Załącznik 1
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.

2
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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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Załącznik 2b
Działka Gminy Gdów: Działka nr: 722/1

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU
Położenie

Nazwa lokalizacji
Miasto / Gmina
Powiat
Województwo

Powierzchnia
nieruchomości

Informacje
dotyczące
nieruchomości
Charakterystyka
działki

Maksymalna dostępna powierzchnia
ha 
Właściciel / właściciele
Aktualny plan zagospodarowania
przestrzennego (T/N)
Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
(istniejącego i opracowywanego)

Klasa gruntów
Różnica poziomów terenu m

Cichawa
Gdów
wielicki
małopolskie
4,36 ha
Gmina Gdów
Tak

Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
Grunt RII, RIIIa
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)
Przeszkody podziemne (T/N)

Nie

Przeszkody występujące na
powierzchni terenu (T/N)

Istniejące ograniczenia ekologiczne
(T/N)
Budynki i zabudowania na terenie
(T/N)

Nie
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
Nie
Nie
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Ograniczenia
budowlane

Procent dopuszczalnej zabudowy %

Ograniczenia wysokości budynków
m
Strefa buforowa m
Inne, jeśli występują

Połączenia
transportowe

Droga dojazdowa do terenu
(rodzaj drogi i jej szerokość)

Autostrada / droga krajowa km
Kolej km

Bocznica kolejowa km

Istniejąca
infrastruktura

Najbliższe lotnisko międzynarodowe
km

Najbliższe miasto wojewódzkie km

Elektryczność na terenie (T/N)


Odległość przyłącza od
granicy terenu (m)

Gaz na terenie (T/N)


Odległość przyłącza od
granicy działki m

Woda na terenie (T/N)


Odległość przyłącza od
granicy terenu m

Kanalizacja na terenie (T/N)
Odprowadzenie wód deszczowych
na terenie (T/N)
Oczyszczalnia ścieków na terenie
bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
(T/N)
Telefony (T/N)

30% dla zabudowy niskiej
intensywności
40% dla zabudowy podwyższonej
intensywności
do 10 m (jedna kondygnacja
nadziemna + poddasze mieszkalne)
Nie występuje
Wykluczenie realizacji inwestycji
mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko
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
14 km
18 km - stacja Bochnia
18 km - stacja Bochnia
Port Lotniczy Kraków - Balice,
45 km
Kraków - 28 km
TAK
ok. 70 m
TAK
ok. 70 m
TAK
ok. 90 m
NIE
Nie
Nie
TAK - sieci komórkowe
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