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Szanowny Inwestorze, 

 

Samorząd gminy Gdów przywiązuje wielką wagę do stworzenia 

komfortowych warunków dla wszelkiej działalności i inicjatywy 

gospodarczej na terenie Gminy. 

Proces ten uwzględnia: 

- zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, 

- działania promocyjne i edukacyjne, 

- pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i zagranicznych, 

- pobudzanie aktywności mieszkańców, 

- pomoc dla inwestorów zewnętrznych, chcących związać swoje losy 

biznesowe z gminą Gdów. 

Działalność prorozwojowa obejmuje również przygotowanie bazy 

infrastrukturalnej umożliwiającej skuteczne i efektywne prowadzenie 

własnej działalności, także: 

-  pomoc merytoryczną i formalną, 

-  otwartość i przychylność urzędników, 

- wspólne działania na rzecz promocji i rozwoju przedsiębiorstw. 

 

Zapraszamy do współpracy! 

 

Wójt Gminy Gdów 

    Zbigniew Wojas 
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I. POTENCJAŁ  GOSPODARCZY  GMINY  GDÓW 

1.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I KOMUNIKACYJNE 
 

Gmina Gdów położona jest na granicy Pogórza Wielickiego i Pogórza Wiśnickiego 

podzielonych doliną Raby.  Gmina oddalona jest od Krakowa o około 28 km. 

Obszar gminy leży na przecinających się szlakach komunikacyjnych: Myślenice – Bochnia, 

Kraków – Wieliczka – Limanowa. 

 

Gmina Gdów leży w powiecie wielickim, w województwie małopolskim. Gdów jest największą 

gminą powiatu wielickiego. Zajmuje powierzchnię 108 km2, obszar gminy zamieszkuje 17 203 

mieszkańców (dane GUS 2012 r.). Średnia gęstość zaludnienia wynosi 158 osób/km2. 
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Na tle gmin sąsiednich, gmina Gdów prezentuje się jako progowa część większego obszaru 

nizinnego, który przeważa w jednostkach położonych na północ (Kraków, Niepołomice, Kłaj, 

Bochnia). Od północnego zachodu i  południa( gminy: Wieliczka, Raciechowice, Łapanów) 

dominują tereny wyżynne  z dość urozmaiconą rzeźbą. Położenie gminy w centrum 

krzyżujących się dróg wojewódzkich oraz urozmaicenie rzeźby terenu to wszystko wpływa na 

atrakcyjność gospodarczo - turystyczną gminy Gdów. 

 KOMUNIKACJA 
 

W centrum Gdowa krzyżują się drogi wojewódzkie: Kraków – Wieliczka – Limanowa (nr 966) 

oraz Myślenice – Bochnia (nr 967). Przez północny obszar gminy przechodzi droga krajowa 

nr 4. Długość dróg wojewódzkich wynosi 27 km, dróg powiatowych 55,2 km natomiast dróg 

gminnych 112 km.  

Odległość od miast: 

 Kraków – 28 km, 

 Wieliczka – 15 km,  

 Bochnia – 19 km,  

 Myślenice – 22 km, 

 Dobczyce – 10 km. 
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Transport na terenie gminy Gdów oparty jest o rozwiniętą sieć dróg publicznych o łącznej 

długości 194,9km składającej się z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Sieć dróg 

wojewódzkich tworzy dogodne połączenie wschodniej części Gminy z częścią 

zachodnią - droga nr 966 Myślenice - Gdów -Łapczyca oraz północnej z 

południową - drogą nr 967 Wieliczka - Gdów - Tymowa. Skrzyżowanie tych dróg 

przebiega w centrum Gdowa. Łączna długość dróg wojewódzkich wynosi 27 km.  

Drogi wojewódzkie w całości mają nawierzchnię bitumiczną.  W sieć dróg powiatowych, 

wchodzi 13 odcinków o łącznej długości wynoszącej 55,2  km. Sieć dróg gminnych składa się 

z 90 odcinków o łącznej długości 112 km.  

Jedną z głównych rzeczy przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji przedsiębiorstwa jest jakość 

dróg, dlatego też gmina Gdów podejmuje wszelkich starań w modernizacje dróg własnych 

oraz w porozumieniu z jednostkami nadrzędnymi, modernizację dróg powiatowych i 

wojewódzkich. Ponadto gmina Gdów prowadzi także działania inwestycyjne w rozbudowę 

sieci dróg, w szczególności długo oczekiwaną obwodnicę Gdowa, która zlokalizowana jest w 

sąsiedztwie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krakowskiego Parku Technologicznego – 

Podstrefa Gdów. 
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1.2 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY 

Administracyjnie gmina sąsiaduje z następującymi gminami: od zachodu z gminą Dobczyce, 

od wschodu z gminą Bochnia, od południa z gminą Łapanów a od północy z gminami Kłaj i 

Biskupice. 

Gmina obejmuje 29 sołectw: Bilczyce, Cichawa, Czyżów, Fałkowie, Gdów, Hucisko, 

Jaroszówka, Klęczana, Krakuszowice, Książnice, Kunice, Liplas, Marszowice, Niegowić, 

Niewiarów, Nieznanowice, Niżowa, Pierzchów, Podolany, Stryszowa, Szczytniki, Świątniki, 

Wiatowice, Wieniec, Winiary, Zagórzany, Zalesiany, Zborczyce i Zręczyce. 

1.3 STRUKTURA LUDNOŚCI 

Stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania w gminie Gdów na dzień 31 12 2011 r. 

wynosił: 17 203 osoby. Stanowi to ok. 15 % ogółu ludności powiatu wielickiego oraz:  

- dodatnie saldo migracji, 

- dodatni przyrost naturalny, 

- gęstość zaludnienia: 158 osób/km2 (województwo małopolskie: 215 osób/km2). 

 

1.4. ŚRODOWISKO NATURALNE 

- ukształtowanie terenu - urozmaicone: 

- rzeźba wysokofalisto - pagórkowata obszary południowe  i południowo - zachodnie ; 

-  rzeźba falisto - pagórkowata- obszary północne; 

- rzeźba równinna – dolina rzeki Raby, obszary północno – wschodnie i centralne. 

Wysokość bezwzględna: od 205 do 355 m n.p.m. 

Gminy sąsiednie: 

- od północy: obszary nizinne( Kłaj, Niepołomice, Bochnia); 

- od północnego zachodu i południa: obszary wyżynne z dość urozmaiconą, malowniczą 

rzeźbą( Wieliczka, Raciechowice, Łapanów) 

 

 LESISTOŚĆ 

- ok. 10% powierzchni gminy Gdów pokrytej jest lasami, głównie w części południowo-

wschodniej i  północno – zachodniej oraz na terenach południowych i wzdłuż rzeki Raby 

(województwo małopolskie: 30%, powiat wielicki: 20%), 

- większe kompleksy leśne pobliżu Gminy: 

 Kłaj i Niepołomice( Puszcza Niepołomicka z rezerwatem przyrody) 
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 Dobczyce, Raciechowice i Łapanów. 

 

 WODY POWIERZCHNIOWE 

- rzeka Raba – przepływa przez 12 sołectw( prawy dopływ Wisły), 

- potoki, 

- sztuczne stawy (w tym wyrobiska gliny po byłej cegielni) 

- sadzawki, 

- wyrobiska żwiru zalane wodą gruntową ( w dolinie Raby). 

 

 STAN CZYSTOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Wskaźniki czystości środowiska  naturalnego nie przekraczają 50 % dopuszczalnych norm 

zanieczyszczeń; 

- odpady stałe są wywożone poza obszar Gminy; 

-  na terenie Gminy funkcjonuje oczyszczalnia ścieków 

 Gdów - przepustowość: 1200 m3  

 Pierzchów – przepustowość: 130 m3 

- w fazie realizacji kanalizacja mieszkań i zakładów( 90% Gdowa); 

- ze względu na ograniczony rozwój przemysłu oraz brak przemysłu ciężkiego zagrożenia z 

jego strony są niewielkie. 
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1.5 Analiza potencjału gospodarczego gminy Gdów 

 1. Analiza SWOT 

 Analiza SWOT dla gminy Gdów - stan obecny 

Przedmiot 

rozważań 

Gmina Gdów Otoczenie 

Mocne strony 

P
u
n
k
ty

 

Słabe strony 

P
u
n
k
ty

 

Szanse 

P
u
n
k
ty

 

Zagrożenia 

P
u
n
k
ty

 

1. Położenie 

geograficzne i 

komunikacyjne 

- walory przyrodnicze, 

- walory turystyczne terenu, 

- położenie w dolinie Raby, 

- obecność dróg wojewódzkich 

nr 966 i nr 967 oraz krajowej 

drogi nr 4, 

- dostępność komunikacyjna 

(komunikacja prywatna, PKS), 

- bliskość aglomeracji Krakowa 

- budowa obwodnicy Gdowa 

+ 5 

+5 

+5 

+3 

 

+ 4 

+ 5 

+5 

- duży ruch tranzytowy 

przez centrum gminy, 

 

- mała liczba miejsc 

parkingowych, 

- ryzyko wypadków z 

udziałem pieszych 

-5 

 

 

-3 

-4 

- walory przyrodnicze, 

- walory turystyczne terenu, 

- dostępność komunikacyjna 

(komunikacja prywatna, 

PKS), 

- bliskość aglomeracji 

Krakowa 

 

+5 

+5 

+4 

 

+5 

 

+5 

- duży ruch tranzytowy, 

- podwyższone ryzyko 

wypadków drogowych  

-5 

-5 

2. Stan 

środowiska 

przyrodniczego 

(szata roślinna i 

świat zwierząt, 

- bogata szata roślinna i świat 

zwierząt, 

- II klasa czystości wody w 

+4 

 

- zanieczyszczenie 

środowiska w okresie 

grzewczym SO2 i pyłem 

zawieszonym, 

-5 

 

- bogata szata roślinna i świat 

zwierząt, 

- praktycznie czyste 

+4 

 

- zanieczyszczenie 

środowiska w okresie 

grzewczym SO2 i pyłem 

zawieszonym, 

-5 
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wody, 

zanieczyszczeni

e środowiska) 

Rabie, 

- dobrze rozwinięty system wód 

podziemnych, 

- praktycznie czyste powietrze, 

- Ekopark – funkcja edukacyjna, 

- alternatywne paliwa do 

ogrzewania domostw 

+4 

+3 

+3 

+5 

 

+4 

- dzikie wysypiska śmieci, 

- zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych i 

gruntowych związane z 

rolniczym charakterem 

obszaru, 

- uciążliwa komunikacja 

drogowa 

-5 

 

-4 

 

-5 

powietrze, 

- pomniki przyrody 

+3 

+4 

- dzikie wysypiska śmieci, 

- zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych i 

gruntowych związane z 

rolniczym charakterem 

obszaru, 

- uciążliwa komunikacja 

drogowa 

-5 

 

-4 

 

-5 

3. Struktury i 

procesy 

ludnościowe ( 

tym: struktura 

wieku i płci, 

bezrobocie, 

sfera pomocy 

społecznej) 

- duża gęstość zaludnienia, 

- przewaga kobiet nad 

mężczyznami, 

- wzrost przyrostu naturalnego, 

- dominacja osób w wieku 

produkcyjnym, 

- stopniowy wzrost długości 

życia 

+4 

+4 

 

+3 

+5 

+3 

- duża stopa bezrobocia, 

- wyjazdy sezonowe do 

pracy, 

- korzystanie z różnych 

form wsparcia finansowego, 

- starzenie się ludności 

-5 

-4 

 

-4 

-3 

- duża gęstość zaludnienia, 

- stopniowy wzrost długości 

życia 

+4 

 

+3 

- duża stopa bezrobocia, 

- wyjazdy sezonowe do 

pracy, 

- korzystanie z różnych form 

wsparcia finansowego, 

- starzenie się ludności 

-5 

 

-4 

-4 

 

-3 

4. Osadnictwo 

- wiejskie układy osadnicze, 

- ulicówki, rzędówki, 

- zabudowa jednorodzinna, 

- stolica gminy ma charakter 

małego miasta 

+4 

+4 

+5 

+4 

- brak praw miejskich dla 

stolicy gminy 

-5 - wiejskie i miejskie układy 

osadnicze, 

- różne typy wiejskich 

układów osadniczych, 

- zabudowa jednorodzinna, 

- prawa miejskie (Dobczyce, 

Bochnia) 

+5 

 

+3 

+5 

+5 

- zabudowa wielorodzinna -5 
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5. Potencjał 

ekonomiczny 

(w tym: 

podmioty 

gospodarcze i 

infrastruktura 

ekonomiczna) 

- wzrost liczby podmiotów 

gospodarczych, 

- Podstrefa Parku 

Technologicznego 

+5 

 

+5 

- słaba infrastruktura 

ekonomiczna 

 

-4 - wzrost liczby podmiotów 

gospodarczych, 

- rozwinięta infrastruktura 

ekonomiczna 

+5 

 

+4 

  

6. 

Infrastruktura 

techniczna i 

komunalna 

- rozwinięta infrastruktura 

techniczna, 

- oczyszczalnie ścieków, 

- większość gospodarstw 

podłączona do wodociągów, 

- oświetlenie uliczne 

+4 

+5 

 

+4 

+4 

- brak sygnalizacji 

świetlnej, mała liczba 

chodników, przejść dla 

pieszych 

-3 - rozwinięta infrastruktura 

techniczna i komunalna, 

- oświetlenie uliczne, 

- sygnalizacje świetlne, 

przejścia dla pieszych 

+4 

 

+4 

+5 

  

7. 

Infrastruktura 

społeczna 

- rozwinięty system edukacyjny 

na szczeblu podstawowym, 

- działalność Centrum Kultury, 

- działalność ZGK, 

- promocja gminy 

+5 

 

+5 

+4 

+5 

- słaby system szkolnictwa 

ponad gimnazjalnego 

-4 - rozwinięty system 

edukacyjny na wszystkich 

szczeblach, 

- działalność CK, 

- promocja gminy 

+5 

 

+5 

+5 

  

8. Rolnictwo 

- rozwinięte rolnictwo, 

- wzrost znaczenia sadów, 

- uprawy ekologiczne, 

+5 

+3 

+4 

- rozdrobnienie 

gospodarstw rolnych, 

- spadek inwentarza żywego 

-2 

 

-3 

- uprawy ekologiczne +4 - spadek znaczenia 

rolnictwa, 

- rozdrobnienie gospodarstw 

rolnych, 

- spadek inwentarza żywego 

-2 

 

-2 

-3 
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9. Turystyka 

- rozwój agroturystyki, 

- promocja z zakresu turystyki, 

- pomniki, kopce historyczne, 

- szlaki turystyczne, 

- dwory, skanseny, kościoły 

+4 

+3 

+1 

+3 

+2 

   - rozwój agroturystyki, 

- promocja z zakresu 

turystyki, 

- liczne zabytki, 

- szlaki turystyczne, 

- obiekty na Szlaku 

Architektury Drewnianej, 

- dwory, skanseny, kościoły 

+4 

+4 

 

+4 

+4 

+2 

+2 

  

10. Inne 

zjawiska i 

okoliczności i 

istotne dla 

rozwoju 

lokalnego – 

słynni ludzie na 

terenie gminy 

- Niegowić – początek posługi 

kapłańskiej Karola Wojtyły, 

- Pierzchów – miejsce narodzin 

gen. Jana Henryka 

Dąbrowskiego, 

- Gdów – miejsce narodzin 

Ludwika Sosnowskiego-

Solskiego, 

- Gdowianin z wyboru – 

Tadeusz Kantor 

 

+5 

 

+5 

 

+5 

+5 

   +5 

 

+3 

  

SUMA 

PUNKTÓW 

 + 

182 

 - 

88 

 + 

127 

 - 

57 
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 Analiza SWOT dla gminy Gdów - prognozy na przyszłość. 

Przedmiot 

rozważań 

Gmina Gdów Otoczenie 

Mocne strony 

P
u
n
k
ty

 

Słabe strony 

P
u
n
k
ty

 

Szanse 

P
u
n
k
ty

 

Zagrożenia 

P
u
n
k
ty

 

1. Położenie 

geograficzne i 

komunikacyjne 

- promocja walorów 

przyrodniczych gminy 

przyczyni się do poprawy ruchu 

turystycznego oraz przyniesie 

znaczące dochody finansowe dla 

gminy, 

- poprawa połączeń 

komunikacyjnych oraz jakości 

dróg polepszy dostępność gminy 

dla turystów, inwestorów jak i 

samych mieszkańców 

 

+5 

 

 

+5 

- brak promocji walorów 

przyrodniczych może 

przyczynić się do osłabienia 

ruchu turystycznego i 

zaniku znaczenia tychże 

walorów, 

zły stan dróg oraz brak 

bezpiecznych przejść dla 

pieszych może podwyższyć 

ryzyko wypadków 

drogowych oraz 

doprowadzić do degradacji 

walorów środowiska 

wynikających np. z 

podwyższonych wartości 

emisji spalin 

 

-4 

 

 

 

-5 

- promocja walorów 

przyrodniczych gminy 

przyczyni się do poprawy 

ruchu turystycznego oraz 

przyniesie znaczące dochody 

finansowe dla gminy, 

- poprawa połączeń 

komunikacyjnych oraz 

jakości dróg polepszy 

dostępność gminy dla 

turystów, inwestorów jak i 

samych mieszkańców 

 

+5 

 

 

+5 

- brak promocji walorów 

przyrodniczych może 

przyczynić się do osłabienia 

ruchu turystycznego i zaniku 

znaczenia tychże walorów, 

-brak bezpiecznych przejść 

dla pieszych może 

podwyższyć ryzyko 

wypadków drogowych oraz 

doprowadzić do degradacji 

walorów środowiska 

wynikających np. z 

podwyższonych wartości 

emisji spalin 

 

-4 

 

 

 

-3 

2. Stan 

środowiska 

przyrodniczego 

(szata roślinna i 

świat zwierząt, 

wody, 

zanieczyszczeni

e środowiska) 

- poprawa czystości wód, 

- ochrona środowiska 

naturalnego przy pomocy 

funduszy z UE, 

- poprawa warunków 

aerosanitarnych, 

+5 

+5 

 

+3 

- ubożenie szaty roślinnej, 

zanikanie siedlisk 

naturalnych, ubożenie 

świata zwierzęcego, 

- brak edukacji z zakresu 

ochrony środowiska może 

prowadzić do powstawania 

np. kolejnych dzikich 

 

-5 

 

-5 

- wzrost znaczenia zbiornika 

Dobczyckiego, 

- poprawa jakości wód, 

- ochrona środowiska 

naturalnego przy pomocy 

funduszy z UE, 

+3 

+5 

 

+5 

- ubożenie szaty roślinnej, 

zanikanie siedlisk 

naturalnych, ubożenie świata 

zwierzęcego, 

- brak edukacji z zakresu 

ochrony środowiska może 

prowadzić do powstawania 

np. kolejnych dzikich 

 

-5 

 

-5 
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- zakładanie rezerwatów 

przyrody, 

- edukacja społeczeństwa 

lokalnego z zakresu wiedzy o 

ochronie środowiska, 

- wzrost znaczenia 

alternatywnych paliw do 

ogrzewania gospodarstw 

domowych 

+3 

 

+5 

 

 

+5 

wysypisk śmieci 

 

- poprawa warunków 

aerosanitarnych, 

- zakładanie rezerwatów 

przyrody, 

- edukacja społeczeństwa 

lokalnego z zakresu wiedzy o 

ochronie środowiska, 

- wzrost znaczenia 

alternatywnych paliw do 

ogrzewania gospodarstw 

domowych 

 

+3 

+3 

 

+5 

 

+5 

wysypisk śmieci 

 

3. Struktury i 

procesy 

ludnościowe ( 

tym: struktura 

wieku i płci, 

bezrobocie, 

sfera pomocy 

społecznej) 

- prowadzenie polityki 

prorodzinnej, 

- wzrost środków finansowych 

na pomoc społeczną, 

- nowe miejsca pracy (programy 

do walki z długotrwałym 

bezrobociem) 

+4 

 

+4 

+5 

- dalsza migracja 

zarobkowa, 

- wzrost liczby ludności w 

wieku poprodukcyjnym 

-5 

 

-5 

- prowadzenie polityki 

prorodzinnej, 

- wzrost środków 

finansowych na pomoc 

społeczną, 

- nowe miejsca pracy 

(programy do walki z 

długotrwałym bezrobociem) 

+4 

 

+4 

+5 

- dalsza migracja zarobkowa, 

- wzrost liczby ludności w 

wieku poprodukcyjnym 

-5 

 

-5 

4. Osadnictwo 

- zachowanie wiejskich układów 

osadniczych, 

- nadanie praw miejskich stolicy 

gminy poprawi jej wizerunek w 

regionie 

+5 

 

+5 

- budowa bloków/domów w 

zabudowie szeregowej 

osłabi wygląd gminy 

 

-5 

- zachowanie 

dotychczasowego układu 

osadniczego 

 

+5 

  

5. Potencjał 

ekonomiczny 

(w tym: 

podmioty 

gospodarcze i 

- nowe miejsca pracy dzięki 

Podstrefie Parku 

Technologicznego, 

+5 

 

- brak napływu kapitału 

zagranicznego może osłabić 

gminę 

 

-5 

- inwestycje zagraniczne, 

- rozwój infrastruktury 

+5 

+5 

- brak napływu kapitału 

zagranicznego może osłabić 

gminy 

 

-5 
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infrastruktura 

ekonomiczna) 

- inwestycje zagraniczne, 

- rozwój infrastruktury 

ekonomicznej, 

- dalszy wzrost podmiotów 

gospodarczych 

+5 

+5 

 

+5 

ekonomicznej, 

- dalszy wzrost podmiotów 

gospodarczych 

 

+5 

6. 

Infrastruktura 

techniczna i 

komunalna 

- dalszy rozwój infrastruktury 

technicznej i komunalnej, 

- podłączenie wszystkich 

gospodarstw do wodociągu, 

- zwiększenie środków 

finansowych na rozbudowę i 

modernizację infrastruktury 

+5 

 

+5 

+5 

- zmniejszenie środków na 

rozbudowę infrastruktury 

technicznej i komunalnej 

lub na jej modernizację 

może przyczynić się do 

obniżenia walorów gminy 

 

-5 

- dalszy rozwój infrastruktury 

technicznej i komunalnej, 

- zwiększenie środków 

finansowych na rozbudowę i 

modernizację infrastruktury 

+5 

 

+5 

- zmniejszenie środków na 

rozbudowę infrastruktury 

technicznej i komunalnej lub 

na jej modernizację może 

przyczynić się do obniżenia 

walorów gmin 

 

-5 

7. 

Infrastruktura 

społeczna 

- promocja gminy, 

- powstawanie szkół 

ponadgimnazjalnych o różnych 

profilach nauczania, 

- nakłady finansowe na 

szkolnictwo, 

- zwiększenie nakładów 

finansowych na służbę zdrowia, 

- usprawnienie funkcjonowania 

UG, 

-partnerstwo gmin 

+5 

+5 

 

+5 

+5 

 

+5 

+5 

- spadek jakości usług 

świadczonych przez służbę 

zdrowia 

-5 - promocja gmin, 

- zwiększenie nakładów 

finansowych na służbę 

zdrowia, 

- usprawnienie 

funkcjonowania UG, 

-partnerstwo gmin 

+5 

+5 

 

+5 

+5 

- spadek jakości usług 

świadczących przez służbę 

zdrowia 

-5 
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8. Rolnictwo 

- wzrost znaczenia upraw 

ekologicznych, 

- korzystanie z funduszy UE 

mające na celu poprawę w 

gospodarstwach rolnych 

+5 

 

+5 

- zanik tradycji rolniczej -5 - wzrost znaczenia upraw 

ekologicznych, 

- korzystanie z funduszy UE 

mające na celu poprawę w 

gospodarstwach rolnych 

+5 

 

+5 

- zanik tradycji rolniczej -5 

9. Turystyka 

- rozwój agroturystyki, 

- promocja turystyczna gminy, 

- zakładanie nowych szlaków 

turystycznych, 

- poprawa bazy noclegowej, 

gastronomicznej i 

towarzyszącej, 

- modernizacja oznakowania 

szlaków turystycznych i 

zabytków 

+5 

+5 

+5 

 

+5 

 

+5 

- zahamowanie rozwoju 

turystyki 

-5 - rozwój agroturystyki, 

- promocja turystyczna 

gminy, 

- zakładanie nowych szlaków 

turystycznych, 

- poprawa bazy noclegowej, 

gastronomicznej i 

towarzyszącej, 

- modernizacja oznakowania 

szlaków turystycznych i 

zabytków 

+5 

+5 

+5 

 

+5 

 

+5 

- zahamowanie rozwoju 

turystki 

-5 

10. Inne 

zjawiska i 

okoliczności i 

istotne dla 

rozwoju 

lokalnego – 

słynni ludzie na 

terenie gminy 

- przyciąganie turystów poprzez 

wizerunek znanych osób 

związanych z gminą – atrakcja 

turystyczna (szlaki pamięci, 

święta) 

 

+5 

- brak promocji wizerunku 

znanych osób może osłabić 

walory 

turystyczne/historyczne 

gminy 

 

-5 

- przyciąganie turystów 

poprzez wizerunek znanych 

osób związanych z gminą – 

atrakcja turystyczna (szlaki 

pamięci, święta) 

 

+5 

- brak promocji wizerunku 

znanych osób może osłabić 

walory 

turystyczne/historyczne 

gminy 

 

-5 

SUMA 

PUNKTÓW 

 + 

164 

 - 

64 

 + 

142 

 - 

52 
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II.  ROLNICTWO 

 

2.1 INFORMACJE OGÓLNE 

 Liczba gospodarstw rolnych 

Grupa gospodarstw (liczba) Powierzchnia łączna (ha) 

do 1 ha:         1411  761 ha 

1-5 ha:          1594 4115 ha 

5-10 ha:          210 1502 ha 

10 ha i więcej:   54 1378 ha 

OGÓŁEM:      3269 Gruntów rolnych:                          7757 ha 

 W tym użytków rolnych:                6915 ha 

 

2.2. PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU ROLNICTWA 

 

 BONITACJA RZEŹBY TERENU 

Na terenie gminy Gdów wyróżniono trzy klasy jakości gruntów dla potrzeb produkcji rolnej 

pod względem ukształtowania terenu: 

- tereny bardzo korzystne lub korzystne: 74% powierzchni użytków rolnych Gminy (płaskie 

obszary równinne, płaskie  wierzchowiny oraz bardzo słabe stoki), 

-  tereny średnio korzystne: 18%  powierzchni użytków rolnych (stoki o nachyleniu 60 – 100  

oraz wąskie doliny o szerokości 50 m), 

-  tereny mało korzystne lub niekorzystne, stanowiące 7% powierzchni użytków rolnych  

( stoki o nachyleniu 100 – 150 oraz mniejsze stoki z licznymi wąwozami). 

 

 BONITACJA GLEB 

1) grunty orne: 

- przeważa III klasa bonitacyjna: 70% powierzchni gruntów ornych, 

- II klasa bonitacyjna: 12% powierzchni, 

- IV klasa bonitacyjna: 2l%  powierzchni. 

2) użytki zielone: III klasa – 40% powierzchni u.z., IV klasa – 35% powierzchni u.z. 

 

 KOMPLEKSY GLEBOWE 
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1) GRUNTY ORNE: 

-  pszenny dobry (57% powierzchni gruntów ornych). Nadaje się do upraw roślin o wysokich 

wymaganiach glebowych ,takich jak:  pszenica, rzepak, koniczyna. 

- zbożowo pastewny mocny (16 % gruntów ornych). Posiadają one wadliwy układ stosunków 

powietrzno – wodnych wynikający z okresowej lub stałej podmokłości, związku z czym 

wymagają zabiegów melioracyjnych. 

- pszenny górski (8% gruntów ornych). Sprzyjają uprawie większości roślin uprawnych. 

Ograniczeniu podlegają warzywa. 

- bardzo dobry pszenny wadliwy i żytni- niewielki obszar. 

 

2) UŻYTKI ZIELONE: 

- kompleks użytków zielonych średnich: 73 %  pow. u.z. 

- użytki zielone bardzo dobre i dobre oraz słabe – pozostały obszar użytków zielonych. 

 

3)  STOSUNKI  POWIETRZNO - GLEBOWE 

- dla przeważającego obszaru użytków rolnych - korzystne. 

- w części południowej i południowo –zachodniej Gminy znacznej powierzchni występują 

użytki podmokłe i okresowo w wilgotne,  wymagające regulacji stosunków wodnych. 

 

4)  STAN CZYSTOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO: 

- umożliwia rozwój ekologicznej produkcji rolnej. 

 

III. Turystyka 

3.1 WALORY POŁOŻENIA GMINY GDÓW 

- Kraków (odległość 28 km) - ok. 2 mln turystów rocznie 

- Wieliczka (odległość 15 km) ok. 830 tys. Zwiedzających Kopalnię Soli rocznie 

- skrzyżowanie dróg wojewódzkich w centrum Gminy. 

 

 Atrakcje turystyczne: 

1) dziedzictwo historyczne i kulturowe gminy Gdów takie jak: 

a) Szlak Papieski - I parafia Karola Wojtyły w Niegowici, 
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b) Kopiec J .H. Dąbrowskiego Kopiec Powstańców Krakowskich, 

c) kurhan w Krakuszowicach, 

d) zabytkowe dworki i zespoły dworskie z XVIII, X IX w., 

e) Dom Pracy Twórczej Tadeusza Kantora,, ,Krzesło Kantora'', 

f) Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii  Panny w Gdowie, 

g) cmentarze z I i II wojny światowej. 

 

2) ważniejsze atrakcje w sąsiedztwie Gminv: 

a) Kraków – Stare Miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i   

Przyrodniczego UNESCO, 

b) Kopalnia Soli w Wieliczce - wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i   

Przyrodniczego UNESCO, 

c) Kopalnia Soli w Bochni, 

d) zamki: Niepołomice Dobczyce, Nowy Wiśnicz, 

e) Puszcza Niepołomicka. 

 

3) sport i rekreacja: 

a) czysta rzeka Raba - plaże wzdłuż rzeki Raba, zagospodarowany teren rekreacyjno-

wypoczynkowy wraz z ośrodkiem wypoczynkowym na tzw. „Zarabiu” 

b) sieć oznakowanych ścieżek rowerowych i szlaków pieszych, 

c) tereny do uprawiania sportów motorowych i motokrosowych, 

d) rekreacja konna, 

e)urozmaicony, malowniczy krajobraz Pogórza Wielickiego i Bocheńskiego. 

 

IV.PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARCZE 

4.1 KLIMAT GOSPODARCZY 

 LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY w 2013 r.: 

  976 podmiotów  

 NAJBARDZIEJ ROZWINIĘTE SEKCJE GOSPODARKI 

1) handel i usługi:    258 podmiotów, 

2) budownictwo:       235 podmiotów, 

3) przetwórstwo przemysłowe: 105 podmiotów, 
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4) transport:              88 podmiotów. 

Przemysł rozwinięty jest w stopniu znikomym: 

- głównie: 

- przetwórstwo rolno - spożywcze, 

- eksploatacja kruszywa, 

- przetwórstwo drewna( w tym produkcja mebli), 

- ponadto: 

- produkcja odzieży, 

- ceramika (rękodzieło). 

UWAGA! 

Wśród branż coraz bardziej kojarzonych z gminą Gdów w skali ponadlokalnej, szczególnie 

miejsce zajmuje meblarstwo – produkcja i handel artykułami meblowymi. 

 

 TELEFONIA 

- stacjonarna: zasięg - obszar całej Gminy. 

- komórkowa: zasięg- obszar całej Gminy. 

 

 DOSTĘP DO INTERNETU 

- łącza stałe (w tym radiowe, o zasięgu pokrywającym większą część Gminy). 

 

 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

Na terenie gminy Gdów zarówno infrastruktura techniczna jak i komunalna jest dobrze 

rozwinięta.  

Energia elektryczna doprowadzana jest do odbiorców poprzez napowietrzną sieć średniego 

napięcia. W sołectwach Pierzchów i Książnice Zakład Gazowniczy posiada sieć gazową 

średniego i niskiego ciśnienia oraz stacje redukcyjno-pomiarowe  gazu II stopnia. Natomiast 

w pozostałych sołectwach (z wyjątkiem Niżowej, Stryszowej i Klęczany) zlokalizowana jest i 

eksploatowana sieć gazowa średniego ciśnienia.  

Źródłem zasilania w gaz gminy jest stacja redukcyjna gazu I stopnia znajdująca się na 

terenie Gdowa. Występuje także gazociąg wysokoprężny, który czerpie ze złóż kopalin gazu 

w Liplasie.  
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Główne źródło zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców gminy stanowi wodociąg wiejski – 

Gdów, który swym zasięgiem obejmuje Gdów oraz południowo – zachodnią część gminy. 

Większość domów i gospodarstw podłączona jest obecnie do tego wodociągu.  

Na terenie  m. Gdów została zakończona budowa systemu kanalizacji wraz z oczyszczalnią 

ścieków. Oczyszczalnia ścieków w Gdowie oczyszcza obecnie ok. 300 m3/dobę. Przewiduje 

się dalszą, etapową rozbudowę oczyszczalni w miarę potrzeb i rozwoju sieci kanalizacyjnej. 

Oczyszczalnia ścieków w Pierzchowie oczyszcza aktualnie 100 m3/dobę. Obowiązuje tu 

system kanalizacji sanitarnej. Ścieki z gospodarstw rolnych – gnojowica są gromadzone w 

specjalnych szczelnych zbiornikach.  

Według posiadanej przez Urząd Gminy w Gdowie inwentaryzacji, na terenie gminy Gdów 

znajduje się 1390 punktów świetlnych, w tym 295 nowych lamp sodowych i 50 kaganków. 

 

V.PRZEMYSŁ 

Przemysł w gminie Gdów rozwinięty jest na małą skalę. Trzon bazy przemysłowej stanowią: 

1) zakłady przetwórstwa rolno – spożywcze (14 podmiotów), 

2) zakłady eksploatacji kruszywa ( 10 podmiotów), 

3)zakłady przetwórstwa drewna stolarnie (produkcja mebli i materiałów budowlanych). 

 

Ponadto (na mniejszą skalę) funkcjonują: 

1) zakłady przemysłu odzieżowego (szwalnie), 

2) zakład ceramiczny (rękodzieło). 

Poza nimi na terenie gminy Gdów nie rozwinęła się, jak do tej pory, żadna inna gałąź 

przemysłu. 

Do zakładów przetwórstwa rolno  - spożywczego należą: 

- 3 ubojnie, 3 przetwórnie mięsa, 4 młyny gospodarcze, 3 piekarnie,1 zakład produkcji 

pierogów i uszek. 

W otoczeniu Gminy, najbliższe zakłady przetwórstwa rolno spożywczego większych 

rozmiarów znajdują się w miejscowościach: 

- Łąkta (25 km), 

- Tymbark (30 km). 


