
zaangażowanych partnerów społeczno-gospodarczych,



celowości - oznaczającą, że zarówno działania prorozwojowe, jak również bieżące władz Miasta
ukierunkowane są na osiąganie celów określonych w Strategii,



aktywizacji społecznej – postulującą, by działania realizujące Strategię rozwoju były
ukierunkowane na aktywizację szerokiej grupy mieszkańców,



efektywności, tzn. że działania władz Miasta ukierunkowane będą na optymalizację
i maksymalizację korzyści dla jego mieszkańców i podnoszenia jakości życia w Mieście,



programowania, której realizacja oznacza, że proces wdrażania Strategii odbywa się w kilku
określonych etapach w oparciu o przygotowane programy wdrażania.
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Rysunek 9 Podstawowe zasady realizacji Strategii Rozwoju Miasta

zrównoważonego
rozwoju
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efektywności

celowości

aktywizacji społecznej

Źródło: opracowanie własne.

Do głównych instrumentów procesu wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia zaliczyć należy
Plan wdrożeniowy. Głównym elementem tego opracowania powinna być lista projektów i zadań
przewidzianych do realizacji wraz ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Obok
planu wdrażania powinny zostać opracowane 4 podstawowe programy strategiczne Miasta w
obszarach

wymagających

intensywnych

działań

wynikających

z

potrzeby

przełamania

zidentyfikowanych barier lub wsparcia niewykorzystanych potencjałów.
Szczególnie ważnym dokumentem jest Program Rewitalizacji Miasta. W dokumencie tym zostaną
szczegółowo zdiagnozowane obszary kryzysowe, na których koncentrują się negatywne zjawiska
w sferze społecznej (między innymi: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, niski
poziom uczestnictwa w życiu kulturalnym i publicznym) oraz gospodarczej środowiskowej,
przestrzenno - funkcjonalnej lub technicznej.

79 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2016-2020

Zakłada się, że rewitalizacja jako wieloletni, zaplanowany i skoordynowany proces obejmujący
działania o charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnym przyczyni się do optymalnego wykorzystania
specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacniania jego lokalnych potencjałów.
W proces rewitalizacji powinna zostać włączona w jak największym stopniu społeczność lokalna, która
będzie jedną z ważniejszych grup interesariuszy.
Za podjęciem działań rewitalizacyjnych w mieście przemawiają niekorzystne wskaźniki rozwoju miasta,
między innymi takie jak bezrobocie, ujemne saldo migracji, starzenie się społeczeństwa, ujemny
przyrost naturalny, spadek liczby odwiedzających miasto turystów.
Na podstawie analizy dokumentów strategicznych tj. Strategia rozwiązywania problemów społecznych
miasta Jarosławia na lata 2006-2020, Plan Ochrony Parku Kulturowego Zespołu Staromiejskiego
i Zespołu Klasztornego oo. Dominikanów w Jarosławiu, danych statystycznych, wywiadów oraz pracy
zespołu ds. rewitalizacji wstępnie przyjmuje się za obszary zdegradowane:


obszar Jarosławskiego Parku Kulturowego;



wielkie osiedla mieszkaniowe: rejon osiedla

Armii Krajowej i Witosa, rejon

osiedla

Kombatantów, Słoneczne, 1000-lecia i Kopernika;


obszar Dworca PKP;



obszar koncentracji terenów zielonych miasta Jarosławia: rejon Parku Miejskiego Monte
Cassino, ogródka jordanowskiego oraz Parku im. Baśki Puzon.

Obszar Parku Kulturowego Zespołu Staromiejskiego oraz Zespołu Klasztornego OO. Dominikanów
zwany Jarosławskim Parkiem Kulturowym ograniczony ulicami: Św. Ducha, Lubelska, Pełkińska,
Pasieka, poniżej ulicy Jarowa, Podgórze, Podzamcze, Hetmana Tarnowskiego, Pl. Mickiewicza,
Grunwaldzka oraz ulicami Cegielniana, Jana Pawła II, Dominikańska.

Obszar Jarosławskiego Parku Kulturowego, w skład którego wchodzi m.in. ,, Stare Miasto’’, ma
potencjalnie największy wpływ na życie społeczno-gospodarcze miasta. Jego zadaniem jest pełnienie
funkcji centrum kulturalnego, handlowo-usługowego oraz integracji społecznej. Celem umocnienia
tych funkcji oraz ograniczenia zmian w dotychczasowym układzie funkcjonalnym miasta niezbędne są
działania rewitalizacyjne.
Na wymienionym obszarze większość zabudowy stanowią kamienice z przełomu XIX wieku (rejon
dawnych przedmieść miasta), natomiast w części przyrynkowej występuje stara zabytkowa zabudowa
kamienic mieszczańskich 1- i 2- kondygnacyjnych datowana na XVII wiek. Wskaźnik: liczba budynków
wybudowanych przed rokiem 1989 do ogólnej liczby budynków kształtuje się tutaj na poziomie 91,6 %
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i jest wyższy od średniej dla Gminy Miejskiej Jarosław oraz od średniej dla województwa
podkarpackiego ( 83,8 % ).
(Źródło: dane uzyskane z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jarosławia
za 2002 rok, dane uzyskane z Banku Danych Regionalnych- Narodowy Spis Powszechny 2002
Mieszkania).
Zespoły i obiekty zabytkowe, historyczne i kulturowe obszaru Parku Kulturowego Zespołu
Staromiejskiego oraz Zespołu Klasztornego oo. Dominikanów w Jarosławiu, to tereny szczególne,
świadczące o bogatej historii miasta, niestety bardzo słabo wykorzystane dla celów społecznych,
rozwoju turystyki i przemysłów kultury.

Koncentracja środków finansowych i efektywne działania rewitalizacyjne mogą zmienić wizerunek
Parku.
Niezbędnym warunkiem jest rozwiązanie zidentyfikowanych tutaj problemów w sferze przestrzennej i
gospodarczej dotyczących:
- złego stanu technicznego obiektów zabytkowych, dekapitalizacji części zabudowy
w historycznym centrum miasta,
- degradacji struktury przestrzennej centrum przez tranzytowy ruch kołowy
- braku stref ruchu spowolnionego
- niezagospodarowania obiektów w centrum miasta,
- braku obiektów małej architektury odzwierciedlających wartość historyczną i kulturową miasta
Bardzo niekorzystnie przedstawia się również diagnoza dysfunkcji społecznych na terenie Parku
Kulturowego:
- wysoki poziom bezrobocia,
- wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
- wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,

Za priorytetowe na tym obszarze uznano projekty o charakterze ochronnym dziedzictwa kulturowego
oraz projekty poprawiające estetykę przestrzenną historycznej części miasta.
Ich głównym założeniem jest zwiększenie potencjału turystycznego Parku, który ma się stać siłą
napędową prowadzącą do:
- pobudzenia społeczno-gospodarczego,
- stworzenia bodźców dla aktywności gospodarczej,
- stworzenia nowych miejsc pracy.
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Efektem w „długim okresie” będzie zmiana jakościowa życia lokalnego społeczeństwa.
Na obszarze wielkich osiedli mieszkaniowych zlokalizowana jest zabudowa blokowa, powstała w latach
60- tych, 70- tych i 80- tych XX wieku, realizowana w różnych technologiach. Pierwsze obiekty powstały
w technologii tradycyjnej, kolejne w technologii wielkoblokowej natomiast osiedla powstałe w latach
80-tych to tzw. ,,wielka płyta”(os. Witosa, os. Armii Krajowej, os. Kombatantów).
Są to budynki drogie w eksploatacji, o niskim standardzie budowlanym, charakteryzujące się wadami
wynikającymi z ich technologii.
W ostatnich latach rozpoczęto dostosowywanie budynków i całych osiedli do nowych znacznie
wyższych standardów.
Kompleksowa modernizacja budynków wielkopłytowych jest uzasadniona ekonomicznie i społecznie.

Problemem jarosławskich osiedli jest:
- zły stan techniczny istniejącej zabudowy, przejawiający się zwłaszcza
w przeciekach przez nieszczelne złącza ścian, niską izolacyjnością ścian zewnętrznych oraz korozją
zbrojenia elementów płyt - główny problem na osiedlach A. Krajowej i W. Witosa,
- niewystarczająca lub słaba jakościowo infrastruktura komunikacyjna (zła jakość ulic, ciągów pieszych,
niedostateczna ilość miejsc parkingowych, zdegradowane tereny zielone) - M. Kopernika, 1000 - lecia,
Słoneczne
- zła jakość sieci cieplnych zewnętrznych i wewnętrznych wraz z węzłami cieplnymi zlokalizowanymi
w piwnicach budynków mieszkalnych. Zużyte, skorodowane sieci cieplne nie tylko zwiększają ryzyko
awarii, ich niewystarczająca izolacyjność przyczynia się do znacznych strat ciepła przesyłanego
z kotłowni do budynków mieszkalnych.

Kumuluje się tutaj także wiele niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych, które mają wpływ
na niską jakość życia mieszkańców.
Kolejną kwestią jest wyprowadzanie się z bloków ludzi młodych oraz lepiej sytuowanych i w efekcie
starzenie się blokowych społeczności.
Na etapie przystąpienia do programu rewitalizacji należy dokonać ponownej, szczegółowej analizy
obszarów zdegradowanych i na ich podstawie określić obszar rewitalizacji miasta Jarosławia.
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Tabela 16 Proponowane programy strategiczne realizujące Strategię Rozwoju Miasta Jarosławia

Lp.
1.

2.

Ramowy zakres programu

Nazwa programu
Program aktywizacji
gospodarczej Miasta

Program rewitalizacji
Miasta



Wyznaczenie obszarów strefy aktywności gospodarczej
wraz z określeniem potrzeb inwestycyjnych ze
szczególnym uwzględnieniem działalności produkcyjnej
oraz transportowej i logistycznej.



Opracowanie koncepcyjne struktury organizacyjnej
podmiotu prowadzącego działania promocyjne
i pobudzające przedsiębiorczość na obszarze Miasta oraz
całego obszaru funkcjonalnego.



Wyznaczenie obszarów zdegradowanych w mieście
Jarosław i określenie charakteru działań rewitalizacyjnych
na danym obszarze.



Określenie potrzeb inwestycyjnych w zakresie rewitalizacji
oraz innych pozostałych rodzajów przedsięwzięć
rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających
na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk
powodujących sytuacje kryzysową



Określenie działań aktywizacyjnych społeczności
poszczególnych stref/ Opracowanie mechanizmów
włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych
podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces
rewitalizacji.



Opracowanie koncepcji specjalizacji i rozwoju usług
publicznych w zakresie edukacji, zdrowia, kultury i usług
rynkowych Miasta Jarosławia jako centrum
administracyjnego powiatu oraz obszaru funkcjonalnego.

3.

Program rozwoju usług
publicznych

4.

Program rozwoju produktu 
turystycznego

Identyfikacja potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury
turystycznej i okołoturystycznej w szczególności dla
rozwoju turystyki weekendowej i tranzytowej.



Określenie instrumentów wsparcia rozwoju infrastruktury
turystycznej.



Promocja turystyczna Miasta.

Źródło: opracowanie własne.

Ostatnią grupę instrumentów realizacyjnych stanowić będą projekty, działania i zadania
przygotowywane przez Wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki podległe. Komórki Urzędu
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i odpowiednie podmioty powinny corocznie przygotowywać propozycje tego typu działań zgodnie
z załączonym wzorem karty (umieszczonym w pkt. 9 – Wytyczne wdrożeniowe).
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Rysunek 10 Instrumenty wdrażania Strategii Miasta

Strategia Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2016-2020

Działania bieżące Urzędu
Miasta

Plan wdrożeniowy

Projekty
inwestycyjne
i nieinwestycyjnie

Projekty
inwestycyjne
i nieinwestycyjnie

Programy branżowe

Projekty
inwestycyjne
i nieinwestycyjnie

Źródła finansowania
Środki budżetowe

Montaż finansowy

Środki finansowe UE

Źródło: opracowanie własne.

Należy podkreślić, że Strategia Rozwoju Miasta w wielu kwestiach wskazuje na potrzebę
podejmowania działań niebędących zadaniami własnymi gminy, wynikającymi z przepisów prawa.
Z tego też względu władze Miasta, poza realizacją zadań własnych, powinny w aktywy sposób
prowadzić działania inicjujące i wspierające wobec innych podmiotów, które realizując własne
zamierzenia wpływają na rozwój Miasta.
Proces wdrażania oraz monitorowanie Strategii jest procesem wielopodmiotowym i musi być
realizowany w oparciu o szerokie partnerstwo podmiotów publicznych i prywatnych. Do podmiotów,
od których aktywności zależy powodzenie i skuteczność polityki rozwoju zaliczamy:


przedsiębiorców lokalnych kreujących lokalne polityki rozwoju, w aspekcie rynku pracy,
jak również w zakresie sektorowym,



lokalne środowiska liderów, w tym w szczególności NGO,



mieszkańców o wysokim potencjale aktywności i przedsiębiorczości.
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Podstawowym podmiotem realizującym Strategię Rozwoju Miasta są jego organy, tj. Rada Miasta,
Burmistrz Miasta oraz administracja publiczna samorządu lokalnego, w głównej mierze Urząd Miasta
Jarosławia.
W ramach działającej struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Jarosławia proponuje się wyodrębnienie
stałego Zespołu Zadaniowego ds. Wdrażania i Monitorowania Strategii. W skład tego ciała wejść
powinny osoby kierujące komórkami Urzędu Miasta właściwymi do spraw rozwoju, obsługi inwestora,
finansów, infrastruktury, ochrony środowiska, edukacji. Ponadto w zakresie działań merytorycznych
komórek organizacyjnych Urzędu Miasta powinny zostać zapisane obowiązki związane z aktywnym
kreowaniem, realizacją i monitorowaniem projektów prorozwojowych wdrażających Strategię.

Rysunek 11 Układ podmiotowy realizacji Strategii Miasta Jarosławia
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Rada Miasta Jarosławia
•podejmowanie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii,
•nadzór nad realizacją Strategii,
•inicjowanie i wspieranie działań w zakresie wdrażania Strategii.

Burmistrz Miasta Jarosławia
•dokonanie podziału zadań w zakresie wdrażania Strategii pomiędzy komórki organizacyjne Urzędu Miasta,
•zatwierdzanie planów wdrażania Strategii,
•informowanie Rady Miasta o stanie realizacji Strategii,
•zatwierdzanie raportu monitoringowego Strategii,
•nawiązywanie partnerstw na rzecz realizacji Strategii.

Zespół Zadaniowy ds. Wdrażania i Monitorowania Strategii
•opracowanie raportu z realizacji Strategii,
•identyfikacja problemów w procesie wdrażania,
•wypracowanie rekomendacji dla Burmistrza Miasta,
•kreowanie nowych projektów strategicznych z uwzględnieniem możliwości i potrzeb,
•nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi partnerami procesu wdrażania Strategii,
•prowadzenie stałego monitoringu wewnętrznych i zewnętrznych środków, które będą mogły być
wykorzystane na rzecz realizacji projektów.

Odpowiednie Wydziały Urzędu Miasta
•dostarczanie informacji do monitorowania,
•tworzenie projektów własnych oraz w partnerstwie ze środowiskami branżowymi,
•bezpośrednia realizacja projektów merytorycznie odpowiadających kompetencjom wydziałów,
•gromadzenie danych do wskaźników realizacji celów i oceny zmian w gminie,
•tworzenie planów wykonania zadań wydziału wpisujących się w realizację Strategii,
•koordynowanie programów branżowych realizujacych Strategię zgodnie z kompetencjami komórki
organizacyjnej,
•działania organizacyjne na rzecz wdrażania konkretnych działań i projektów, w tym pozyskiwanie
partnerów wdrażania.
Źródło: opracowanie własne.

8. Monitoring
Sukces procesu wdrażania Strategii i osiągnięcia zawartych w niej celów uwarunkowany jest
umiejętnością reagowania na zachodzące zmiany oraz wychwycenia odchyleń od zamierzonej ścieżki
realizacyjnej. Z tego też względu opracowanie zestawu wskaźników oceniających postępy realizacji
zakładanych celów, a także zdefiniowanie zakresu działań i kompetencji poszczególnych uczestników
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procedury związanej z monitoringiem i ewaluacją Strategii jest ważnym elementem planowania
i zarzadzania strategicznego.
Monitoring Strategii ma za zadanie, z jednej strony dostarczenie informacji o zgodności lub też
odstępstwach od założeń strategicznych, z drugiej o dynamice i kierunkach zmian zachodzących w jego
otoczeniu. Monitorowanie Strategii oraz zmian zachodzących w otoczeniu wymaga podejmowania
działań o charakterze analitycznym i diagnostycznym, umożliwiających prowadzenie ciągłej obserwacji
procesu wdrażania Strategii i stwarzających podstawy do podjęcia działań korygujących.
Dla zapewnienia skuteczności procesu monitorowania Strategii komórki organizacyjne Urzędu Miasta
włączone w proces wdrażania powinny realizować zadania związane z monitorowaniem procesu
wdrażania. Poszczególne komórki powinny dostarczać informacji, powołanemu w strukturach Urzędu
Zespołowi Zadaniowemu ds. Wdrażania i Monitorowania Strategii, o skuteczności i efektywności
projektów i działań podejmowanych w kolejnych latach. Ramowy wzór karty dotyczącej realizowanych
projektów, działań czy też zadań przedstawiono w pkt 9. – wytyczne wdrożeniowe.
Na podstawie danych z wydziałów UM, jednostek podległych oraz danych statystycznych Zespół
Zadaniowy powinien przygotowywać corocznie raport z realizacji Strategii. Dokument powinien być
sporządzany w oparciu o analizę zmian w sytuacji społecznej i gospodarczej oraz zmian
w zagospodarowaniu infrastrukturalnym i przestrzennym Miasta Jarosławia, przeprowadzoną
na podstawie:


danych Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych (www.stat.gov.pl), system
STRATEG;



danych i informacji z Wydziałów Urzędu Miasta realizujących zadania, zarówno inwestycyjne,
jak i nieinwestycyjnie,



danych instytucji branżowych i instytucji publicznych działających w Mieście np. instytucji
kultury, edukacji itd.

Przygotowywany raport opisywać powinien:


zamiany w sytuacji społeczno – gospodarczej miasta na podstawie danych statystycznych
pochodzących ze statystyki publicznej (ze względu na opóźnienia w publikacji danych
statystycznych raport opierał się będzie na danych z okresu wcześniejszego (n-2)),



działania podjęte przez władze Miasta i partnerów w celu realizacji Strategii (opis działań
powinien dotyczyć danego roku poprzedzającego sporządzenie raportu).

Rysunek 12 Struktura raportu monitoringowego
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1. Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta

2. Zestawienie wskaźników w zakresie zmian sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta

3. Opis działań i projektów realizowanych przez Miasto i podmioty podległe

4. Analiza stopnia osiągnięcia wskażników

5. Określenie ryzyk związanych z realizacją działań i projektów podejmowanych na rzecz
realizacji Strategii

6. Zestawienie propozycji nowych działań i projektów na rzecz realizacji Strategii

Źródło: opracowanie własne.

Do zadań Zespołu powinno należeć ponadto zidentyfikowanie potencjalnych problemów w procesie
realizacji Strategii oraz rekomendowanie Burmistrzowi Miasta działań zaradczych oraz inicjowanie
nowych projektów realizujących Strategię. Zespół powinien działać w trybie doraźnych spotkań
i warsztatów.

Rysunek 13 Procedura monitoringu Strategii
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zbieranie, gromadzenie danych i informacji - materiał do analiz i badań
Wydziały Urzędu Miasta

praca ciągła

opracowanie cząstkowego raportu z realizowanych projektów i podejmowanych działań
Wydziały Urzędu Miasta

raport wg stanu na 31 grudnia
roku ubiegłego

do 30 kwietnia

opracowanie raportu monitoringowego Strategii - identyfikacja odchyleń i określenie ich przyczyn
Zespół ds. Wdrażania
i Monitoriowania Strategii

identyfikacja odchyleń, określenie ich
przyczyn i działań korygujących

do 30 czerwca

przyjęcie raportów
Burmistrz Miasta

decyzje o działaniach
korygujących i wdrażających

do 30 września

Źródło: opracowanie własne

Przygotowane raporty monitoringowe powinny zawierać elementy oceny. Niemniej raz w kadencji
samorządu Miasta powinna zostać przeprowadzona ewaluacja mid-term realizacji Strategii celem
podjęcia decyzji o aktualizacji Strategii. Po jej zakończeniu powinna zostać przeprowadzona ocena
realizacji całości dokumentu.
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Tabela 167 Wskaźniki monitoringu Strategii

obszar strategiczny

GOSPODARKA

TURYSTYKA
I DZIEDZICTWO
KULTUROWE

wskaźnik
monitorowania

SPOŁECZEŃSTWO
I INFRASTRUKTURA
SPOŁECZNA

wartość
bazowa
w roku 2013

źródło
danych

Podmioty sektora
prywatnego na 1000
ludności w wieku
produkcyjnym

szt.

175,7

180

BDL GUS

Podmioty nowo
zarejestrowane na 10
tys. ludności w wieku
produkcyjnym

szt.

76

90

BDL GUS

Osoby fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą na 100
osób w wieku
produkcyjnym
Turystyczne obiekty
noclegowe

os.

12,4

15

BDL GUS

ob.

4

6

BDL GUS

Noclegi udzielone
turystom zagranicznym
w turystycznych
obiektach noclegowych

os.

1803

2300

BDL GUS

Widzowie ogółem
w kinach

os.

16245

wzrost o 100
%

BDL GUS

os.

4047

BDL GUS

Korzystający
z kanalizacji

%

82,0

wzrost o 100
%
95

Korzystający
z wodociągów

%

94,0

96

BDL GUS

Zwiedzający muzea
INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

jednostka
miary

wartość
docelowa lub
pożądana
tendencja
w perspektywie
2020 roku

Uczniowie uczący się
dodatkowego języka
obcego
w szkołach
podstawowych
w gimnazjach
Ćwiczący w klubach
sportowych
Udział bezrobotnych
zarejestrowanych
w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym

BDL GUS

BDL GUS
%
4,0
62,5

15
75

os.

1227

wzrost o 100%

BDL GUS

%

20,5

10

BDL GUS
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obszar strategiczny

wskaźnik
monitorowania

ŚRODOWISKO,
PRZESTRZEŃ
I ESTETYKA MIASTA

Saldo migracji na pobyt
stały osób w wieku
produkcyjnym na 1 tys.
ludności w wieku
produkcyjnym
Przyrost naturalny na
100 mieszkańców
Osiągnięty poziom
ograniczenia masy
odpadów komunalnych
ulegających
biodegradacji
kierowanych do
składowania
Ilość zmieszanych
odpadów komunalnych
z gospodarstw
domowych zebranych
w ciągu roku
przypadająca na 1
mieszkańca
Osiągnięty poziom
recyklingu,
przygotowania do
ponownego użycia
następujących frakcji
odpadów
komunalnych: papieru,
metali, tworzyw
sztucznych
Źródło: opracowanie własne.

jednostka
miary

wartość
bazowa
w roku 2013

wartość
docelowa lub
pożądana
tendencja
w perspektywie
2020 roku

źródło
danych

os.

-5,9

0

BDL GUS

os.

-0,1

2

BDL GUS

%

7,98

25

Dane
własne UM

kg

205,7

150

Dane
własne
UM

%

22,7

50

Dane
własne UM

Poza wskazanymi powyżej wskaźnikami monitorowane powinny być specyficzne wskaźniki jakimi
dysponują poszczególne Wydziały Urzędu Miasta lub instytucje miejskie. Do tego typu wskaźników
zaliczyć należą wskaźniki ilościowe dotyczące efektów rzeczowych podejmowanych w danym okresie
sprawozdawczym działań i projektów oraz informacje o nakładach poniesionych na te działania.
Do tego typu wskaźników zaliczyć należy m.in.:


liczba zmodernizowanych dróg, w tym miejskich [km],



powierzchnia terenów inwestycyjnych w {ha],



odtworzenie drzewostanu zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej w Mieście [%],



wydatki na oczyszczanie Miasta na 1 mieszkańca w skali roku [zł],
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wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ogółem na 1 mieszkańca [zł],



liczba programów aktywizujących mieszkańców miasta w zakresie sportu i rekreacji [szt.],



liczba imprez sportowych na terenie Miasta w ciągu roku [szt.],



liczba przestępstw ogółem na terenie Miasta w ciągu roku [szt.],



liczba wypadków drogowych ogółem na terenie Miasta w skali roku [szt.],



liczba zmodernizowanych placówek oświatowych [szt.],



wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska w stosunku do wydatków inwestycyjnych
ogółem [%].

9. Wytyczne wdrożeniowe
Obok opracowania, wskazanych w części 7. dotyczącej wdrażania, czterech programów strategicznych
postuluje się:


dokonanie przeglądu w zakresie zgodności z zapisami niniejszej Strategii Rozwoju Miasta
Jarosławia oraz dokumentów regionalnych, krajowych i europejskich – planów, koncepcji
i programów miejskich,



zapewnienie spójności dokumentów dotyczących rozwoju powiatu jarosławskiego i obszaru
funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk z celami rozwojowymi Miasta,



podjęcia działań organizacyjnych związanych z powołaniem Zespołu Zadaniowego oraz
rozszerzeniem zadań wydziałów UM o działania projektowe i związane z monitorowaniem,



zapewnienia spójności narzędzi wdrażania Strategii z planowaniem finansowym,
tj. w szczególności z Wieloletnią Prognozą Finansową.

W oparciu o zarysowany system wdrażania i monitoringu poniżej przedstawiono ramowy
harmonogram, w którym określono terminy podejmowania istotnych czynności związanych z tymi
procesami. Ponadto, przedstawiono ramowe wzory kart monitoringu oraz kart projektów
przygotowywanych do realizacji w ramach niniejszej Strategii.

93 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2016-2020

Tabela 18 Ramowy harmonogram wdrażania Strategii

Lp.

Zadanie

Ramowy termin

1.

Powołanie Zespołu Zadaniowego ds. wdrażania i monitoringu

do marca 2016 r.

2.

Opracowanie pierwszego planu wdrażania

do czerwca 2016 r.

3.

Opracowanie programów wdrożeniowych

do września 2016 r.

4.

Opracowanie raportów monitoringowych

do 31 grudnia każdego roku

5.

Opracowanie drugiego planu wdrażania

do września 2018 r.

6.

Opracowanie raportu ewaluacyjnego

do grudnia 2020 r.

7.

Opracowanie raportu końcowego z realizacji Strategii

do czerwca 2021 r.

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 19 Wzór karty monitoringowej projektu/działania/zadania

Nazwa
projektu/działania/zadania:
Podmiot/y realizujący/e
projekt:
Beneficjenci projektu (grupy/
uzyskana liczba):
Efekty rzeczowe projektu:
Cel Strategii realizowany przez
projekt:
Kierunek działania realizowany
przez projekt:
Data rozpoczęcia realizacji:
Data zakończenia realizacji:
Źródło finansowania:
Poniesione nakłady finansowe
na realizację projektu:
Całkowite/ Poniesione
w danym roku budżetowym:
Możliwe ryzyka w realizacji
projektu i sposoby ich
minimalizacji (w przypadku
projektów trwających):
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 20 Wzór karty przygotowania projektu

Nazwa projektu:
Podmiot/y realizujący/e
projekt:
Opis i uzasadnienie podjęcia
projektu:
Beneficjenci projektu (grupy/
przewidywane wartości):
Cel Strategii realizowany przez
projekt:
Kierunek działania realizowany
przez projekt:
Źródło finansowania:
Planowane nakłady finansowe
na realizację projektu:
Planowana data rozpoczęcia
realizacji:
Planowana data zakończenia
realizacji:
Możliwe ryzyka w realizacji
projektu:
Źródło: opracowanie własne.
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Główne źródła danych i informacji
1. Strony internetowe:


www.jaroslaw.pl



www.stat.gov.pl



www.podkarpackie.pl



www.pwste.edu.pl



www.ahe.lodz.pl



www.ckip.jaroslaw.pl



www.ckpjaroslaw.edu.pl



www.pzd.jaroslaw.pl



www.pzdw.pl



www.wios.rzeszow.pl



www.mir.gov.pl



www.pkp.pl

2. Raporty, dokumenty, bazy danych, informacje:


Bank Danych Lokalnych - Główny Urząd Statystyczny,



Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich,



Zarząd Dróg Powiatowych w Jarosławiu,



„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego”,



„Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia”



„Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020”,



„Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”,



„Strategia Rozwoju Województwa - PODKARPACKIE 2020”,



„Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020”,



„Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2012 roku”,



„Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim - Raport za 2014r.”, WIOŚ
w Rzeszowie, www.wios.rzeszow.pl [za] Modelowanie jakości powietrza w województwie
podkarpackim dla 2014 roku na potrzeby oceny jakości powietrza” - praca wykonana na zlecenie
WIOŚ w Rzeszowie przez Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o.,
marzec 2014, [oraz za] Wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie
podkarpackim w zakresie zanieczyszczeń powietrza za rok 2014 wykonane przez WIOŚ
w Rzeszowie - baza JPOAT,



„Strategia Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2008 – 2015”,



„Program Ochrony Środowiska dla miasta Jarosławia na lata 2004-2011”,



„Plan gospodarki odpadami dla miasta Jarosławia na lata 2004-2015”.
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