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UCHWAŁA NR XXXI/26/17
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Jodłowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.
poz. 446 z póź. zm.) art. 8, art. 11 ust.1-4 i art. 13 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.
U. z 2015r. poz. 1777) Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:
§ 1. Mając na celu realizację procesu rewitalizacji wyznacza się obszary rewitalizacji w Gminie Jodłowa
których granice przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Diagnoza potwierdzająca spełnienie przez obszary, o których mowa w §1 przesłanek ich wyznaczenia
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
inż. Roman Warzecha
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/26/17
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 1 czerwca 2017 r.
Obszar I
Centrum społeczno – gospodarcze Gminy Jodłowa – zajezdnia autobusowa
Zasięg przestrzenny – granice obszaru : obszar usytuowany jest w centralnej części gminy Jodłowa,
w miejscowości Jodłowa i obejmuje swym zasięgiem starą zajezdnie autobusową.
Stan obecny i uzasadnienie wyboru obszaru: Obszar I zlokalizowany jest w centrum gminy, stanowi sferę
działalności usługowej i kulturalnej. Jednocześnie z uwagi na pełnienie zasadniczych funkcji
centrotwórczych, gromadzi największą liczbę sprzeczności i konfliktów rozwojowych, które prowadzą do
jego degradacji technicznej i kumulacji problemów społeczno – gospodarczych. Istniejąca stara zajezdnia
autobusowa ma nierówną nawierzchnie, zniszczoną i połamaną. Psuje harmonie zabudowy Rynku i jego
estetykę. Ponadto brak zadaszonych miejsc ( wiat) dla wyczekujących na autobusy podróżnych.
Miejscowość Jodłowa charakteryzuje się również kumulacją negatywnych zjawisk społecznych, takich
jak ubóstwo i wynikającą z tego wysoką liczbą osób objętych pomocą społeczną (w Jodłowej na
3943 zamieszkałe osoby 22% korzysta ze świadczeń udzielanych przez GOPS), gdzie tymczasem w innych
miejscowościach gminy np. Dzwonowej ze świadczeń tych korzysta jedynie 9,4% mieszkańców, w Zagórzu
8,1 % mieszkańców, w Dęborzynie 16% mieszkańców. Koniecznym zatem staje się poprawa jej stanu
technicznego. Ponadto kolejnym negatywnym zjawiskiem występującym na terenie obszaru są zjawiska
przestrzenno- funkcjonalne. Brak niewystraczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Zły stan
zajezdni autobusowej co przyczynia się do niskiej jakości terenów publicznych na terenie obszaru.
Opis wizji obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji: Po przeprowadzeniu rewitalizacji w miejsce
zniszczonej nawierzchni położona zostanie kostka brukowa, co przyczyni się do poprawy jakości
i zwiększenia dostępności do zmodernizowanej infrastruktury technicznej
Obszar II
Sołectwo Jodłowa - plac targowy
Zasięg przestrzenny – granice obszaru: Obszar obejmujący swym zasięgiem plac targowy
w miejscowości Jodłowa
Stan obecny i uzasadnienie wyboru obszaru: Istniejący od okresu przedwojennego plac targowy, posiada
zniszczoną nawierzchnie, brak też oznaczenia miejsc handlowych. W takich warunkach trudno jest
prowadzić sprzedaż. Plac nie posiada także ogrodzenia. Plac znajduje się w miejscowości Jodłowa, na
terenie której występuje koncentracja negatywnych zjawisk takich jak ubóstwo – 22% mieszkańców
korzysta z pomocy społecznych.
Opis wizji obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji: W ramach przeprowadzonej modernizacji
nawierzchnia placu wyłożona zostanie kostką brukową, pomalowane zostaną linie odgradzające
poszczególne stanowiska handlowe. Plac zostanie ogrodzony. Dzięki przeprowadzonej modernizacji
poprawi się estetyka placu targowego, będzie on bardziej funkcjonalny i przyczyni się do rozwoju
przedsiębiorczości mieszkańców w sektorze handlu.
Obszar III
Miejscowość Jodłowa – Szlak zabytkowych cmentarzy
Zasięg przestrzenny – granice obszaru : obszar skupiony wokół cmentarza żydowskiego, istniejącego
prawdopodobnie od roku 1837, położonego w miejscowości Jodłowa oraz cmentarza cholerycznego oraz
z okresu I wojny światowej położonego w miejscowości Jodłowa. Cmentarze połączy droga, która obecnie
jest w złym stanie technicznym.
Stan obecny i uzasadnienie wyboru obszaru : nagrobki na nieczynnym cmentarzu żydowskim są
zniszczone i nieczytelne. Brak jest również drogi dojazdowej do cmentarza oraz ogrodzenia. Brak także
oznakowania, nekropolia jest trudna do odnalezienia. Na cmentarzu zachowało się kilka stojących macew,
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inne zostały przewrócone i zostały porośnięte przez runo leśne. Działania rewitalizacyjne na tym terenie
przyczynią się to zachowania i odtworzenia cennych wartości kulturowych i historycznych. Natomiast
pamiątkowy cmentarz choleryczny z 1855 roku, na którym znajdują się groby żołnierzy austro –
węgierskich, rosyjskich z okresu I wojny światowej oraz jodłowian, którzy zmarli w czasie epidemii
cholery, jest obecnie zaniedbany, nagrobki są zniszczone. W celu zachowania dziedzictwa kulturowego tego
obszaru koniecznym jest przeprowadzenie renowacji nagrobków, wykonanie alejek pomiędzy grobami,
budowa drogi oraz ogrodzenia. Połączenie cmentarzy odnowioną( wyżwirowaną) drogą, która obecnie ma
charakter typowej drogi polnej, postawienie przy niej tablic informujących o historii zabytkowych
cmentarzy może stać się atrakcją turystyczna gminy.
Opis wizji obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji : Odrestaurowane cmentarze wraz z łączącą je
ścieżką edukacyjną przyczynia się do ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego i rozwoju przemysłu
turystycznego na terenie gminy Jodłowa

