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I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU „FAŁKOWICE” 

Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Fałkowice – obszar 

Fałkowice 1. 

Rys. Obraz poglądowy rozmieszczenia działek. 

 

Działki numer:  

Kompleks I : działki od nr 483/9 do nr 483/24 – oznaczone w Planie jako obszar 1.MN 

Kompleks II : działki od nr 477/20 do nr 477/41 – oznaczone w Planie jako obszar 6.MN 

Kompleks III : działki od nr 477/6 do nr 477/9 - oznaczone w Planie jako obszar 5.MN 

Kompleks IV : działki od nr 477/15 do nr 477/19 - oznaczone w Planie jako obszar3.MN oraz 

4.MN 

 

Przeznaczenie w planie miejscowym  – dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna może być realizowana w układzie wolnostojącym 

lub bliźniaczym. 

 

 Kompleks I                          powierzchnia łączna         1,8654 ha 

 Kompleks II                      powierzchnia łączna                        2,5070 ha 

 Kompleks III                      powierzchnia łączna                        0,5650 ha 

 Kompleks IV                      powierzchnia łączna                        0,5493 ha 

 

RAZEM tereny dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:                 5,4867 ha                     
 

Działki mają uregulowany status prawny – stanowią w całości własność gminy Gdów. 

Szczegółowy opis gruntów stanowi załącznik nr 2 a oraz 2 b. 
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Wyciąg graficzny 1 sekcji mapy wraz z lokalizacją działek w m. Fałkowice przedstawia 

powyższy rysunek. 



Załącznik 1 

3 
 

 
 

Wyciąg graficzny 2 sekcji mapy przedstawia powyższy rysunek. 

 

Podział terenu inwestycyjnego na kompleksy I-IV wynika z możliwości łatwiejszego 

udostępnienia infrastruktury typu woda, gaz oraz możliwości technicznych wykonania 

systemów odwodnienia danych kompleksów.  

Uwaga : 

 

Kompleks I – planowana sprzedaż Kompleksu w całości. 

Kompleks II – planowana sprzedaż Kompleksu w całości łącznie z Kompleksem III. 

Kompleks III – planowana sprzedaż Kompleksu w całości łącznie z Kompleksem II. 

Kompleks IV - planowana sprzedaż Kompleksu w całości lub pojedyncze działki. 

 

 

 DOSTĘPNOŚĆ DO URZĄDZEŃ INFRASTUKTURY TECHNICZNEJ 

a) dostępność komunikacyjna: 
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- bardzo dogodne połączenie komunikacyjne, zewnętrzne powiązania komunikacyjne (z drogą 

wojewódzką nr 967) zapewnia istniejąca, asfaltowa droga gminna, przebiegająca wzdłuż 

obszaru inwestycyjnego – rozdzielająca kompleks I od kompleksów II, III i IV, 

- odległość do centrum Gdowa – 3,0 km  

- odległość do Dobczyc – 9,0 km, 

- odległość do Krakowa – 28 km, 

-  wewnętrzną obsługę komunikacyjną pomiędzy kompleksami zapewniają istniejące, 

utwardzone drogi gminne - prowadzone pomiędzy kompleksami II, III, IV - oraz 

projektowane odcinki dróg wewnętrznych wyznaczone w planie. 

b)  zaopatrzenie w wodę: 

-  wodociąg gminny w Fałkowicach, prowadzony w pasie drogi gminnej głównej, 

średnica rury głównej Ø  90 (rozgraniczającej kompleks I od pozostałych), możliwość 

prowadzenia sieci wodociągowej i przyłączy dla wszystkich kompleksów i działek, 

c) odprowadzenie ścieków sanitarnych: 

-  w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu II (ok. 150 m), w pasie drogowym sąsiedniej 

drogi gminnej, znajduje się sieć kanalizacyjna. Dla  kompleksu I odległość 

doprowadzenia sieci wynosić będzie ok. 550 m do granicy kompleksu. Ścieki 

odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni w Gdowie. Dopuszcza się również 

stosowanie szczelnych zbiorników wybieralnych, 

d) zaopatrzenie w systemy energetyczne: 

 -  przez teren inwestycyjny przebiega istniejąca linia napowietrzna 15 kV,  

- dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń 

energetycznych, m.in.: lokalizację nowych stacji transformatorowych, stosownie do 

faktycznego zapotrzebowania na dostawy energii elektrycznej, w tym dla celów 

grzewczych, a także dopuszcza się kablowanie istniejących linii napowietrznych, 

 

e) zaopatrzenie w gaz: 

 - sieć główna gazu prowadzona jest po granicy kompleksu II oraz kompleksu I. 

Średnica rurociągów Ø 32 dla kompleksu II oraz Ø 40 dla kompleksów I, III i IV, 

- możliwość budowy, przebudowy i rozbudowy sieci gazowych obsługujących tereny 

przeznaczone na cele inwestycyjne, 

 

 e) gospodarka odpadami: 

- należy stosować selektywną zbiórkę odpadów - zgodnie z obowiązującym w gminie 

programem gospodarki odpadami, odbiór odpadów zapewnia gmina Gdów po złożeniu 

stosownej deklaracji. 



Załącznik 2a 

1 
 

F A Ł K O W I C E 

Grunty oferowane do sprzedaży na cele inwestycyjne – Kompleks I 

 

Osoba do kontaktu: Janusz Nowak, tel. 12/ 288 94 30 

  

Nr  

działki 

Powierzchnia 

działki  w ha 

Użytek i 

klasa 

gruntu 

 

Przeznaczenie w planie miejscowym 

483/9 0,0939 Ps III Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne  

483/10 0,0984 Ps III j.w. 

483/11 0,0376 dr j.w. 

483/12 0,1016 Ps III j.w. 

483/13 0,1036 Ps III j.w. 

483/14 0,1156 Ps III j.w. 

483/15 0,1264 Ps III j.w. 

483/16 0,1178 Ps III j.w. 

483/17 0,0818 dr j.w. 

483/18 0,1405 Ps III, N j.w. 

483/19 0,1234 Ps III, N j.w. 

483/20 0,1216 Ps III j.w. 

483/21 0,1836 Ps III. N j.w. 

483/22 0,1225 Ps III j.w. 

483/23 0,1185 Ps III j.w. 

483/24 0,1786 Ps III j.w. 

Razem pow. 

kompleksu: 

 

1,8654 

U w a g i : 

Sprzedaż kompleksu w całości w drodze przetargu 

nieograniczonego  
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F A Ł K O W I C E 

Grunty oferowane do sprzedaży na cele inwestycyjne – Kompleks II 

Nr  

działki 

Powierzchnia 

działki  w ha 

Użytek i 

klasa 

gruntu 

 

Przeznaczenie w planie miejscowym 

477/20 0,1126 Ps III Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne  

477/21 0,1144 Ps III j.w. 

477/22 0,1160 dr j.w. 

477/23 0,1091 Ps III j.w. 

477/24 0,1112 Ps III j.w. 

477/25 0,1032 Ps III j.w. 

477/26 0,1022 Ps III j.w. 

477/27 0,1245 Ps III j.w. 

477/28 0,1060 dr j.w. 

477/29 0,1065 Ps III j.w. 

477/30 0,1066 Ps III j.w. 

477/31 0,1062 Ps III j.w. 

477/32 0,1403 Ps III j.w. 

477/33 0,1172 Ps III j.w. 

477/34 0,1258 Ps III j.w. 

477/35 0,1126 Ps III j.w. 

477/36 0,1109 Ps III j.w. 

477/37 0,1097 Ps III j.w. 

477/38 0,1110 Ps III j.w. 

477/39 0,0887 dr j.w. 

477/40 0,1262 Ps III j.w. 

477/41 0,1461 Ps III j.w. 

Razem pow. 

kompleksu: 

 

2,5070 

U w a g i : 

Sprzedaż kompleksu w całości, łącznie z 

kompleksem III w drodze przetargu nieograniczonego  
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F A Ł K O W I C E 

Grunty oferowane do sprzedaży na cele inwestycyjne – Kompleks III 

 

F A Ł K O W I C E 

Grunty oferowane do sprzedaży na cele inwestycyjne – Kompleks IV 

 

Ogółem powierzchnia gruntów  do sprzedaży w kompleksach I – IV 

wynosi 5,4867 ha. 

 

Osoba do kontaktu: Janusz Nowak, tel. 12/ 288 94 30 

 

Nr  

działki 

Powierzchnia 

działki  w ha 

Użytek i 

klasa 

gruntu 

 

Przeznaczenie w planie miejscowym 

477/6 0,1237 Ps III Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne  

477/7 0,1471 Ps III j.w. 

447/8 0,1260 Ps III j.w. 

477/9 0,1682 Ps III j.w. 

Razem pow. 

kompleksu: 

 

0,5650 

U w a g i : 

Sprzedaż kompleksu w całości, łącznie z 

kompleksem II, w drodze przetargu 

nieograniczonego  

Nr  

działki 

Powierzchnia 

działki  w ha 

Użytek i 

klasa 

gruntu 

 

Przeznaczenie w planie miejscowym 

477/15 0,1394 Ps III Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne  

477/17 0,1351 Ps III j.w. 

447/18 0,1324 Ps III j.w. 

477/19 0,1424 Ps III j.w. 

Razem pow. 

kompleksu: 

 

0,5493 

U w a g i : 

Sprzedaż kompleksu w całości lub pojedyncze 

działki, w drodze przetargu nieograniczonego 
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Działki Gminy Gdów:  

Kompleks I : działki od nr 483/9 do nr 483/24 

Kompleks II : działki od nr 477/20 do nr 477/41 

Kompleks III : działki od nr 477/6 do nr 477/9 

Kompleks IV : działki od nr 477/15 do nr 477/19 

 

 

 

 

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU  

Położenie   Nazwa lokalizacji 
Fałkowice 

Miasto / Gmina 
Gdów 

Powiat 
wielicki 

Województwo małopolskie 

 

Powierzchnia 

nieruchomości  

 

Maksymalna dostępna powierzchnia 

ha 

 

Kompleks I: 1,8654 ha 

Kompleks II: 2,5070 ha 

Kompleks III: 0,5650 ha 

Kompleks IV: 0,5493 ha 

 

Razem: 5,4867 ha 

 

 

 

 

 

 

Informacje 

dotyczące 

nieruchomości 

 

 

Właściciel / właściciele 

 

 

Gmina Gdów  

Aktualny plan zagospodarowania 

przestrzennego (T/N) 

 

Tak  

 

Przeznaczenie w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

(istniejącego i opracowywanego) 
 

zabudowa jednorodzinna z 

towarzyszącymi zabudowaniami  

(układ wolnostojący lub bliźniaczy) 

 

1Charakterystyka 

działki 

 

 

Klasa gruntów  
Grunt Ps III 

 

Różnica poziomów terenu m Teren płaski 

 
Zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych i gruntowych 

(T/N) 
Nie 

Odpady znajdujące się  

na terenie (T/N) 
Nie 

 

Poziom wód podziemnych m

 

szacunkowo ok. 2 m 

Ryzyko wystąpienia zalań lub 

obsunięć terenu (T/N) 

 

Tak. 

Miejscowo niekorzystne warunki 

gruntowo-wodne 

(zagrożenie lokalnymi podtopieniami 

wód opadowych).  

Teren do częściowego odwodnienia. 
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Przeszkody podziemne (T/N) NIE 

Przeszkody występujące na 

powierzchni terenu (T/N) 
W kompleksie I istniejący staw o 

pow. ok. 10 ar  

(możliwość zagospodarowania na 

funkcję rekreacyjną) 

Istniejące ograniczenia ekologiczne 

(T/N) 
Nie 

Budynki i zabudowania na terenie 

(T/N) 

Nie 

 

Ograniczenia 

budowlane 

 

Procent dopuszczalnej zabudowy % maksymalnie 30% powierzchni 

działki budowlanej 

 

 
Ograniczenia wysokości budynków 

m 
dla budynków mieszkalnych: 

 - 2 kondygnacje nadziemne, nie 

więcej niż do 10 m, 

  

dla garaży i budynków 

gospodarczych w zabudowie 

jednorodzinnej: 

 - jedna kondygnacja nadziemna, nie 

więcej niż 5 m, 

 

dla budynków o funkcji usługowej: 

 - 3 kondygnacje nadziemne, z 

zastrzeżeniem, że kondygnacja 

najwyższa stanowi poddasze 

użytkowe; nie więcej niż 12 m od 

poziomu terenu  

Strefa buforowa m

 

 

Nie występuje 

Inne, jeśli występują 

 

wyklucza się podpiwniczanie 

budynków 

Połączenia 

transportowe  

 

Droga dojazdowa do terenu  

(rodzaj drogi i jej szerokość) 

 

Do każdego z kompleksów dojazd 

bezpośrednio z istniejącej asfaltowej 

drogi gminnej o szer. 6 m 

(oddzielającej kompleks I od 

kompleksów II, III i IV). 

 Dodatkowo po istniejących, 

utwardzonych gminnych drogach 

wewnętrznych, prowadzonych 

pomiędzy kompleksami II, III, IV . 

Dodatkowo drogi wewnętrzne do 

urządzenia według planu. 

Autostrada / droga krajowa km
 

14 km 

Kolej km


18 km - stacja Bochnia 

Bocznica kolejowa km

 

 

18 km - stacja Bochnia 
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Najbliższe lotnisko międzynarodowe 

km


 

 

Port Lotniczy Kraków - Balice,  

45 km 

Najbliższe miasto wojewódzkie km


Kraków - 28 km 

Istniejąca 

infrastruktura  

 

Elektryczność na terenie (T/N) 
 

Tak 

 Odległość przyłącza od 

granicy terenu (m) 

       

 

Przyłącze bezpośrednio z istniejącej 

sieci napowietrznej przebiegającej po 

terenie każdego z kompleksów 

 Napięcie kV 

       

 

15 kW 

Gaz na terenie (T/N)  

 

 

 

 

TAK  

Sieć główna prowadzona po granicy 

kompleksu II oraz kompleksu I 

 Odległość przyłącza od 

granicy działki m  
Według odległości poszczególnej 

działki od sieci głównej. 

 Średnica rury       mm       

 
Ø 32 dla kompleksu II 

Ø 40 dla kompleksów I, III i IV 

Woda  na terenie (T/N) 

 
Tak, prowadzona w pasie drogi 

gminnej głównej Ø  90 

 Odległość przyłącza od 

granicy terenu m  
Według odległości poszczególnej 

działki od sieci głównej. 

 

Kanalizacja na terenie (T/N) 
 

Nie, ale w bezpośrednim sąsiedztwie 

(w pasie drogowym istniejącej 

sąsiedniej drogi gminnej) znajduje się 

sieć kanalizacyjna.  

Odległość ok. 160 m od granicy 

kompleksu II oraz ok. 550 m do 

granicy kompleksu I  

Odprowadzenie wód  deszczowych  

na terenie (T/N)  

 

Nie 

Oczyszczalnia ścieków na terenie 

bądź w bezpośrednim sąsiedztwie 

(T/N) 

 

 

Oczyszczalnia w m. Gdów, 

obsługująca również teren Fałkowic 

Telefony (T/N) 

 
TAK - sieci komórkowe 
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