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Uchwała Nr .................. 

Rady Gminy Gdów 

z dnia ........................ r. 

 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cichawa 

w jego granicach administracyjnych, dla obszaru „Cichawa 3” 

 

 

 ( projekt – wersja wyłożona do publicznego wglądu w okresie od 13.09.2021 r.  do 7.10.2021  r. ) 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.)  Rada Gminy Gdów, po 

stwierdzeniu, że projekt zmiany planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Gdów, uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 

 

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cichawa w jego 

granicach administracyjnych, uchwalonego uchwałą Nr XIV/77/2007 Rady Gminy Gdów z dnia 13 

września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 816, poz. 5322, z dnia 26 listopada 2007 r.) 

zmienionego uchwałą Nr XLII/299/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 27 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. 

Woj. Małopolskiego, poz. 4619).  

1. Ustaleniami zmiany planu objęty jest obszar „Cichawa 3” obejmujący działki ewidencyjne nr: 

695/2, 692/2, 691/5, 691/3 położone w miejscowości Cichawa, o łącznej powierzchni ok. 1,39 ha; 

granice obszaru objętego ustaleniami zmiany planu określa uchwała Nr XXVI/172/2020 Rady 

Gminy Gdów z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cichawa w jego granicach administracyjnych 

„Zmiana – Cichawa 3”. 

2. Przedmiotem zmiany planu jest: 

1) wprowadzenie zmian w ustaleniach tekstowych planu, w zakresie wymienionym w § 2 

niniejszej uchwały;  

2) przyjęcie nowego załącznika graficznego, tj. rysunku zmiany planu, który określa dyspozycje 

przestrzenne w granicach obszaru „Cichawa 3”, w szczególności: poszerzenie zasięgu terenu 

obiektów produkcyjnych, składów i magazynów „P”, zmianę położenia linii zabudowy oraz 

usunięcie oznaczenia napowietrznej linii energetycznej 15 kV wraz ze strefą ochronną, w 

związku ze skablowaniem odcinka tej linii. 

3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny Nr 1 – rysunek zmiany planu, 

o którym mowa w ust. 2 pkt 2. 

4. Uchwalając niniejszą zmianę planu Rada Gminy Gdów rozstrzyga jednocześnie o sposobie: 

1) rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, 

2) realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

5. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, zawarte są odpowiednio w załącznikach Nr 2 i 

Nr 3 do niniejszej uchwały. 

6. Dane przestrzenne stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

(załączniki nr 2, 3 i 4 zostaną opracowane w późniejszych fazach sporządzania zmiany planu) 
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§ 2 

 

W uchwale Nr XIV/77/2007 Rady Gminy Gdów z dnia 13 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego Nr 816, poz. 5322, z dnia 26 listopada 2007 r. ze zm. z 2013 r. poz. 4619) wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1) w § 5 ust. 7 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 

„5) dla zabudowy techniczno-produkcyjnej – max. 0,40, z zastrzeżeniem ust. 8a.”; 

 

2) w § 5 ust. 7 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 

„5) dla zabudowy techniczno-produkcyjnej – min. 10%, z zastrzeżeniem ust. 8a.”; 

 

3) w § 5 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

 

„8a.  W granicach terenu zabudowy  techniczno – produkcyjnej „P7”, objętego ustaleniami zmiany 

planu dla obszaru „Cichawa 3”, ustala się: 

1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu – nie więcej niż 

0,6; 

2) intensywność zabudowy – minimalna: 0,2, maksymalna: 0,8; 

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej – 10%.”; 

 

4) w § 11 ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

 

„2a)  w  odniesieniu do zakładu produkcyjnego w terenie „P7” objętego zmianą planu dla obszaru 

„Cichawa-3”, w zakresie odprowadzenia ścieków ustala się : 

a) dopuszcza się  gromadzenie ścieków w szczelnych, wybieralnych zbiornikach i wywożenie 

ich do istniejącej oczyszczalni komunalnej w miejscowości  Gdów, 

b) dopuszcza się realizację indywidualnej oczyszczalni ścieków zapewniającej odpowiedni 

stopień redukcji zanieczyszczeń, ale z zakazem wprowadzania ścieków do gruntu i nakazem 

odprowadzenia ścieków do Potoku Gnojskiego na jego odcinku poniżej studni gminnego 

ujęcia wody, w odległości nie mniejszej niż 330 metrów od granicy terenu „P7”; zachowanie 

powyższej odległości zapewnia usytuowanie zrzutu ścieków poza zasięgiem leja depresji 

wywołanego poborem wód ze studni gminnego ujęcia wody,     

c) wody opadowe uznane za niezanieczyszczone należy odprowadzać do Potoku Gnojskiego 

w dowolnym jego punkcie, 

d) wody opadowe z placów manewrowych, dróg wewnętrznych itp. (zanieczyszczone) należy, 

po ich wcześniejszym podczyszczeniu, odprowadzać do Potoku Gnojskiego w dowolnym 

jego punkcie;”.                                                                   

 

§ 3 

 

W granicach obszaru „Cichawa 3”, określonego w § 1 ust. 1, traci moc rysunek planu, stanowiący 

załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/77/2007 Rady Gminy Gdów z dnia 13 września 2007 r. (Dz. Urz. 

Woj. Małopolskiego Nr 816, poz. 5322, z dnia 26 listopada 2007 r. ze zm. z 2013 r. poz. 4619). 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

 


