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Wniosek o wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji Wójt 

Gminy Jaśliska składa wniosek o wyznaczenie obszarów zdegradowanych oraz obszarów 

rewitalizacji na terenie Gminy Jaśliska. 

W oparciu o przeprowadzoną diagnozę społeczną gminy, Wójt Gminy Jaśliska proponuje 

wyznaczenie następujących obszarów zdegradowanych w Gminie: 

1) Cały obszar zabudowany miejscowości Jaśliska ze względu na zidentyfikowanie 

problemów w sferze społecznej, a także gospodarczej oraz przestrzenno-

funkcjonalnej. Granice obszaru zostały określone na mapie w skali 1:5000 stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszego wniosku. 

2) Cały obszar zabudowany miejscowości Daliowa ze względu na zidentyfikowanie 

problemów w sferze społecznej, a także gospodarczej, technicznej oraz przestrzenno-

funkcjonalnej. Granice obszaru zostały określone na mapie w skali 1:5000 stanowiącej 

załącznik nr 2 do niniejszego wniosku. 

3)  Cały obszar zabudowany miejscowości Posada Jaśliska ze względu na występowanie 

kryzysu zarówno w sferze społecznej jak i gospodarczej oraz przestrzenno-

funkcjonalnej. Granice obszaru zostały określone na mapie w skali 1:5000 stanowiącej 

załącznik nr 3 do niniejszego wniosku. 

4) Cały obszar zabudowany miejscowości Szklary ze względu na występowanie kryzysu 

zarówno w sferze społecznej jak i gospodarczej. Granice obszaru zostały określone na 

mapie w skali 1:5000 stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego wniosku. 

5) Cały obszar zabudowany miejscowości Moszczaniec ze względu na występowanie 

kryzysu zarówno w sferze społecznej jak i gospodarczej. Granice obszaru zostały 

określone na mapie w skali 1:5000 stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego wniosku. 

 

W wyniku przeprowadzonych analiz Wójt Gminy Jaśliska proponuje wyznaczenie 

następujących obszarów rewitalizacji: 

1) Obszar rewitalizacji Jaśliska jest to teren zabudowany w centrum miejscowości 

Jaśliska. Powierzchnia obszaru wynosi 613 ha, obszar zamieszkuje 460 osób. Granice 

obszaru rewitalizacji zostały określone na mapie w skali 1:5000 stanowiącej załącznik 

nr 1 do niniejszego wniosku. 
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Załączniki: 

1. Mapa zasadnicza w skali 1:5000 Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Jaśliska 

2. Mapa zasadnicza w skali 1:5000 Obszar zdegradowany Daliowa 

3. Mapa zasadnicza w skali 1:5000 Obszar zdegradowany Posada Jaśliska 

4. Mapa zasadnicza w skali 1:5000 Obszar zdegradowany Szklary 

5. Mapa zasadnicza w skali 1:5000 Obszar zdegradowany Moszczaniec 

 

 

 


