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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 



Urząd Gminy w Gdowie 
 

32-420 Gdów, Rynek 40; tel. (+48 12) 251 41 66, 251 42 66; 251 43 66 fax: (+48 12) 251 40 05; email: urzad@gdow.pl; www: gdow.pl 
 

- 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). 
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OFERTA INWESTYCYJNA  

 

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU   „GDÓW” 

 

1) Położenie i własność 

Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla m. Gdów (działka nr 891/36) oraz projektu planu dla miejscowości Gdów, 

który jest w trakcie sporządzania.  

W związku z powyższym, w zależności od zainteresowania przedłożoną ofertą 

inwestycyjną, istnieje możliwość wprowadzenia do w/w projektu planu zmian, 

uwzględniających w ustalonym zakresie,  oczekiwania Inwestora, dotyczące np. 

zagospodarowania terenu (w tym zmiany układu komunikacyjnego). 

Teren wskazany pod rozwój różnych funkcji związanych z prowadzeniem działalności 

(tereny przemysłowe, tereny komercyjne, produkcyjne, giełdy towarowe, składy, bazy, 

warsztaty a także użytki rolne) kształtuje się następująco: 

 

 teren o symbolu P/U              powierzchnia przemysłowa        1,6666 ha   

                                                              powierzchnia ciągów komunikacyjnych  0,510 ha 

                                                        powierzchnia pod rezerwę kolejowa        0,760 ha 

                                                                   (teren stanowi własność Gminy Gdów) 

 

 teren o symbolu  UC1             powierzchnia łączna                    9,46 ha 

(teren Agencji Nieruchomości Rolnych – 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Krakowskiego 

Parku Technologicznego, Podstrefa Gdów) 

 

 teren o symbolu RZ              powierzchnia łączna       1,81 ha 

(teren stanowi własność Gminy Gdów) 

 

 

Łączna powierzchnia wszystkich w/w terenów wynosi:                                 14, 2066 ha 

 

Szczegółowy opis gruntów Gminy Gdów oferowanych do sprzedaży stanowi załącznik nr 2 a 

i 2 b. 
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Aktualny projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Gdów 

obrazuje załącznik opisowy numer 3a oraz graficzny nr 3b. Lokalizację szczegółową działek 

gminy Gdów oferowanych na sprzedaż w stosunku do Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Krakowskiego Parku Technologicznego- Podstrefa Gdów – stanowi załącznik nr 4. 
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Specjalna Strefa Ekonomiczna- Podstrefa w  Gdowie – widok obecny. 

 

 

 OTOCZENIE NIERUCHOMOŚCI 

- w sąsiedztwie znajdują się: 

zakłady produkcyjne branży: drzewnej, tworzyw sztucznych, hurtownia artykułów 

przemysłowych, tereny niezabudowane stanowiące użytki rolne. 

- budowa obwodnicy Gdowa – w fazie realizacji, przebieg w najbliższym otoczeniu 

nieruchomości, 

- korytarz linii kolejowej – wyznaczony w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, po zmianie planu tereny linii kolejowej przebiegać będą poza obszarem 

inwestycyjnym ujętym w ofercie. 

 

 DOSTĘPNOŚĆ DO URZĄDZEŃ INFRASTUKTURY TECHNICZNEJ 

- Zasilanie w wodę 

Przeprowadzono pomiary sprawdzające mające na celu określenie wydajności sieci 

wodociągowej w tym rejonie. 
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Ilość hydrantów - 2 szt. hydrantów nadziemnych 80 mm. 

Rurociąg zasilający Strefę -  PVC 110 mm.  

Wydajność każdego z hydrantów - Q = 8,7 l/s 

Po odliczeniu zapotrzebowania gospodarczego ( bytowego ) na wodę w tym 

rejonie możemy zapewnić dostawę do Strefy w ilości  - 4,0 l/s = 14,4 m3/h 

- Odprowadzenie ścieków sanitarnych 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu Strefy jest możliwe poprzez 

dwa rozwiązania: 

 wykorzystanie kolektora grawitacyjnego PVC 200 mm, 

charakteryzującego się spadkiem 0,005 a zlokalizowanym na terenach przyległych 

do ul. Staszica wraz z sięgaczem do ul. Przemysłowej. Koniec kolektora przy 

istniejącej stolarni. 

 przy wykorzystaniu istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej w części 

południowo-zachodniej. Pompowanie dzięki wykonanemu rurociągowi 

ciśnieniowemu o średnicy 100 mm. Wlot do studzienki rozprężnej na końcówce 

kolektora grawitacyjnego PVC 200 mm będącego odgałęzieniem kanalizacji 

sanitarnej w ulicy Staszica. 

 

W chwili obecnej oczyszczalnia ścieków w Gdowie jest po modernizacji. Może przyjąć 

1200 m3/dobę aby uzyskać jej pełne obciążenie technologiczne. 

Wymagane wskaźniki oczyszczenia charakteryzują sie następującymi wielkościami: 

BZT5 - 25,0 mg/l, CHZT - 125,0 mg/l,  zawiesina 35,0 mg/l.  

Pozwolenie wodno-prawne obowiązuje do dnia 06.04.2017 roku. 

- Zasilanie energią elektryczną 

Linie energetyczne w odległości 100- 200 m. Zakład energetyczny wyraził wolę budowy 

nowego odcinka sieci pod potrzeby Inwestora.  Dostępna moc do 4 MW, po wybudowaniu 

stacji GPZ, której realizacja może rozpocząć się po podpisaniu umowy Inwestora z 

dostawcą energii Tauron. 

- Zasilanie w gaz  

W pobliżu terenu inwestycyjnego znajduje się sieć gazu średnioprężnego. W odległości  

ok. 300 m od granicy działek inwestycyjnych przebiega sieć gazu średnioprężnego z 

istniejącą podstacją gazową o wydajności do 1000 m
3
. 
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Gdów, 28.10.2013 r. 

 

Działki Gminy Gdów: 

Działka nr: 891/36 

Działki nr : 897, 898, 899, 900, 901 

 

 

 

 

 

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU  

Położenie   Nazwa lokalizacji 
Gdów 

Miasto / Gmina 
Gdów 

Powiat 
wielicki 

Województwo małopolskie 

 

Powierzchnia 

nieruchomości  

 

Maksymalna dostępna powierzchnia 

ha 
4,7466 ha + 9,46 ha= 14,2066 ha 

 

 

 

 

 

Informacje 

dotyczące 

nieruchomości 

 

 

Właściciel / właściciele 

 

 

Gmina Gdów ( 4,7466 ha) 

Agencja Nieruchomości Rolnych 

Oddział w Opolu (9,46 ha) 

 
Aktualny plan zagospodarowania 

przestrzennego (T/N) 

 

Tak – dla działki 891/36   

 

NIE – dla pozostałych działek. 

Nowy plan miejscowy obejmujący 

wszystkie działki uchwalony zostanie 

w przyszłym roku. 

Przeznaczenie w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

(istniejącego i opracowywanego) 
 

Tereny przemysłowe, tereny 

komercyjne, produkcyjne, giełdy 

towarowe, składy, bazy, warsztaty. 

Użytki rolne.  

 

1Charakterystyka 

działki 

 

 

Klasa gruntów  
Grunt RIVa – grunt gminny 

Grunt RIIIa i IIIb- grunt ANR 

Różnica poziomów terenu m Do 2 m 

 

Zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych i gruntowych 

(T/N) 
Nie 

Odpady znajdujące się  

na terenie (T/N) Nie 

 

Poziom wód podziemnych m

 

szacunkowo 2-3m 

Ryzyko wystąpienia zalań lub 

obsunięć terenu (T/N) 

 

Nie 
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Przeszkody podziemne (T/N) TAK – urządzenia melioracji 

szczegółowych (drenaż ceramiczny) 

Przeszkody występujące na 

powierzchni terenu (T/N) 
Nie 

Istniejące ograniczenia ekologiczne 

(T/N) 
Nie 

Budynki i zabudowania na terenie 

(T/N) 

Nie 

 

Ograniczenia 

budowlane 

 

Procent dopuszczalnej zabudowy % Bez ograniczeń w planie istniejącym 

 

75 % wg projektu planu dla terenów 

określonych symbolem UC1 i P/U 

 

 

 

Ograniczenia wysokości budynków 

m Do II kondygnacji – plan istniejący 

Do 20 m w projekcie planu. 

Strefa buforowa m

 

 

Nie występuje 

Inne, jeśli występują 

 

Wykluczenie realizacji inwestycji 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko 

(szczególnie zanieczyszczenie wód) 

 

Rezerwa kolejowa- zmiana przebiegu 

terenów kolejowych w 

opracowywanym projekcie planu 

miejscowego (poza obszarem działki 

gminnej) 

Połączenia 

transportowe  

 

Droga dojazdowa do terenu  

(rodzaj drogi i jej szerokość) 

 

Droga gminna.  

Droga wewnętrzna częściowo 

urządzona, stanowiąca własność 

gminy, szer. 8 m. 

Możliwość realizacji dodatkowych 

dróg dojazdowych i wewnętrznych po 

gruntach gminy (pozostawiona 

rezerwa).  

 

Budowa obwodnicy Gdowa w trakcie 

prac wykonawczych – odległość do 

obwodnicy relacji Bochnia- 

Myślenice lub Kraków - ok. 800 m. 

Autostrada / droga krajowa km
 

14 km 

Kolej km


18 km - stacja Bochnia 

Bocznica kolejowa km

 

 

18 km - stacja Bochnia 

Najbliższe lotnisko międzynarodowe 

km


 

 

Port Lotniczy Kraków - Balice,  

45 km 

Najbliższe miasto wojewódzkie km


Kraków - 28 km 
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Istniejąca 

infrastruktura  

 

Elektryczność na terenie (T/N) 
 

NIE – linie energetyczne w 

odległości 100- 200 m. 

 

Zakład energetyczny wyraził wolę 

budowy nowego odcinka sieci pod 

potrzeby Inwestora. 

 Odległość przyłącza od 

granicy terenu (m) 

       

 

ok.  100 m – 200 m 

 Napięcie kV 

       

 

Według zapotrzebowania Inwestora 

 Dostępna moc (MW) 

 
Do 4 MW, 

po wybudowaniu stacji GPZ, której 

realizacja może rozpocząć się po 

podpisaniu umowy Inwestora z 

dostawcą energii Tauron  

Gaz na terenie (T/N)  

 

 

 

 

Tak, w odległości ok. 300 m od 

granicy działki przebiega sieć gazu 

średnioprężnego z istniejącą 

podstacją gazową o wydajności do 

1000 m
3
 . 

 Odległość przyłącza od 

granicy działki m  
ok. 300 m 

w zależności od średnicy 

 Wartość kaloryczna MJ/Nm3  

  
39,5 

 Średnica rury       mm       

 
 50,  100 

Woda  na terenie (T/N) 

 
Tak – wodociąg gminny 

 Odległość przyłącza od 

granicy terenu m  50 m 

 Dostępna objętość  m3/24h        

 
345,6 

z możliwością zwiększenia 

 

Kanalizacja na terenie (T/N) 
 

Tak + pompownia na działce 

 Odległość przyłącza od 

granicy terenu m  
ok. 100 m ( 200,  250) 

w zależności od średnicy 

 Dostępna objętość m3/24h         

 
1200 m3/24h 

  Ograniczenie zrzutu  ścieków  

 
Tylko ścieki komunalne 

Odprowadzenie wód  deszczowych  

na terenie (T/N)  

 

Nie 

Oczyszczalnia ścieków na terenie 

bądź w bezpośrednim sąsiedztwie 

(T/N) 

 

 

Nie 

Telefony (T/N) 

 

TAK - sieci komórkowe 

 



  Załącznik 2b 

G D Ó W  

Grunty oferowane do sprzedaży na cele inwestycyjne  

 

 

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

 

Nr  

działki 

Powierzchnia 

działki  w ha 

Użytek i 

klasa 

gruntu 

 

Przeznaczenie w obowiązującym planie 

miejscowym 

891/36 2,9366 RIVa Posiada obowiązujący plan miejscowy. 

Położona jest w terenach oznaczonych 

symbolem P – przemysłu, usług baz, 

składów (1,6666 ha), terenów 

komunikacyjnych pod wewnętrzne drogi 

dojazdowe  KD (0,51 ha), terenów 

przeznaczonych pod rezerwę kolejową  

oznaczonych symbolem KK (0,76 ha). 

Trwają prace nad zmianą planu i zmianą 

przeznaczenia w całości pod tereny 

przemysłowe  

897 0,28 RIVa,  ŁIII Brak planu miejscowego, użytki rolne 

898 0,18  ŁIII, ŁIV Brak planu miejscowego, użytki rolne 

899 0,25 ŁIII, ŁIV Brak planu miejscowego, użytki rolne 

900 0,22 ŁIII, ŁIV Brak planu miejscowego, użytki rolne 

901 0,88 ŁIII, ŁIV Brak planu miejscowego, użytki rolne 

Razem pow. 

kompleksu: 

 

4,7466 

 

U w a g i : 

Sprzedaż kompleksu w całości.  Forma sprzedaży – 

przetarg  nieograniczony 
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-PROJEKT- 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY GDÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI 

GDÓW: ustalenia dla terenów UC 1  i P/U 

(wydruk z dnia 24.10.2013 r)     

 

§ 16. 
1. W zakresie ochrony środowiska i przyrody obowiązują następujące zasady: 

1) na obszarze objętym planem wprowadza się ochronę zasobów wodnych 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 443 Dolina rzeki Raby. 
W obszarze tym obowiązuje zakaz lokalizowania nowych inwestycji bez 
koniecznych zabezpieczeń przed przenikaniem do podłoża i wód 
podziemnych substancji toksycznych oraz innych, szkodliwych dla wód 
podziemnych, 

2) wyznacza się w planie strefę korytarza ekologicznego rzeki Raby – 
EKO RABA, o warunkach zagospodarowania: 
a) ochrona i kształtowanie systemu przyrodniczego bezpośredniej obudowy 

biologicznej rzeki Raby, 
b) zachowanie zbiorowisk terasy łęgowej doliny Raby zapewniających 

ochronę połączeń pomiędzy obszarami o znaczącej funkcji środowiskowej: 
swobodne przemieszczanie się zwierząt, utrzymanie warunków lokalnego 
klimatu, stosunków wodnych i charakterystycznej naturalnej szaty roślinnej, 

c) możliwość wprowadzenia zadrzewień, 
d) możliwość wprowadzenia dojazdów niewydzielonych, wytyczania 

turystycznych tras pieszych i rowerowych, 
e) zakaz lokalizacji nowych obiektów, 

3) zachowanie powierzchni niezabudowanej zgodnie z ustaleniami dla 
wydzielonych kategorii terenów jako powierzchni biologicznie czynnej, 

4) zachowanie istniejących cieków wodnych wraz z zespołami roślinności 
stanowiącymi elementy obudowy biologicznej dolin cieków wodnych; 
obowiązuje zapewnienie ciągłości wód powierzchniowych, 

5) prowadzenie regulacji cieków z ograniczeniem prostowania i skracania ich 
biegów przy zapewnieniu utrzymania w razie potrzeby odtwarzania roślinności 
nadbrzeżnej w tym zadrzewień stanowiących elementy zabudowy biologicznej 
dolin rzecznych, a także przy zapewnieniu dostępu do wody dla zwierząt dziko 
żyjących, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

6) zakaz wznoszenia ogrodzeń wzdłuż cieków wodnych w odległości mniejszej 
niż 1,5 m od górnej krawędzi skarpy brzegowej, zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

7) ochrona małych zespołów, zadrzewień, w tym śródpolnych, ze względu na ich 
rolę przeciwerozyjną i ekologiczną, 

8) ochrona gleb. 
2. W zakresie ograniczenia uciążliwości obiektów dla otoczenia obowiązują 

następujące zasady: 
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko, oraz dla których raport o oddziaływaniu na środowisko wykazał 
występowanie uciążliwości poza terenem inwestycji, 

2) zakaz wymieniony w pkt. 1 nie obowiązuje elementów infrastruktury 
oznaczonych na rysunku planu, 

3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód 
powierzchniowych, 
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4) realizacja nowej zabudowy wymaga wyposażenia jej w urządzenia do 
odprowadzania ścieków, w tym w urządzenia zgodnie z §24 ust. 2, 

5) podłączanie do sieci kanalizacyjnej sukcesywnie wraz z budową systemów 
kanalizacji, 

6) wprowadzanie do sieci kanalizacji komunalnej ścieków przemysłowych na 
warunkach określonych w przepisach odrębnych, 

7) zaleca się stosowanie do ogrzewania nowo realizowanych i rozbudowywanych 
budynków, technologii i paliw o niskiej emisji zanieczyszczeń, 

8) prowadzenie działalności usługowej, produkcyjnej lub hodowlanej nie może 
powodować powstawania uciążliwości wykraczających poza granice terenu 
inwestycji, do której użytkownik ma tytuł prawny; w szczególności dotyczy to 
odorów, hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, 

9) w strefach uciążliwości komunikacyjnej należy zapewnić skuteczną ochronę 
istniejących obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi poprzez zastosowanie 
rozwiązań technicznych pozwalających na ochronę środowiska i zdrowia 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

10) w zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizującym związanym 
z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują przepisy 
odrębne; zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury 
elektroenergetyki i telekomunikacji zostały określone w §24 ust. 4 i 6. 

3. Dla celów ochrony przed hałasem wprowadza się dopuszczalne poziomy hałasu 
w środowisku; zgodnie z przepisami odrębnymi: 
1) tereny przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej (MW, MN1, MN2, 

MN3, ML) powinny spełniać wymogi określone dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową, 

2) tereny usług nauki i oświaty (UO) powinny spełniać wymogi określone dla 
budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 

3) tereny związane z działalnością gospodarczą i usługami publicznymi (MU1, 
MU2, UC1, UC2, UP, UP/US) powinny spełniać wymogi określone dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

4) tereny zieleni urządzonej (UT1, UT2, UT3, ZL2, ZP1, ZP2) powinny spełniać 
wymogi określone dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, 

5) dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej położonej na terenach obiektów 
produkcyjnych, składów, magazynów i usług (P/U) ochrona przed hałasem 
polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe 
warunki akustyczne w budynkach, 

6) dla nowej zabudowy mieszkaniowej lokalizowanej w terenach przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową w strefie uciążliwości komunikacyjnej, ochrona 
przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających 
właściwe warunki akustyczne w budynkach, 

7) dla pozostałych terenów nie określa się w planie, ich kwalifikacji; w terenach 
tych będą miały zastosowanie przepisy odrębne. 

4. W celu ochrony przed zagrożeniem osuwania się mas ziemnych ustala się 
następujące zasady: 
1) dla obszarów nieaktywnych osuwisk o numerze 12275 i 12320, wyznaczonych 

na „Mapie osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla 
gminy Gdów”, wykonanej w ramach realizacji projektu Systemu Osłony 
Przeciwosuwiskowej „SOPO” przez Państwowy Instytut Geologiczny, 
dopuszcza się możliwość wykonywania robót ziemnych oraz realizacji 
obiektów budowlanych pod warunkiem sporządzenia dokumentacji 



Załącznik 3 a 

 

3 

 

geologiczno-inżynierskiej, identyfikującej zagrożenia mogące wystąpić w 
trakcie oraz po zakończeniu wykonywania robót budowlanych, a także 
wskazujący sposób bezpiecznego zaprojektowania i wykonania obiektu 
budowlanego przy wykluczeniu powstania zagrożeń dla terenów sąsiednich, 

2) zakazuje się wprowadzania zmian w ukształtowaniu terenu, m.in. poprzez 
nadsypywanie gruntu, za wyjątkiem prac ziemnych związanych z procesem 
inwestycyjnym zgodnie z przepisami odrębnymi. 

5. W celu ochrony przed zagrożeniem erozją gleb ustala się następujące zasady: 
1) ochrona przeciwerozyjna gleb poprzez wprowadzenie trwałego pokrycia 

roślinnego (łąki, zadrzewienia) na terenach o spadkach powyżej 12% i na 
terenach ruchów masowych gruntu, 

2) na terenach gruntów rolnych dopuszcza się sukcesywne tworzenie nowych 
zadrzewień i zalesień oraz wprowadzanie zieleni o znaczeniu 
przeciwerozyjnym w trybie przepisów odrębnych. 

6. W celu ochrony przed oddziaływaniem wód powodziowych lub podtopień ustala 
się dla obszarów wyznaczonych w sporządzonym przez Dyrektora RZGW w 
Krakowie opracowaniu „Studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Raby” 
następujące zasady: 
1) na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wyznaczonym na podstawie 

zasięgu zalewu wodami powodziowymi Q5% oraz częściowo wodą Q1% od 
rzeki Raby, obowiązują zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia 
wynikające z przepisów odrębnych, 

2) w strefie zagrożenia powodziowego, pomiędzy granicą obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią wyznaczoną w oparciu o zasięg zalewu 
wodą Q5% a zasięgiem zalewu wodę Q1%, nowe obiekty kubaturowe muszą 
być wyposażone w rozwiązania konstrukcyjno-techniczne dostosowane do 
rzędnej wody Q1%. 

7. W zakresie ochrony przed zagrożeniami związanymi z odpadami: 
1) zakazuje się składowania odpadów w obrębie obszaru objętego planem, 
2) gromadzenie odpadów przed ich wywozem możliwe jest wyłącznie 

w przystosowanych do tego celu miejscach, w sposób niezagrażający 
zanieczyszczeniem powietrza, wód i gruntu przez pylenie, emisje gazów 
i odcieki. 

 
§ 36. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UC 
– Tereny zabudowy usługowej – usługi komercyjne i produkcyjne (UC1, 
UC2): 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) budynki administracyjne i biurowe, 
b) hotele, 
c) obiekty usług komercyjnych, 
d) obiekty produkcyjne i magazynowe, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) usługi publiczne wbudowane w budynki administracyjne i biurowe, 
b) budynki gospodarcze, garaże związane z przeznaczeniem podstawowym, 
c) sieci i obiekty infrastruktury technicznej, 
d) drogi wewnętrzne, parkingi i miejsca postojowe, 
e) zieleń urządzona. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania: 
1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz 



Załącznik 3 a 

 

4 

 

rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, z zachowaniem warunków określonych 
w pkt 2 do 8, 

2) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 1 pkt 2a, 2b nie 
mogą stanowić więcej niż 30% powierzchni przeznaczenia podstawowego w 
terenie inwestycji, 

3) forma architektoniczna budynków usługowych i gospodarczych powinna 
spełniać następujące wymagania: 
a) wysokość zabudowy nie może być większa niż: 

 20 m w obrębie terenów UC1, 

 15 m w obrębie terenów UC2, 
b) dachy budynków należy wznieść jako dwuspadowe lub wielospadowe, 

symetryczne, o kącie nachylenia 5o÷45o, stałym na całej długości połaci 
z kalenicą główną dachów usytuowaną równolegle do dłuższego boku 
rzutu prostokątnego budynku, wysięg okapu nie mniejszy niż 0,5 m, 

c) dachy w kolorach czerwieni, brązu i bordo, 
d) poddasza mogą być doświetlone za pomocą lukarn, przy czym na jednym 

budynku należy stosować jedną formę lukarn, dopuszcza się doświetlenie 
oknami połaciowymi, 

e) obiekty usługowe, gospodarcze i garaże mogą być realizowane jako 
dobudowane, wbudowane w budynki lub wolnostojące, 

f) zaleca się wykonywanie ogrodzeń z drewna, kamienia, siatki lub cegły; 
ustala się usytuowanie ogrodzeń od strony drogi zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

4) zakazuje się: 
a) lokalizacji budynków mieszkalnych, 
b) realizacji dachów asymetrycznych z kalenicą przesuniętą w pionie lub 

poziomie oraz dachów płaskich i kopertowych, 
c) stosowania do wykończenia elewacji tłuczonych luster i szkła barwionego 

oraz niskostandardowych materiałów takich jak blacha falista, siding, 
5) minimum 25% powierzchni terenu inwestycji należy urządzić jako 

powierzchnię biologicznie czynną, 
6) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 75% powierzchni terenu 

inwestycji, 
7) nie dopuszcza się do wydzielania nowych działek o powierzchni mniejszej niż 

30 arów, 
8) place manewrowe i postojowe należy zapewnić w obrębie terenów UC. 

3. Uciążliwość obiektów poza granicami terenu inwestycji, na których są 
zlokalizowane nie może stanowić zagrożenia dla zachowania standardów jakości 
środowiska, określonych w przepisach odrębnych. 

 
§ 37. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem P/U 
– Tereny obiektów produkcyjnych, usług, składów i magazynów: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) obiekty związane z produkcją, wytwórczością i przetwórstwem,  
b) obiekty magazynowe, składowe, hurtownie, 
c) budynki administracyjne, 
d) obiekty usług z zakresu handlu detalicznego, rzemiosła, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) zaplecze socjalne, 
b) sieci i obiekty infrastruktury technicznej, 



Załącznik 3 a 

 

5 

 

c) drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, place parkingowe, 
d) zieleń urządzona. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania: 
1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz 

rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, z zachowaniem warunków określonych 
w pkt 2 do 9, 

2) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 1 pkt 2a nie mogą 
stanowić więcej niż 10% powierzchni przeznaczenia podstawowego w terenie 
inwestycji, 

3) forma architektoniczna budynków i obiektów powinna spełniać następujące 
wymagania: 
a) wysokość zabudowy nie może być większa niż 20 m, 
b) obowiązują dachy dwuspadowe, o jednakowym kącie nachylenia 5o÷45o, 
c) dachy w kolorach czerwieni, brązu i bordo, 
d) materiały wykończeniowe elewacji winny być w jasnej tonacji, zaś 

elementy drewniane i kamienne w kolorach naturalnych, 
4) zakazuje się: 

a) lokalizacji budynków mieszkalnych i mieszkań wbudowanych, 
b) składowania na otwartych powierzchniach materiałów pylących lub 

stanowiących zagrożenie dla środowiska wodnego, 
c) lokalizowania otwartych powierzchni składowych w odległości mniejszej niż 

5 m od linii rozgraniczających dróg. 
5) minimum 25% powierzchni terenu inwestycji należy urządzić jako 

powierzchnię biologicznie czynną, 
6) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 75% powierzchni terenu 

inwestycji, 
7) nie dopuszcza się do wydzielania nowych działek o powierzchni mniejszej niż 

45 arów, 
8) place manewrowe i postojowe należy zapewnić w obrębie terenów P/U, 
9) w zagospodarowaniu terenów należy stosować zieleń o funkcjach izolacyjno-

estetycznych. 
3. Uciążliwość obiektów poza granicami terenu inwestycji, na których są 

zlokalizowane, nie może stanowić zagrożenia dla zachowania standardów jakości 
środowiska określonych w przepisach odrębnych. 
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-PROJEKT- 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY GDÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI 

GDÓW 

(wydruk z dnia 24.10.2013 r) 
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-PROJEKT- 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY GDÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI 
GDÓW 

(wydruk z dnia 24.10.2013 r) 
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I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU   „CICHAWA” 

Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cichawa. 

Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. 

 

Rys. Mapa poglądowa – lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa. 
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OBSZAR „CICHAWA 1- teren mieszkaniowy” 

 

Działka nr 722/1 

Powierzchnia działki:    4,36 ha    

 

Przeznaczenie w planie miejscowym: 

 

MN12  – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową towarzysząca tj. 

budynkami gospodarczymi i garażowymi. 

 

Działka ma uregulowany status prawny – stanowi w całości własność komunalną gminy 

Gdów.  Szczegółowy opis gruntów stanowi załącznik nr 2a i 2 b. 
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Rys. Poglądowa koncepcja możliwości zagospodarowania nieruchomości na cele zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

 

 OTOCZENIE NIERUCHOMOŚCI 

Nieruchomość bezpośrednio otaczają niezabudowane tereny rolne wyłączone z 

zabudowy. Najbliższe zabudowania w odległości ok. 100 m.  

Działka oparta jest o dwie drogi dojazdowe gminne, śródpolne ( szerokości 3-4 m). 

Odległość działki od drogi powiatowej ok. 500 m.,  z której możliwy dojazd do działki 

droga gminną utwardzoną do ostatniego z zabudowań znajdujących się przy drodze 

gminnej, dalej droga gminna nieutwardzona. 

 

 DOSTĘPNOŚĆ DO URZĄDZEŃ INFRASTUKTURY TECHNICZNEJ 

 

- Zasilanie w wodę 

Możliwe zasilanie z wodociągu gminnego, odległość przyłącza od granicy działki ok. 70 

m.  

 

- Zasilanie w energię 

Odległość do najbliższego słupa niskiego napięcia od granicy działki wynosi ok. 90 m. 
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- Odprowadzenie ścieków sanitarnych 

Ścieki powinny być odprowadzane do szczelnych zbiorników wybieralnych. Brak 

kanalizacji w obszarze inwestycyjnym i obszarach przyległych. 

 

-  Zasilanie w gaz  

Możliwe zasilanie z istniejącej sieci gazowej, odległość przyłącza od granicy działki 

ok. 70 m.  

 

 

 

Rys. Poglądowa mapa dostępności infrastruktury technicznej. 
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OBSZAR „CICHAWA 2 – teren techniczno-produkcyjny” 

 

Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cichawa 

 

 

Działki powstałe z podziału działki nr 21/2:  

Działka nr 21/3                                                                       powierzchnia 1,1961 ha 

Działka nr 21/4                                                                       powierzchnia 5,16 ha 

 

Powierzchnia terenu inwestycyjnego łącznie:                                     6,3561 ha 

 

 

 
 

Przeznaczenie w planie miejscowym: 

P8 - tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej. Przeznaczenie podstawowe to funkcja 

przemysłowa, składowa, obejmująca zabudowę o charakterze wolnostojącym, związaną z 
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produkcją, rzemiosłem wytwórczym, magazynowaniem, sprzedażą hurtową (bazy, składy). 

Nieruchomość w całości inwestycyjna. 

Działki mają uregulowany status prawny – stanowią w całości własność komunalną gminy 

Gdów.  Szczegółowy opis gruntów stanowi załącznik nr 3 a i 3b. 
 

 OTOCZENIE NIERUCHOMOŚCI 

Działki o lekkim wystawieniu południowym. Nieruchomość leży ok. 8,5 km na północy 

Gdowa – w strefie peryferyjnej gminy. Sąsiaduje bezpośrednio z niezabudowanymi 

terenami przemysłowymi, rolnymi i zielonymi.  

W odległości około 500 m na południe, również w strefie przemysłowej, znajduje się 

zakład hodowli trzody chlewnej, stąd też możliwe wykorzystanie inwestycyjne działek 

na działalność biogazowni, biokompostowni itp. branż. 

Dostępność komunikacyjna do działek po drodze gminnej szerokości 4 m (droga 

śródpolna wzdłuż granicy południowej nieruchomości). Odległość od drogi asfaltowej 

relacji Niegowić- Brzezie wynosi 70 m. 

 

 DOSTĘPNOŚĆ DO URZĄDZEŃ INFRASTUKTURY TECHNICZNEJ 

- Zasilanie w wodę 

Brak zasilania w wodę bezpośrednio na działkach i w najbliższej okolicy. Najbliższe 

media w odległości ok. 500 m. 

 

- Zasilanie w energię 

Brak zasilania w wodę bezpośrednio na działce i w najbliższej okolicy. 

 

- Odprowadzenie ścieków sanitarnych 

Brak zasilania w wodę bezpośrednio na działce i w najbliższej okolicy. 

 

-  Zasilanie w gaz  

Brak zasilania w wodę bezpośrednio na działce i w najbliższej okolicy. 

 



Załącznik nr 2 a 

 

C I C H A W A  

Grunty oferowane do sprzedaży na cele inwestycyjne  

 

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

Nr  

działki 

Powierzchnia 

działki  w ha 

Użytek i 

klasa 

gruntu 

 

Przeznaczenie w obowiązującym planie 

miejscowym 

722/1 4,36 RII 

RIIIa 

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wraz z zabudową towarzysząca tj. budynkami 

gospodarczymi i garażowymi. 
 

Razem pow. 

kompleksu: 

 

4,36 

 

U w a g i : 
Sprzedaż kompleksu w całości. 

Forma sprzedaży – przetarg  nieograniczony 
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Działka Gminy Gdów:  Działka nr: 722/1  

 

 

 

 

 

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU  

Położenie   Nazwa lokalizacji Cichawa 

Miasto / Gmina Gdów 

Powiat wielicki 

Województwo małopolskie 

 

Powierzchnia 

nieruchomości  

 

Maksymalna dostępna powierzchnia 

ha 
4,36 ha 

 

 

 

 

 

Informacje 

dotyczące 

nieruchomości 

 

Właściciel / właściciele 

 

 

Gmina Gdów  

Aktualny plan zagospodarowania 

przestrzennego (T/N) 

 

Tak  

 

Przeznaczenie w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

(istniejącego i opracowywanego) 
Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Charakterystyka 

działki 

 

 

Klasa gruntów  
Grunt RII, RIIIa 

 

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 2-3m 

Ryzyko wystąpienia zalań lub 

obsunięć terenu (T/N) 

 

Nie 

Przeszkody podziemne (T/N) Nie 

Przeszkody występujące na 

powierzchni terenu (T/N) 
TAK – napowietrzna linia 

energetyczna 15 kW – zachowanie 

pasa technicznego, w obrębie którego 

obowiązuje zakaz lokalizacji nowych 

obiektów w odległości od osi przęseł 

mniejszej niż 6,5 m 

Istniejące ograniczenia ekologiczne 

(T/N) 
Nie 

Budynki i zabudowania na terenie 

(T/N) 

Nie 
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Ograniczenia 

budowlane 

 

Procent dopuszczalnej zabudowy % 30% dla zabudowy niskiej 

intensywności 

40% dla zabudowy podwyższonej 

intensywności  

 

 Ograniczenia wysokości budynków 

m do 10 m (jedna kondygnacja 

nadziemna + poddasze mieszkalne) 

Strefa buforowa m

 

 

Nie występuje 

Inne, jeśli występują 

 

Wykluczenie realizacji inwestycji 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko  

 

Połączenia 

transportowe  

 

Droga dojazdowa do terenu  

(rodzaj drogi i jej szerokość) 

 

Działka oparta o dwie drogi gminne 

śródpolne. Dojazd główny śródpolną 

drogą gminną, szerokości 4m, 

częściowo utwardzoną.  

Odległość do drogi powiatowej 

Niegowić – Brzezie ok. 500 m 

Autostrada / droga krajowa km
 

14 km 

Kolej km


18 km - stacja Bochnia 

Bocznica kolejowa km

 

 

18 km - stacja Bochnia 

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) 

       

 

ok. 70 m 

Gaz na terenie (T/N)  

 

 

 

 

TAK 

 Odległość przyłącza od 

granicy działki m  
ok. 70 m 

 

Woda  na terenie (T/N) 

 
TAK 

 Odległość przyłącza od 

granicy terenu m  ok. 90 m 

 

Kanalizacja na terenie (T/N) 
 

NIE 

Odprowadzenie wód  deszczowych  

na terenie (T/N)  

 

Nie 

Oczyszczalnia ścieków na terenie 

bądź w bezpośrednim sąsiedztwie 

(T/N) 

 

 

Nie 

Telefony (T/N) 

 

TAK - sieci komórkowe 

 



Załącznik nr 3 a 

 

C I C H A W A  

Grunty oferowane do sprzedaży na cele inwestycyjne  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Nr  

działki 

Powierzchnia 

działki  w ha 

Użytek i 

klasa 

gruntu 

 

Przeznaczenie w obowiązującym planie 

miejscowym 

21/3 1,1961 RIIIa 

RIVa 

 Przeznaczenie podstawowe ustala się jako 

funkcję przemysłową, składową, 

obejmującą zabudowę o charakterze 

wolnostojącym, związaną z produkcją, 

rzemiosłem wytwórczym, magazynowaniem, 

sprzedażą hurtową (bazy, składy), na 

zasadach określonych w planie 

21/4 5,16 RII 

RIIIa 

RIVa 

Razem pow. 

kompleksu: 

 

6,3561 

 

U w a g i : 

Sprzedaż kompleksu w całości lub odrębne działki. 

Forma sprzedaży – przetarg  nieograniczony 
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Działki Gminy Gdów:  

działka nr 21/3 

działka nr 21/4 

 

 

 

 

 

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU  

Położenie   Nazwa lokalizacji 
Cichawa 

Miasto / Gmina 
Gdów 

Powiat 
wielicki 

Województwo małopolskie 

 

Powierzchnia 

nieruchomości  

 

Maksymalna dostępna powierzchnia 

ha 
6,3561 ha 

 

 

 

 

 

Informacje 

dotyczące 

nieruchomości 

 

 

Właściciel / właściciele 

 

 

Gmina Gdów  

Aktualny plan zagospodarowania 

przestrzennego (T/N) 

 

Tak  

 

Przeznaczenie w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

(istniejącego i opracowywanego) 
 

Tereny z funkcją przemysłową i 

składową związaną z produkcją, 

rzemiosłem wytwórczym, 

magazynowaniem (bazy, składy), a 

także jako funkcja usług 

komercyjnych 

 

 

1Charakterystyka 

działki 

 

 

Klasa gruntów  
Grunt RII, RIIIa, RIVa 

 

Różnica poziomów terenu m Do 0,5 m 

 

Zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych i gruntowych 

(T/N) 
Nie 

Odpady znajdujące się  

na terenie (T/N) Nie 

 

Poziom wód podziemnych m

 

szacunkowo 2-3m 

Ryzyko wystąpienia zalań lub 

obsunięć terenu (T/N) 

 

Nie 

Przeszkody podziemne (T/N) 
Nie 
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Przeszkody występujące na 

powierzchni terenu (T/N) 
Nie 

Istniejące ograniczenia ekologiczne 

(T/N) 
Nie 

Budynki i zabudowania na terenie 

(T/N) 

Nie 

 

Ograniczenia 

budowlane 

 

Procent dopuszczalnej zabudowy % 40% dla zabudowy techniczno-

produkcyjnej 

 

 Ograniczenia wysokości budynków 

m do 15 m i do II kondygnacji – 

zabudowa techniczno-produkcyjna 

 

Strefa buforowa m

 

 

Nie występuje 

Inne, jeśli występują 

 
Nie występują 

Połączenia 

transportowe  

 

Droga dojazdowa do terenu  

(rodzaj drogi i jej szerokość) 

 

po drodze gminnej szerokości 4 m 

(droga śródpolna wzdłuż granicy 

południowej nieruchomości). 

Odległość od drogi asfaltowej relacji 

Niegowić- Brzezie wynosi ok. 70 m. 

Autostrada / droga krajowa km
 

14 km 

Kolej km


18 km - stacja Bochnia 

Bocznica kolejowa km

 

 

18 km - stacja Bochnia 

Najbliższe lotnisko międzynarodowe 

km


 

 

Port Lotniczy Kraków - Balice,  

45 km 

Najbliższe miasto wojewódzkie km


Kraków - 28 km 

Istniejąca 

infrastruktura  

 

Elektryczność na terenie (T/N) 
 

Nie 

 Odległość przyłącza od 

granicy terenu (m) 

       

 

ok.  500 m 

 Napięcie kV 

       

 

Według zapotrzebowania Inwestora 

 Dostępna moc (MW) 

 
Według zapotrzebowania Inwestora,  

po podpisaniu umowy Inwestora z 

dostawcą energii Tauron  

Gaz na terenie (T/N)  

 

 

 

 

Nie 

 Odległość przyłącza od 

granicy działki m  
ok. 500 m 

 

Woda  na terenie (T/N) 

 
Nie 

 Odległość przyłącza od 

granicy terenu m  ok. 500 m 
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Kanalizacja na terenie (T/N) 
 

Nie 

Odprowadzenie wód  deszczowych  

na terenie (T/N)  

 

Nie 

Oczyszczalnia ścieków na terenie 

bądź w bezpośrednim sąsiedztwie 

(T/N) 

 

 

Nie 

Telefony (T/N) 

 

TAK - sieci komórkowe 
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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. 
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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. 
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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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