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Wstęp 
 
Plan Rozwoju Miejscowości Biskupiec jest dokumentem planistycznym o charakterze operacyjnym, 
który opisuje planowane przedsięwzięcia samorządu gminnego oraz mieszkańców miejscowości na lata 
2009-2015, współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Dokument 
powstał w wyniku prac Zespołu ds. Rozwoju Lokalnego złożonego z przedstawicieli mieszkańców, 
pracowników Urzędu Gminy, Rady Gminy i doradców zewnętrznych. Program został poddany 
konsultacjom społecznym poprzez przedstawienie go do zaopiniowania i zatwierdzenia Radzie 
Sołeckiej. Dokument został wdrożony Uchwałą Rady Gminy Biskupiec. 
 
W szczególności Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem stanowiącym załącznik do wniosku 
aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Plan Odnowy Miejscowości obejmuje w szczególności charakterystykę miejscowości, 
inwentaryzację zasobów, analizę mocnych i słabych stron i perspektywę rozwoju oraz opis planowanych 
przedsięwzięć. Plan będzie aktualizowany i rozszerzany o zapisy dotyczące inwestycji, dla których 
gmina będzie starała się o środki w ramach PROW. 
 

Wizja miejscowości: 
 
Biskupiec, wieś gościnna i przyjazna środowisku, kultywująca tradycje, oferująca przez cały rok 
turystykę konną i rowerową oraz wypoczynek dla pragnących ciszy i spokoju. Wieś bezpieczna z 
centrum kulturowo – oświatowym i sportowo – rekreacyjny, miejscem integracji całej społeczności. 
 
1. Charakterystyka miejscowości 
 
Biskupiec (niem. Bischofswerder) – wieś gminna (1331-1945 miasto) na Powiślu w Polsce, położona w 
województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, przy drodze wojewódzkiej nr 538. W 
latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa toruńskiego. 
 
INFORMACJE O SOŁECTWIE 
Biskupiec  
Gmina – Biskupiec 
Powiat – Nowomiejski 
Liczba mieszkańców –  1922 mieszkańców 
Powierzchnia Sołectwa Biskupic – 424 ha 
Sołtys –  Andrzej Plichta 
 
Główne zadania Rady Sołeckiej: 
 Współpraca i uaktywnianie mieszkańców, 
 Integracja społeczności lokalnej 
 Organizowanie spotkań plenerowych, 
 Dbanie o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, 
  Podnoszenie atrakcyjności wsi, 
 Systematyczne budowanie zasobów własnych, 
 Wzbogacanie życia kulturalnego na wsi, 
 Podejmowanie wszelkich działań dla poprawy warunków życia i pracy mieszkańców wsi przy 

uzyskaniu ich poparcia i wykorzystania potencjału ludzkiego. 
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1.1. Obszar, położenie geograficzne i administracyjne 
 

GMINA BISKUPIEC NA TLE POWIATU NOWOMIEJSKIEGO 

 
źródło: www.polskiegminy.pl 

 
 
Obszar gminy Biskupiec zajmuje powierzchnię 241,3 km2. Teren położony jest w obrębie  południowo-
zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i należy do powiatu nowomiejskiego. Ziemia 
Nowomiejska bywa nazywana „Bramą Mazur”, bo położona jest w obszarze Pojezierza Brodnickiego 
leżącego na granicy województwa kujawsko – pomorskiego, w miejscu geograficznie leżącym na 
granicy Mazur. Siedziba Urzędu Gminy mieści się w Biskupcu. W jej obszarze znajduje się 25 sołectw i 
27 miejscowości. Teren graniczy z czterema innymi gminami województwa warmińsko-mazurskiego: 
Kisielicami, Iławą, Nowym Miastem Lubawskim oraz Kurzętnikiem oraz gminami województwa 
kujawsko-pomorskiego: Łasinem, Świeciem nad Osą, Jabłonowem i Zbicznem. 
 
Wieś Biskupiec położona jest w centralnej części gminy stanowi tym samym jej stolicę. W Biskupcu 
znajduje się Urząd Gminy oraz wszystkie ważniejsze urzędy i instytucje. Biskupiec to centrum życia 
kulturalnego i oświatowego gdzie znajdują się:   
- Pozostałości gotyckich murów miejskich, 
- Układ urbanistyczny z pozostałościami dawnej zabudowy z 1-poł. XVIII w., 
- Kościół parafialny p.w. św. Jana Nepomucena i Matki Boskiej Różańcowej, 

- Zabytkowy ratusz, 
- amfiteatr 

co stanowi znakomitą wizytówkę wsi i gminy Biskupiec. 
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źródło: www.gminabiskupiec.pl 

 
Zasięg regionu w obrębie Polski 

 

Megaregion Pozaalpejska Europa 
Środkowa 

Prowincja Niż Środkowoeuropejski 

Podprowincja Pojezierza 
Południowobałtyckie 

Makroregion Pojezierze Chełmińsko-
Dobrzyńskie 

Mezoregion Pojezierze Brodnickie 

Zajmowane 
jednostki 
administracyjne 

Polska: 
- województwo kujawsko-
pomorskie, 
- województwo warmińsko-
mazurskie 

Źródło: www.pl.wikipedia.org 
 

Pojezierze Brodnickie – mezoregion fizycznogeograficzny (pojezierze) położony w północno-wschodniej 
części województwa kujawsko-pomorskiego. Od północy i wschodu graniczy z powiatami: 
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nowomiejskim i działdowskim (województwo warmińsko-mazurskie), a od południowego wschodu z 
powiatem żuromińskim (województwo mazowieckie), od południa z powiatem rypińskim, od 
południowego zachodu z powiatem golubsko-dobrzyńskim, od zachodu z wąbrzeskim, a od północnego 
zachodu z grudziądzkim. Rozciąga się w dorzeczu Wisły i jej prawobrzeżnych dopływów Skrwy, Drwęcy 
i Osy. Osią hydrograficzną obszaru jest Drwęca – najdłuższy prawobrzeżny dopływ dolnej Wisły. 

1.2. Historia miejscowości 
 
Nazwy miejscowości: 
 
-w XVw. Bischofswerder                                                                  
-w 1789 r. Biskupiecz 
-w 1879 r. Biskupice 
-w II poł. XIX w. Biskupiec                                                                                     
 
Miejscowość została założona w 1325 r. na terenie państwa krzyżackiego przez biskupa 
pomezańskiego Rudolfa jako Bischofswerder (w pol. tłumaczeniu "ostrów biskupi"). W 1331r. 
miejscowości lokowano na prawie chełmińskim .Od 1339 r. do 1939 r. Biskupiec posiadał prawa 
miejskie Jego zabudowa urbanistyczna podobnie jak w Prabutach, Suszu czy Iławie była regularna, z 
tym tylko, że rynek biskupiecki miał kształt prostokąta o wymiarach 80 na 60 metrów. Dwie główne ulice 
wychodziły z jego rogów, trzecia z boku. 
 
Na rynku stał ratusz (rozebrany w 1870 r., na jego miejscu w 1927 r. zbudowano nowy, który również 
nie dotrwał do czasów współczesnych, gdyż został  zniszczony podczas działań wojennych w 1945 r).  
Kościół- podobnie jak w Suszu i Iławie zbudowano w części południowo-wschodniej, mury obronne 
posiadały trzy bramy wjazdowe: Prabucką, zwaną tez Kisielicką lub Piotrowską, Lipnikowską i 
Słupnikowską, żadna nie zachowała się do czasów współczesnych.  
 
Polonizacja miasta rozpoczęła się już na początku XV w. i związana była z niewątpliwym wyludnieniem 
spowodowanym przez wojny polsko-krzyżackie tego okresu. Położenie na granicy z ziemią chełmińska, 
należącą od 1466 r. ponownie do Polski, sprawiło, że chociaż reformację wprowadzono w Biskupcu w 
1540 r. (później niż w innych miastach tego rejonu), miasto zostało nazwane w dokumencie  z 1613 r. 
,,prawie zupełnie papieskim”, a w 1625 r. ,,w połowie katolickim”. Najbardziej jaskrawym przejawem 
walk religijnych w Biskupcu stało się zamordowanie w 1636 r. przez  fanatycznego katolika pastora 
Stanisława Opolskiego.  
 
W 1871 r. Biskupiec otrzymał własną stację kolejową na wybudowanej w odległości 2,5 km od miasta 
strategicznej linii kolejowej Toruń-Wystruć. 
 
Traktat Wersalski wytyczył granicę polsko-niemiecką na rzece Osie, w bezpośrednim sąsiedztwie 
miasta. Bischofswerder stał niemieckim miastem granicznym, zaś jego stacja kolejowa znalazła się już 
na terytorium polskim. Samo miasto zostało wyznaczone również jako terytorium plebiscytowe. W 
ramach przeprowadzonego 11 lipca 1920 r. plebiscytu narodowościowego w Prusach Wschodnich, 
jedynie 15% z 1509 oddanych w mieście głosów opowiedziało się za przyłączeniem do Polski i 
Biskupiec pozostał w granicach Niemiec. Odcięte od stacji kolejowej miasto otrzymało w 1925 r. nowe 
połączenie z Kisielicami. 
 
W 1945 r. Biskupiec doznał ciężkich zniszczeń (60%) podczas zajmowania przez wojska radzieckie. 
Miasto zostało przekazane Polsce, jego ludność wysiedlona do Niemiec i zastąpiona polskimi 
przesiedleńcami. Zrujnowany Biskupiec nie został przez polską administrację zakwalifikowany do rzędu 
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miast, zaś jego centrum pozostało nie odbudowane. W 1969 r. zamknięto, zaś w 1974 r. ostatecznie 
rozebrano połączenie kolejowe z Kisielicami. 
 
1.3. Struktura przestrzenna miejscowości 
 

 
źródło: Urząd Gminy 

 
Z obiektów składających się na krajobraz kulturowy gminy przeważają budowle sakralne, zespoły 
pałacowo - parkowe oraz dworsko - parkowe, zabudowa mieszkalna wsi oraz związana z nią zabudowa 
gospodarcza w różnym stopniu zachowania oraz dzieła hydrotechniczne jak młyny i mosty. Obiekty 
zgrupowane w terenie wiejskim to krajobraz otwarty w typie luźnej zabudowy z pewnymi elementami 
dominującymi jak kościoły czy inne obiekty użyteczności publicznej. Wśród obiektów sakralnych 
dominują świątynie katolickie a także cmentarze. Odrębną grupę zabytków stanowią obiekty 
archeologiczne posiadające własna formę krajobrazową, są to grodziska i kurhany.  Istotna rolę pełnią, 
także obiekty tzw. małej architektury czyli kapliczki, przydrożne krzyże, pomniki i obeliski. 
 
Obszar miejscowości Biskupiec należy do osad o zwartej miejskiej zabudowie. Dominanty przestrzenne 
stanowią kościoły, zabudowa mieszkalna jest zwarta. W centrum miejscowości znajduje się dawny 
rynek i ratusz miejski. Całość założenia otoczona jest reliktami murów miejskich.  
 
Na obszarze wsi znajduje się dość duży obszar terenu przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną. W 
ostatnich latach zauważalny jest wzrost zainteresowania budową i remontem domków jednorodzinnych. 
Zabudowa w miejscowości jest zwarta ze liczną siecią ulic i dróg, które niestety wymagają 
natychmiastowego remontu, ponieważ są w bardzo złym stanie. 
 



8 

 

 
źródło: Urząd Gminy 

 
Przedmiotem polityki przestrzennej gminy Biskupiec będzie pięć głównych elementów strukturalnych 
zagospodarowania przestrzennego. Obszar miejscowości Biskupiec uznany jest za strefę koncentracji 
usług dla mieszkańców z funkcją mieszkalną. Dla miejscowości Biskupiec istnieje Miejscowy Plany 
Zagospodarowania Przestrzennego. 
 

Kategorie obszarów 
makroprzestrzennych 

Główne cele polityki przestrzennej Główne ogniwa 
sieci 

osadniczej 

Strefa koncentracji i 
rozwoju funkcji 
osadniczych i 
gospodarczych 
nierolniczych 

1. Rozwój funkcji mieszkaniowych, usługowych i 
produkcyjnych w ośrodku gminnym i w jego otoczeniu 
(węzeł drogi wojewódzkiej nr 538 i linii kolejowej 
Toruń-Olsztyn). 

2. Koncentracja usług publicznych w ośrodku gminnym. 
3. Rewaloryzacja historycznego układu urbanistyczno-

architektonicznego d. miasta Biskupiec. 

Biskupiec + 
Fitowo, Bielice, 
Krotoszyny 

 
Obszary wskazane do objęcia ochroną konserwatorską 
 
Jedną z form ochrony zabytków, obok wpisu do rejestru zabytków jest ustalenie stref ochrony 
konserwatorskiej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Sporządzony Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego ośrodka gminnego Biskupiec wprowadza delimitację strefy 
ochrony konserwatorskiej, pokrywającą się z granicami przestrzennymi średniowiecznego miasta 
lokacyjnego. Zapisy ustaleń dla tej strefy określają warunki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu mające na celu zainwestowanie wyburzonych w II-giej wojnie światowej 
parceli oraz przekształcenia zabudowy istniejącej zgodne ze skalą i charakterem architektonicznym 
zabudowy historycznej, jak też historyczną sylwetą miejską w krajobrazie kulturowym. Ustalenia 
powyższe zostały oparte na opracowaniu „Zasoby kulturowe, zasady ochrony i kształtowania zabudowy. 
Biskupiec”, Toruń 1997/98, posiadającym uzgodnienie urzędu konserwatorskiego w Toruniu. 
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Również z punktu widzenia prac archeologicznych przywołana wyżej strefa ochrony konserwatorskiej 
może stanowić ustaloną w planie strefę ochrony archeologicznej, z określonymi warunkami 
prowadzenia działalności inwestycyjnych. 
 
1.4. Demografia i bezrobocie 
 
Demografia 
 
Obecnie Biskupiec zamieszkuje 1922 mieszkańców (co stanowi 19,64 % ogółu mieszkańców gminy 
Biskupiec), w tym 452 osób w wieku przedprodukcyjnym (0-19), 1188 osób w wieku produkcyjnym (19-
60/65) i 282 osoby w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60/65 lat). 
 

miejscowość kobiety w wieku mężczyźni w wieku 

powyżej 60 
lat 

19-60 lat 0-19 lat powyżej 65 
lat 

19-65 lat 0-19 lat 

Biskupiec 199 509 223 83 679 229 

 
W odniesieniu do ostatnich lat tj. 2010 – 2014 liczba mieszkańców raz maleje a raz rośnie, co może 
oznaczać, że sytuacja gospodarcza obszaru jest niestabilna. 
 
Istotną dla prognoz demograficznych grupę wiekową mieszkańców stanowią osoby w wieku 
przedprodukcyjnym. Osoby w tej grupie wiekowej stanowić będą w przyszłości o możliwościach 
rozwojowych danego obszaru. To one w przyszłości stworzą szkielet rynku pracy. Od liczby ludności w 
tym wieku zależy również wielkość bazy oświatowej w gminie. Dotyczy to w przypadku gminy 
szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego.  

 
Liczba ludności w miejscowości Biskupiec 

na tle pozostałych miejscowości w latach 2010-2014 

 

Miejscowość 

 

31.12.2010 

 

31.12.2011 

 

31.12.2012 

 

31.12.2013 

 

31.12.2014 

Biskupiec 1942 1927 1929 1929 1922 

Bielice 772 770 767 766 765 

Babalice 80 82 83 83 84 

Fitowo 97 99 99 102 96 

Czachówki 315 312 307 300 296 

Gaj 92 93 93 94 97 

Krotoszyny 720 712 720 717 715 

Lipinki 692 692 703 693 690 

Łąkorz 820 813 803 787 780 

Łąkorek 167 166 164 168 165 

Ostrowite 511 506 502 498 489 

Mierzyn 150 142 143 141 148 

Osetno 231 218 215 212 210 

Osówko 110 111 112 114 106 

Podlasek Duży 254 252 249 249 254 

Podlasek Mały 39 41 41 40 41 

Piotrowice Duże 569 572 567 574 571 

Piotrowice Małe 104 106 105 98 98 
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Rywałdzik 205 201 193 193 186 

Sędzice 230 232 228 234 231 

Słupnica 341 338 339 329 329 

Sumin 174 174 177 178 181 

Szwarcenowo 543 554 556 558 558 

Wielka Tymawa 232 236 240 241 236 

Wardęgowo 127 132 132 133 135 

Wonna 299 301 294 291 285 

Wielka Wólka 121 121 118 120 120 

 
Źródło: Referat ewidencji ludności Urzędu Gminy Biskupiec 

 
Bezrobocie 
 
W przeciągu ostatnich stopa bezrobocia w Gminie Biskupiec maleje, w 2014 roku znacząco i jest niższa 
niż w samym powiecie nowomiejskim. 
 

Bezrobocie w Gminie Biskupiec w latach 2013-2014 

 Jednostka miary 2013 2014 

BEZROBOCIE REJESTROWANE 
Bezrobotni zarejestrowani wg płci 

ogółem osoba 1086 897 

mężczyźni osoba 449 347 

kobiety osoba 637 550 
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci 

ogółem % 18,1 14,9 

mężczyźni % 13,6 10,5 

kobiety % 23,6 20,3 

PRACUJĄCY WEDŁUG INNEGO PODZIAŁU NIŻ PKD 
Pracujący wg płci 

ogółem osoba 825 826 

mężczyźni osoba 462 445 

kobiety osoba 363 381 

Pracujący na 1000 ludności 

ogółem osoba 86 87 

 
źródło: GUS 

 
Stopa bezrobocia w latach 2013-2014 w % 

Stan na: 2013 2014 

gmina Biskupiec 18,1 14,9 

powiat nowomiejski 23,6 19,8 

woj. warmińsko-mazurskie 21,6 18,9 

Polska 13,4 11,5 

 
źródło: GUS 
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2. Inwentaryzacja zasobów 
 
2.1. Zasoby przyrodnicze 
 
Rzeźba terenu 
 
Krajobraz terenu gminy został w głównej mierze ukształtowany przez lodowiec podczas ostatniego 
zlodowacenia. Jest on mocno zróżnicowany dzięki występowaniu kilku rodzajów form. Najszerzej 
występuje tzw. wysoczyzna morenowa typu falistego - w północnej i środkowej części gminy (szeroki 
pas od jeziora Karaś do jeziora Prątynia). Kolejne formy, wzgórza i pagórki morenowe, występują w 
ciągach m. in. między Wonną i Szwarcenowem, Słupnicą i Wielką Tymawą, Lipinkami i Rywałdzikiem. 
Wysokości względne wzgórz wynoszą na ogół do 10 m, maksymalnie do 20 m (w okolicach Lipinek). Na 
terenie gminy występują również tzw. ozy i kemy - pierwsze w okolicach Mierzyna, na zachód od 
Sumina oraz na północ od Wielkiej Tymawy, drugie w rejonie Sumina, Łąkorka, Wonny i Szwarcenowa. 
Południową i południowo-wschodnią część gminy zajmuje tzw. równina sandrowa. Licznie 
reprezentowane są w krajobrazie rynny, ułożone w większości południkowo (wiele jezior rynnowych). 
Równoleżnikowo natomiast ułożone są rzeki: Gać, Osa, Młynówka i Struga Laki. Najwyższy punkt na 
terenie gminy- Góra Szwedzka, ma wysokość 121,3m n.p.m. (położona jest pomiędzy Szwarcenowem 
a Wonną), najniżej położony - o wysokości ok. 62 m n.p.m. znajduje się w dolinie Osy u jej ujścia do 
jeziora Płowęż. 
 
Zasoby leśne 
 
Lasy zajmujące  6311 ha, w czym 5776 ha to lasy państwowe, 528 ha -prywatne, a 7 ha – komunalne.  
W całości stanowią około 26% powierzchni gminy (dla porównania, średnia dla województwa 
warmińsko-mazurskiego wynosi 29%). Większość z nich skupiona jest we wschodniej części gminy. 
Dominującym gatunkiem drzewostanu  jest sosna, pozostałe gatunki o następnej w kolejności 
częstotliwości występowania to brzoza i olsza. Średni wiek drzewostanu wynosi: dla lasów 
państwowych 60 lat, lasów prywatnych 30 lat, lasów komunalnych 50 lat (na podstawie danych z 
Urzędu Gminy). Ilość pozyskanego drewna szacuje się na około 20 tyś. m3 rocznie. Roczna produkcja 
tarcicy wynosi około 25 tyś. m rocznie - dane dotyczą tartaku w miejscowości Krotoszyny (jedyny tartak 
na terenie gminy - dane za rok 1999) 1. 
  
Zasoby wodne 
 
Na terenie gminy znajduje się wiele jezior o małej powierzchni - poniżej 1 ha. Są to na ogół tzw. oczka, i 
często występują w skupiskach. Jezior o powierzchni powyżej l ha naliczono 31, z czego największe 
przedstawia tabela 11. Kilka z większych jezior tylko częściowo leży w granicach gminy - pozostała 
część przynależy do gmin sąsiednich. Kolejne jeziora: Trupel (o powierzchni 278,4 ha), Dłużek i Wielkie 
Partęczyny przylegają do granic gminy, jednak w całości leżą na terenie sąsiednich gmin. 
Przez teren gminy przepływa kilka rzek. Największą z nich jest Osa, której dorzecze obejmuje 
zdecydowaną większość obszaru. Rzeka przepływa przez graniczące z gminą jezioro Trupel - i już na 
terenie gminy wypływa z południowej odnogi jeziora, zmierzając następnie w kierunku południowo-
zachodnim, aby z kolei wpłynąć do jeziora Płowęż - położonego na terenie gmin Jabłonowo Pomorskie i 
Świecie nad Osą. Łączna długość Osy wynosi 103 km - z czego 22 km na terenie gminy Biskupiec2. 
Mniejsze cieki, będące dopływami Osy, to: 

                                                 
1
 Strategia rozwoju gminy Biskupiec 

2
 Strategia rozwoju gminy Biskupiec, s. 4-5.  
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 Młynówka (Struga Piotrowicka) - wypływająca również z jeziora Trupel i wpadająca do Osy w 
okolicy Babalic Małych - jej długość wynosi ok. 8,4 km, 

 Babka - o długości 3,5 km, stanowiąca w części biegu zachodnią granicę gminy,  

 Gać - wypływająca z jeż. Karaś - o długości 7,5 km,  

 Struga Laki - wypływająca z jeż. Lekarty, na swoim 11,5 km biegu  przepływająca m. in. przez 
jeziora: Kakaj, Dębno, Wielki Staw.  

Będąca dopływem Drwęcy rzeka Skarlanka przepływa w południowo-wschodniej części gminy i stanowi 
granicę z gminą Kurzętnik. Wypływa ona z jeziora Skarlińskiego, a następnie wpada do jeż. Wielkie 
Partęczyny. Skarlanka i Drwęca są rzekami chętnie odwiedzanymi przez kajakarzy. Obie rzeki pięknie 
meandrują w urokliwym krajobrazie. Przez miejscowość Biskupiec przepływa rzeka Osa, która ze 
względu  na swoją dzikość, dziewiczość i brak natłoku turystów stanowi wyjątkowo atrakcyjny szlak 
kajakowy właśnie dla osób pragnących ciszy i dzikiej przyrody.  
 
Ochrona przyrody 
 
Na terenie gminy znajdują się cztery rezerwaty przyrody: „Jezioro Karaś", „Kociołek", „Łabędź" i 
„Uroczysko Piotrowice”3. Jezioro Karaś objęte jest ochroną Natura 2000. Ponadto część gminy objęta 
jest Brodnickim Parkiem Krajobrazowym oraz dwoma obszarami chronionego krajobrazu: OCHK 
Jeziora Goryńskiego i Skarlińskim OCHK. Ponadto wyróżnia się dwa zespoły przyrodniczo–
krajobrazowe: 

 Oz Tymawski, (symbol 1ZP), 

 Las Słupnicki, (symbol 2ZP). 
Ustanowione rozporządzeniem Nr 8/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 15 maja 1998r. w sprawie 
uznania za zespoły przyrodniczo – krajobrazowego obszarów na terenie Nadleśnictwa Jamy (Dz. Urz. 
Woj. Toruńskiego Nr 16, poz. 36). 
 
Miejscowość Biskupiec nie leży na terenie żadnego z powyższych obszarów, natomiast w niedalekiej 
odległości znajduje się Skarliński OCHK oraz rezerwaty "Kociołek" i "Łabędź". W samej miejscowości 
Biskupiec istnieją formy przyrody objęte ochrona pomnikową. 
 

Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Biskupiec 

RODZAJ POMNIKA 
(obwód; wysokość drzewa w m) 

OKREŚLENIE 
POŁOŻENIA 

ROK 
UZNANIA 

skupienie 3 dębów (3,8 - 4,2; 23 - 25) Biskupiec (kościół ewangelicki) 1993 

dąb szypułkowy (3,30; 18) 
przy Szkole Podstawowej w 
Biskupcu 

1998 

Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy Biskupiec 
 
Cały teren Gminy Biskupiec jak i województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się w granicach 
obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. Celem jego istnienia jest promowanie rozwoju 
proekologicznego, utrzymanie zrównoważonych struktur przestrzennych dla zapewnienia wysokiego 
standardu środowiska przyrodniczego. Obszar objęty jest porozumieniem działań na rzecz ekorozwoju 
Zielone Płuca Polski. Zajmuje obecnie 63 235 km2, co stanowi około 20,0 % powierzchni kraju, a 
zamieszkuje go prawie 4.0 mln osób, co stanowi 9,7 % ludności kraju. Położony jest w północno-
wschodniej jego części, obejmując województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz części 
województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Podstawą delimitacji obszaru były 
jedne z najcenniejszych w kraju i Europie systemy ekologiczne. Ze względu na pragmatykę realizacji 
wspólnych przedsięwzięć, umowną granicę zewnętrzną stanowią granice administracyjne gmin.  

                                                 
3
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, część 1, s. 18-19 
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Obszar Zielonych Płuc Polskich 

 
Źródło : www.fzpp.pl 

 
2.2. Dziedzictwo kulturowe 
 
W gminie Biskupiec znajdują się liczne atrakcje turystyczne zarówno naturalne jak i historyczne. Na 
terenie miejscowości Biskupiec znajdują się: 
 
- Pozostałości gotyckich murów miejskich 
 

 
źródło: Urząd Gminy 

 
- Układ urbanistyczny z pozostałościami dawnej zabudowy z 1-poł. XVIII w.; z kościołem ewangelickim i 
murami 
- Część zabudowy mieszkalnej 
- Kościół parafialny p.w. św. Jana Nepomucena i Matki Boskiej Różańcowej 
 

 
źródło: Urząd Gminy 
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- Ratusz, w którym ma siedzibę Urząd Gminy 
 

 
źródło: Urząd Gminy 

 
 
 

Wykaz nieruchomych obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
miejscowość ulica nr obiekt nr rejestru data wpisu 

 

BISKUPIEC KWIATOWA  KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. JANA 
NEPOMUCENA I MATKI BOSKIEJ 
RÓŻAŃCOWEJ WRAZ Z TERENEM 
PRZYKOSCIELNYM OTOCZONYM 
MUREM 

A-647/T 31 grudnia 1993 

BISKUPIEC RYNEK 008 RATUSZ A-603/T 25 maja 1990 

BISKUPIEC   POZOSTAŁOŚCI GOTYCKICH, 
OBRONNYCH MURÓW MIEJSKICH 

A-576/T 22 sierpnia 1960 

BISKUPIEC   UKŁAD URBANISTYCZNY  Z 
POZOSTAŁOŚCIAMI DAWNEJ 
ZABUDOWY Z 1-POŁ. XVIII W., 
KOŚCIOŁEM EWANG. I MURAMI 

A-131/T 20 kwietnia 1950 

BISKUPIEC PIEKARSKA 003 DOM A-739/T 19 listopada 1967 

BISKUPIEC SZPITALNA 003 DOM A-738/T 19 listopada 1967 

BISKUPIEC   KOŚCIÓŁ A-130/T 20 kwietnia 1950 

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie 
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źródło: Urząd Gminy 

 
Oprócz obiektów objętych ochrona prawną w miejscowości Biskupiec istnieje wiele obiektów 
znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków: 

 
1. Kościół parafialny, mur., k. XIXw. 
2. Kościół filialny rzym.-katolicki, d. Ewangelicki, mur., 1330-1340r. 
3. Dom opieki, mur., 1899-1911r. Szpital 
4. Zespół dworca PKP, mur., k. XIXw. (budynek ZGKiM) 
5. Dom, mur., XVII/XIXw., ul. Długa 7. 
6. Dom, mur., XIX/XXw., ul. Długa 1. 
7. Dom, mur., ok. 1900r., ul. Długa 16. 
8. Wieża ciśnień, ob. budynek gospodarczy, mur., 1890-1900r., ul. Grudziądzka. 
9. d. Restauracja „Rotunda”, mur., pocz. XXw., ul. Grudziądzka. 
10. Poczta, mur., XIX/XXw., ul. Grudziądzka 11/ ul. Szewska 19. 
11. Dom, mur., 2 poł. XIXw., ul. Grudziądzka 10/ ul. Szewska 21. 
12. Dom, mur., ok. 1880-1900r., ul. Grudziądzka 22. 
13. Dom, mur., ok. 1900-1905r., ul. Grudziądzka 24. 
14. Dom, mur., ok. 1900-1905r., ul. Grudziądzka 27. 
15. Rzeźnia, ob. budynek gospodarczy, mur. 1900-1905r., ul. Grudziądzka 30/32. 
16. Dom-willa, mur., k. 1 ćw. XXw., ul. Grudziądzka 35. 
17. Dom, mur., 1910-1915r., ul. Grudziądzka 45. 
18. Dom, mur., XIX/XXw., ul. Kościuszki 5. 
19. Dom, mur., ok. 1901r., ul. Kościuszki 5. 
20. Dom, mur., XIX/XXw., ul. Kościuszki 7. 
21. Dom, mur., XIX/XXw., ul. Kwiatowa 9, 12, 13. 
22. Plebania, mur., pocz. XXw., ul. Kwiatowa 16. 
23. Plebania, mur., 1 ćw. XXw., ul. Kwiatowa 16. 
24. Dom, mur., XIX/XXw., ul. Kwiatowa 17. 
25. Dom, mur., XVIIIw., ul. Lipowa 6 ( Ruda) 
26. Dom, mur., XIX/XXw., ul. Pełna 3.(Wardak) 
27. Dom, mur., 1860-1870r., ul. Piekarska 3 ( w rejestrze) 
28. Urząd Gminy, mur., ok. 1915r., ul. Rynek ( w rejestrze) 
29. Dom mieszkalny, mur., k. XIXw., ul. Rynek  
30. Dom, mur., 2 poł. XIXw., ul. Rynek 17. 
31. d. Piwiarnia, mur., 1891r., ul. Szewska. 
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32. Dom, mur., XIX/XXw., ul. Szewska 1. 
33. Dom, mur., 2 poł. XIXw., ul. Szewska 2. 
34. Budynek gospodarczy, mur., pocz. XXw., ul. Szewska 2. 
35. Dom, mur., 2 poł. XIXw., ul. Szewska 3. 
36. Dom, mur., k. XIXw., ul. Szewska 4. 
37. Budynek gospodarczy, mur., 1860-1870r., ul. Szewska 4/6. 
38. Dom d. spichlerz, mur., k. XIXw., ul. Szewska 6/ ul. Tkacka. 
39. Dom, mur., XIX/XXw., ul. Szewska 7. 
40. Dom, mur., 2 poł. XIXw., ul. Szewska 9. 
41. Dom, mur., k. XIXw., ul. Szewska 10. 
42. Dom, mur., XIX/XXw., ul. Szewska 12. 
43. Dom, mur., 1905r., ul. Szewska 13. 
44. Dom, mur., XIX/XXw., ul. Szewska 14, 15. 
45. Dom, mur., pocz. XXw., ul. Szewska 18, 23. 
46. Dom, mur., 1890-1900r., ul. Szewska 25. 
47. Dom, mur., pocz. XXw., ul. Szewska 27. 
48. Szkoła, ob. budynek mieszkalny, mur., 1870-1880r., ul. Szkolna 3. 
49.Kościół ewangelicki dawna parafia, mur., XIV, XVIIIw.,ul.Kościelna 2.(w rejestrze) 
50. Dom, mur., XIX/XXw., ul. Kościelna 4. 
51. Dom, mur., 1860-1870r., ul. Szpitalna 1. 
52. Dom, mur., 2 poł. XIXw., ul. Szpitalna 2. 
53. Dom, mur., k. XVIIIw., ul. Szpitalna 3.( w rejestrze) 
54. Dom, piekarnia, mur., 2 poł. XIXw., ul. Szpitalna 5. 
55. Dom, mur., 2 poł. XIXw., ul. Szpitalna 6. 
56. Brama cmentarna, mur., pocz. XXw., ul. Sztynwałdzka. 
57. Gimnazjum, ob. szkoła podstawowa, mur., 1928-1932r., ul. Sztynwałdzka. 
58. Dom, mur., pocz. XXw., ul. Sztynwałdzka 2, 4. 
59. Dom, mur., XVIIIw., 2 poł. XIXw., ul. Tkacka/ ul. Szewska. 
60. Dom, mur., ok. 1900r., ul. Tkacka 1. 
61. Dom, mur., XVIII/XIXw., ul. Tkacka 3. 
62. Dom, mur., przeł. XVIII/XIXw., ul. Tkacka 4. 
63. Dom, mur., 2 poł. XIXw., ul. Tkacka 6. 
64. Dom, mur., XVIIIw., 2 poł. XIXw., ul. Tkacka 8. 
 
2.3. Obiekty i tereny 
 
Jako, że Biskupiec jest miejscowością gminną, położoną w centrum gminy jest ona jednocześnie 
głównym ośrodkiem, w którym skupiają się prawie wszystkie usługi dla mieszkańców. Jest, także, 
głównym ośrodkiem gospodarczym, społecznym i kulturalnym. To tu zarejestrowanych jest najwięcej 
podmiotów gospodarczych usługowych i handlowych. Są tu: 

 Urząd Gminy Biskupiec – budynek ratusza 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Biblioteka Publiczna w Biskupcu 

 ZDU Komunalka 

 Gminny Ośrodek Kultury i amfiteatr 

 Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

 Oczyszczalnia Ścieków 

 Posterunek Policji w Biskupcu 

 Punkt Pogotowia Ratunkowego w Biskupcu 
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 Wiele przedsiębiorstw handlowo-usługowych 

 Obiekty dziedzictwa kulturowego 

 Atrakcyjne szlaki turystyczne 
 
Większość z tych obiektów opisana jest w rozdziałach poświeconych konkretnym branżom. 
 
Turystyka 
 
Atrakcyjność turystyczna to występowanie pewnej cechy charakterystycznej, która może przyciągnąć 
odwiedzających (turystów) na teren danego obszaru, dzięki obecności walorów turystycznych, obiektów 
infrastruktury turystycznej oraz dostępności komunikacyjnej. Walory turystyczne to elementy środowiska 
przyrodniczego lub kulturowego, który stanowi lub może stanowić cel ruchu turystycznego. poprzez to, 
że wspólnie lub każde z osobna są przedmiotem zainteresowań turysty. Jest to suma składników, 
stworzonych przez naturę ukształtowanych przez historię i tworzonych przez współczesność. 
 
Obszar gminy Biskupiec leżący na skraju Brodnickiego Parku Krajobrazowego, walory przyrodnicze i 
istniejące dziedzictwo kulturowe stwarza niezwykłe możliwości rozwoju w kierunku turystyki. Rozwój 
bazy noclegowej oraz infrastruktury około turystycznej ma szansę ustanowić miejscowości gminy bazą 
wypadową w głąb Brodnickiego Parku Krajobrazowego i na pozostały obszar gminy. 
 
Wiele gospodarstw rolnych poprzez przekwalifikowanie się na usługi turystyczne ma szansę stworzyć 
wspaniałe miejsca odpoczynku, a dzięki odpowiedniej promocji spowodować przyjazd turystów i 
wczasowiczów. Warunki naturalne umożliwiają nie tylko stworzenie bazy noclegowej i gastronomicznej, 
ale również utworzenie ciekawych tras rowerowych, konnych., pieszych. 
 
Warunki przyrodnicze i krajobrazowe są bardzo urozmaicone. Występuje tu  jest dużo jezior oraz  
mnóstwo malowniczych oczek wodnych połączonych siecią rowów stanowiących  dopływy jezior . 
Obecnie przy większości tych jezior i w ich pobliżu wytyczono wiele działek  na cele turystyczne z 
których  część jest już zabudowana. Sporo turystów przyjeżdża pod namiot  lub do gospodarstw 
agroturystycznych. 
 
Szlaki rowerowe w miejscowości Biskupiec 
 

kolor 
szlaku 

nazwa 
szlaku 

przebieg 
szlaku 

długość 
szlaku 

 Szlak 
Czerwony 

Biskupiec – Gaj – Łąkorz – Lipinki – Sędzice – Biskupiec 19,00 km 

atrakcje na szlaku 

 we wsi Biskupiec – pozostałości gotyckich murów miejskich, kościół parafialny (lata 1892 – 94) 
pw. św. Jana Nepomucena i Matki Bożej Różańcowej, układ urbanistyczny z pozostałościami 
dawnej zabudowy z pierwszej połowy XVIII w. Wraz z murami i dawnym kościołem ewangelickim 
(przebudowany 1726r.), ratusz (1972r.) 

 we wsi Bielice – park podworski wraz z częścią dawnego podjazdu do dworu 

 we wsi Łąkorz – Muzeum Lokalne składające się z kilku obiektów: wiatrak holenderski, drewniana 
chata wraz z odbudowaną kuźnią oraz wystawa maszyn i narzędzi rolniczych; XIX – wieczny 
kościół parafialny pw. św. Mikołaja wraz z cmentarzem przykościelnym 

 we wsi Lipinki – pałac i otaczający park, kościół parafialny pw. Św. Piotra i Pawła (1339r.) wraz z 
cmentarzem przykościelnym 

 we wsi Sędzice – park 

 w pobliżu wsi Belice  - rezerwaty torfowiskowe “Kociołek” i “Łabędź” 
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kolor 

szlaku 
nazwa 
szlaku 

przebieg 
szlaku 

długość 
szlaku 

 Szlak Żółty Biskupiec – Piotrowice – Ameryka – Trupel – Szwarcenowo – 
Wonna – Czachówki – Biskupiec 

32,50 km 

atrakcje na szlaku 

 we wsi Biskupiec – pozostałości gotyckich murów miejskich, kościół parafialny (lata 1892 – 94) pw. św. 
Jana Nepomucena i Matki Bożej Różańcowej, układ urbanistyczny z pozostałościami dawnej zabudowy z 
pierwszej połowy XVIII w. Wraz z murami i dawnym kościołem ewangelickim (przebudowany 1726r.), 
ratusz (1972r.) 

 we wsi Piotrowice – dwór z parkiem, a w pobliżu wsi Piotrowice – rezerwat leśny “Uroczysko Piotrowice” 

 we wsi Szwarcenowo – kościół parafialny (1721r.) p.w.św. Mikołaja wraz z cmentarzem przykościelnym 

 we wsi Wonna – park, z drzewem pomnikiem przyrody, w pobliżu wsi Wonna – rezerwat 
ornitofaunistyczny, “Jezioro Karaś”, wpisany na światową listę rezerwatów RAMSAR 71 

 we wsi Czachówki – dworek, pałac i zespół pałacowo-parkowy wraz z zabudową folwarczną, w parku 
skupienia drzew pomników przyrody. 

 
 

kolor 
szlaku 

nazwa 
szlaku 

przebieg 
szlaku 

długość 
szlaku 

 Szlak Zielony Biskupiec – Słupnica – Podlasek Mały – Tymawa Wileka – 
Osówko – Babalice – Sędzice – Biskupiec 

28,00 km 

atrakcje na szlaku 

 we wsi Słupnica – zespół przyrodniczo-krajobrazowy “Las Słupnicki”, park, grodzisko wyżynne z XIII – 
Xvw. 

 We wsi Podlasek Mały – park 

 we wsi Tymawa Wielka – zespół przyrodniczo-krajobrazowy “Oz Tymawski”, park z drzewami pomnikami 
przyrody 

 we wsi Osówko – park 

 we wsi Babalice – park, z drzewami pomnikami przyrody 

 we wsi Sędzice – park, z drzewami pomnikami przyrody 

 we wsi Biskupiec – pozostałości gotyckich murów miejskich, kościół parafialny (lata 1892 – 94) pw. św. 
Jana Nepomucena i Matki Bożej Różańcowej, układ urbanistyczny z pozostałościami dawnej zabudowy z 
pierwszej połowy XVIII w. Wraz z murami i dawnym kościołem ewangelickim (przebudowany 1726r.), 
ratusz (1972r.) 
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Szlak kajakowy przebiegający przez miejscowość Biskupiec 
 
Osa (również Ossa) – rzeka o długości 96,2 km i dorzeczu 1600 km², prawy dopływ dolnej Wisły. 
Bierze swój początek na Pojezierzu Iławskim od jez. Perkun, i przepływa przez liczne jeziora: Osa, 
Gardzień, Szymbarskie, Płowęż, Popówko i Trupel, ma ujście w rzece Wiśle koło Zakurzewa, na północ 
od Grudziądza. Przy ujściu na wysokim wzgórzu (68,1 m n.p.m.) tuż przy skarpie wiślanej 5 km na 
północ od centrum miasta znajduje się Twierdza Grudziądz. Od północy i wschodu otacza ją rzeka Osa. 
Na długości ok. 14 km rzeka Osa oraz jej otoczenie zostało objęte ochroną w 1994 r. tworząc rezerwat 
przyrody Dolina Osy. W okolicach Grudziądza charakterystyczne dla Osy są tzw. "cofki", czyli 
odwrócenie się prądu rzeki z powodu wysokich stanów Wisły; cofki są przyczyną powodzi. Osa była 
wzmiankowana już w 1222 r. jako północna granica ziemi chełmińskiej. W latach 1918-1945 jej 
środkowym odcinkiem biegła granica Polski i Prus Wschodnich. 
  

kolor 
szlaku 

nazwa 
szlaku 

przebieg 
szlaku 

długość 
szlaku 

brak 
oznakowania 

Szlak 
Rzeki Osy 

Szymbark - Ząbrowo - Biskupiec - Świecie nad Osą - 
Rogóźno-Zamek - Zakurzewo  

82,00 km 

opis szlaku 

Rzeka nieuczęszczana przez kajakarzy, płynąca przez tereny w większości pozbawione większych 
kompleksów leśnych, z uwagi na obfite zadrzewienie w bezpośrednim pobliżu sprawiająca miejscami 
wrażenie rzeki dzikiej i puszczańskiej; przeszkód jest wiele. Odcinek dostępny dla kajaka: jezioro 
Szymbarskie - Zakurzewo: 
82,00 - Jezioro Szymbarskie 
66,50 - Osówko, most drogowy; wikliny przerastające rzekę i zawały  
63,50 - most między Suminem a Partęczynami 
60,00 - jez. Płowęż 
58,50 - wypływ z jez. Płowęż 
57,00 - Płowężek, most; bystrza i przemiały 
51,50 - Buk, ceglany most kolejowy 
50,00 - Karolewo, most drogowy; dziki, pierwotny w charakterze odcinek, z licznymi zawałami 
45,00 - Mędrzyce, rozmyty jaz młyński; w korycie wikliny 
41,50 - ujście Lutryny, prowadzącej ścieki z Jabłonowa Pomorskiego 
33,50 - Słupski Młyn, most 
32,00 - Słupski Młyn, przenoska; aż do Rogóźna piękne lasy na brzegach i dużo przeszkód 
20,00 - Rogóźno Zamek, most, ujście Gardęgi, na wzgórzu ruiny zamku krzyżackiego 
16,50 - Dąbrówka Królewska, most 
11,00 - Owczarki, młyn, w lewo odchodzi kanał Trynka, zbudowany przez Krzyżaków, 
doprowadzający wodę do Grudziądza, w obrębie miasta zabudowany; przenosić kajaki na rzekę w 
prawo; aż do ujścia Osa jest uregulowana, na trasie sześć sztucznych progów, spływalnych 
5,00 - Świerkocin, most 
0,70 - Zakurzewo, most 
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Szlak rzeki Osy 

  
źródło: www.wikipedia.pl 

 
Atrakcyjność turystyczną gminy i miejscowości Biskupiec wzbogacają imprezy o charakterze 
kulturalnym i rozrywkowym. Część z nich na stałe wpisana jest w kalendarz miejscowości Biskupiec. 

 
Kalendarz imprez w Biskupcu 

DATA Nazwa imprezy Miejsce/ 
Zasięg 

Organizator Forma imprezy 

 
 
 
STYCZEŃ 

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 

GOK GOK Koncert 

XXXII Bal Muzyków GOK GOK Bal 

Dzień Babci i Dziadka GOK GOK Przedstawienie 

 
 
 
LUTY 

Bal dla Urzędu Gminy GOK GOK, Urząd 
Gminy 

Bal 

Walentynki GOK GOK Dyskoteka 

Ferie zimowe GOK GOK Świetlica 
środowiskowa, 
tenis stołowy, 
konkursy 

 
MARZEC 

Dzień Kobiet GOK GOK Impreza 
środowiskowa 

Pierwszy Dzień Wiosny GOK(amfit
eatr) 

GOK, Urząd 
Gminy 

Festyn 

KWIECIEŃ Konkurs ortograficzny GOK GOK, Urząd 
Gminy 

Konkurs(Szkoły 
Podstawowe z 
gminy Biskupiec) 

Turniej ekologiczno - 
przyrodniczy 

GOK GOK, Szkoła 
Podstawowa 

Turniej 

 
 
 
 
 
 
 
MAJ 

Przegląd Amatorskich 
Zespołów Muzycznych(Bal 
Muzyków) 

GOK(amfit
eatr) 

GOK Impreza 
plenerowa 

Dzień Zwycięstwa GOK GOK, Związek 
Kombatantów 
Rzeczpospolitej 
Polskiej i Byłych 
Więźniów 
Politycznych 

Impreza 
środowiskowa 
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Gminny Konkurs 
Recytatorski 

GOK GOK Konkurs(Szkoły 
Podstawowe z 
gminy Biskupiec) 

Dzień Matki GOK GOK, Szkoła 
Podstawowa 

Akademia 

CZERWIEC-
WRZESIEŃ 

Koncerty niedzielne GOK(amfit
eatr) 

GOK Koncert 

LIPIEC Ogólnopolskie Święto Gęsi GOK(amfit
eatr) 

GOK, Iławskie 
Stowarzyszenie 
Hodowców Gęsi 

Impreza 
plenerowa 

SIERPIEŃ Dzień Zwycięstwa GOK(obeli
sk) 

GOK, Związek 
kombatantów 
Rzeczpospolitej 
Polskiej i Byłych 
Więźniów 
Politycznych 

Impreza 
środowiskowa 

WRZESIEŃ Powiatowe Dożynki GOK(amfit
eatr) 

GOK, Urząd 
Gminy 

Festyn 

PAŹDZIERNIK Dzień Edukacji Narodowej GOK GOK, Związek 
Nauczycieli 

Impreza 
środowiskowa 

 
 
LISTOPAD 

Święto Niepodległości GOK GOK, Urząd 
Gminy, Związek 
Kombatantów 
Rzeczpospolitej 
Polskiej i Byłych 
Więźniów 
Politycznych 

Impreza 
środowiskowa 

GRUDZIEŃ Zakończenie sezonu 
muzycznego-Bal Muzyków 

GOK GOK Bal 

Mistrzostwa Gminne w 
tenisie stołowym 

GOK GOK, Urząd 
Gminy 

Turniej 

Dyskoteka Andrzejkowa GOK GOK Dyskoteka 

Jasełka GOK GOK, Szkoła 
Podstawowa 

Przedstawienie 

Bożonarodzeniowa Wigilia 
w świetlicy 

GOK GOK Impreza dla 
dzieci z rodzin 
patalogicznych 

Bal Sylwestrowy GOK GOK Bal 

 
IMPREZA STAŁE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY 
 
- świetlica środowiskowa(od poniedziałku do piątku) 
- aerobik(poniedziałek, środa) 
- koreańska sztuka walki(wtorek, piątek) 
- Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej Byłych Więźniów Politycznych(czwartek) 
- Klub Seniora „Radość”(czwartek) 
- kurs tańca towarzyskiego(sobota) 
- Klub Kolekcjonerów „Skarby z lamusa”(każda ostatnia sobota miesiąca) 
 
Elementy wyróżniające wieś 



22 

 

 
1. Położenie: 

 Malownicze położenie w sąsiednie naturalnego kompleksu lasów, jezior oraz dopływów rzeki 
Drwęcy i Wisły doskonałe warunki na wypoczynek oraz do zbierania grzybów i łowiectwo 

 W sąsiedztwie ciekawych obiektów przyrodniczych  

 Czyste powietrze, cisza, spokój 

 Zachowany ciekawy układ urbanistyczny 

 Atrakcje kulturalno – historyczne 
 
2. Obiekty: 

 Pozostałości gotyckich murów miejskich, 

  Układ urbanistyczny z pozostałościami dawnej zabudowy z 1-poł. XVIII w., 

  Kościół parafialny p.w. św. Jana Nepomucena i Matki Boskiej Różańcowej, 

  Zabytkowy Ratusz 
3. Inne: 

 aktywność społeczności wiejskiej 

 gospodarstwa agroturystyczne 

 boisko sportowe 

 bogaty świat roślin i zwierząt 

 duży obszar spełniający funkcje publiczną 

 atrakcyjny teren pod zabudowę jednorodzinną 
 

Analiza zasobów sołectwa Biskupiec, gm. Biskupiec 

Rodzaj zasobu Brak Znaczenie zasobu 

małe średnie duże 

Środowiska naturalne, położenie 
 walory krajobrazu                                                          
 walory szaty roślinnej 
 walory klimatu 
 cenne przyrodniczo obszary 
 świat zwierzęcy, ostoje siedliska 
 wody powierzchniowe 
 wody podziemne 
 podłoże, warunki hydrologiczne 
 gleby 
 kopaliny 
 drogi, dostępność komunikacyjna 

   X 

   X 

 X   

   X 

   X 

   X 

   X 

 X   

 X   

X    

  X  

Środowisko kulturowe 
 walory architektury wiejskiej 
 walory ukształtowania przestrzeni publicznej 
 osobowości kulturowe 
 miejsca, osoby i przedmioty kultury 
 święta, odpusty  
 tradycja, obrzędy i gwara 
 specyficzne potrawy 
 specyficzne nazwy 
 legendy, podania i fakty historyczne 
 dawne zawody 
 zespoły artystyczne 

    

  X  

  X  

 X   

 X   

X    

 X   

  X  

 X   

X    

 X   
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Obiekty i tereny 
 działki pod zabudowę mieszkaniową 
 działki  pod zabudowę letniskową 
 działki pod zakłady usługowe i przemysłowe 
 pustostany mieszkaniowe i mieszkaniowe 
 tradycyjne obiekty gospodarcze (spichlerz, młyn) 
 place i miejsca publicznych spotkań 
 miejsca sportu i rekreacji 
 szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne 

    

 X   

  X  

  X  

X    

X    

 X   

 X   

X    

Gospodarka, rolnictwo 
 miejsca pracy 
 zakłady produkcyjne 
 produkty 
 gospodarstwa rolne 
 uprawy hodowlane 
 znane firmy produkcyjne 
 miejsca noclegowe i hotele 
 restauracje, punkty gastronomiczne 
 zasoby odnawialnych energii 

    

 X   

 X   

X    

  X  

 X   

 X   

 X   

 X   

X    

Mieszkańcy , kapitał społeczny 
 autorytety i znane postaci we wsi 
 krajanie znani w regionie i kraju 
 osoby o specyficznej wiedzy i umiejętnościach 
 przedsiębiorcy 
 związki i stowarzyszenia 
 kontakty i współpraca 

    

X    

 X   

 X   

  X  

 X   

 X   

 
 
2.4. Infrastruktura społeczna 
 
Oświata i szkolnictwo 
 
Na terenie Biskupca znajduje się jedna Szkoła Podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym. 
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu 
ul. Grudziądzka 28, 13-340 Biskupiec, tel. 056/4745109, 
Dyrektor szkoły: mgr Teresa Buzanowska 
 
W szkole działają bardzo prężnie kółka zainteresowań, które finansowane są z budżetu gminy: kółko 
taneczne, muzyczne, recytatorskie, sportowe, ekologiczne, matematyczne, polonistyczne. Uczniowie z 
Biskupca uczęszczają do gimnazjum w Bielicach. 
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źródło: Urząd Gminy 

 
Obiekty sportowe 
 
Przy szkole znajdują się boiska sportowe, na których odbywają się wszystkie imprezy sportowe. Boiska 
udostępniane są młodzieży i lokalnym mieszkańcom także poza godzinami lekcyjnymi. Niestety w 
miejscowości nie ma hali sportowej ale gmina ma ją w planach budowy. Szkoła ma do dyspozycji mini 
salkę gimnastyczna. 
 
Gminny Ośrodek Kultury 
 
W Gminny Ośrodek Kultury w Biskupiec działa koło Gospodyń wiejskich, oprócz tego działa 
środowiskowa świetlica dla dzieci z rodzin patologicznych. Organizuje zabawy i imprezy kulturalne. Przy 
GOK w Biskupcu prowadzona jest biblioteka gminna. GOK organizuje zabawy dla dzieci na różne 
okazje  np. : dzień kobiet, dzień dziecka, mikołajki, dzień matki, dzień nauczyciela. Panie z Gminnego 
Ośrodka Kultury  pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji. Poza tym w Biskupcu działa Stowarzyszenie 
Miłośników Kultury. 
 
Ochrona zdrowia 
 
Na terenie gminy opiekę zdrowotna świadczy Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
funkcjonujący w miejscowości Biskupiec.  
 

Nazwa jednostki Adres Kierownik jednostki 

Samodzielny 
Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej 

ul. Lipowa 7 
13-340 Biskupiec 

Marek Umbras 

 
 
2.5. Infrastruktura techniczna 
 
Drogi 
 
Obszar gminy Biskupiec z krajem i województwem powiązany jest drogą wojewódzką nr 538 Łasin 
Nowe Miasto Lubawskie. Droga ta wiążę dwie drogi krajowe międzyregionalne tj. drogę nr 16 Dolna 
Grupa - Grudziądz - Iława - Olsztyn - Augustów - Ogrodniki - Granica Państwa (PL-LT) oraz drogę nr 15 
- Trzebnica - Krotoszyn - Września - Gniezno - Inowrocław - Toruń - Brodnica - Ostróda. Poprzez te 
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drogi gmina powiązana jest ze wschodem i z zachodem kraju oraz przejściami granicznymi. Przez 
miejscowość przebiegają następujące drogi: 
 

kategoria drogi nr drogi 

wojewódzka 538 

powiatowa 1279N 

Gminne  

ul.sztynwałdzka + ul. Kościuszki 180108 

ul. Wolności 180109 

ul. Piekarska 180110 

ul. Szewska 180111 

ul. Szkolna 180112 

ul. Lipowa 180113 

ul. M. Sawickiej 180114 

ul. Kościelna 180115 

ul. Szpitalna 180116 

ul. Długa 180117 

ul. Wybudowanie 180118 

ul. Rynek 180119 

ul. Tkacka 180120 

ul. Polna 180121 

ul. Kwiatowa 180122 

ul, Piekarska 180123 

 
Komunikacja 
 
Przez gminę przebiega Linia kolejowa nr 353 Poznań - Toruń - Iława - Olsztyn - Korsze - Skandawa, 
wiąże gminę z linią magistralną nr 9 Warszawa - Iława - Gdańsk, oraz z przejściem granicznym w 
Skandawie.  
 
Wodociągi i Kanalizacja 
 
Na terenie miejscowości zaopatrzenie w wodę odbywa się z ujęć wgłębnych. Woda przeznaczana jest 
do zaspokojenia potrzeb bytowo-gospodarczych ludności, usług dla ludności i rolnictwa oraz w 
niewielkim stopniu dla rekreacji. Na obszarze gminy zasoby warstw wodonośnych określa się jako 
dobre. Na terenie gminy poza Biskupcem występują 3 podstawowe ujęcia wodne wraz ze stacjami 
uzdatniania wody (poprzez odżelazianie) wraz z wodociągami grupowymi, które są we władaniu gminy. 
Istnieją jeszcze mniejsze ujęcia w miejscowościach: Sędzice, Wonna, Bielice, Ostrowite, Czachówki. 
Mieszkańcy Biskupca czerpią wodę z ujęcia - Biskupiec  - wodociąg grupowy obsługujący poza 
Biskupcem, Fitowo, Bielice, Piotrowice, Piotrowice Małe, Słupnica, Podlasek, Podlasek Mały, Wielka 
Tymawa, Osówko. W miejscowości Biskupiec z 593 gospodarstw domowych 98 % ma wodę z 
wodociągu gminnego. Równie dobre jest skanalizowanie miejscowości 96 % mieszkańców posiada 
kanalizację. Ścieki ze wsi odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Biskupcu.  
 
 
 
Gospodarka odpadami 
 
Odpady z terenu miejscowości wywożone są na wysypisko odpadów komunalnych do Rudna. 
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Zaopatrzenie w gaz i w ogrzewanie 
 
Na obszarze miejscowości Biskupiec brak jest rozdzielczej sieci gazowej. Mieszkańcy gminy korzystają 
w 92,3% z gazu butlowego, pozostali z innych źródeł. Na obszarze wsi do zbiorowego centralnego 
ogrzewania podłączonych jest zaledwie 11,5% mieszkań, do indywidualnego 46,2%, ponadto 
wykorzystują piece kaflowe jako źródło generowania ciepła. Taki stan ciepłownictwa w gminie generuje 
problem emisji substancji toksycznych do atmosfery, powstających w wyniku spalania różnych nośników 
energii. Stan kotłowni budzi poważne zastrzeżenia. Rozwiązań wymaga też zagadnienie termoizolacji.   
 
Telekomunikacja i Poczta 
 
W Biskupcu znajduje się Urząd Pocztowy obsługujący całą gminę. W miejscowości 95 % mieszkańców 
ma dostęp do telefonu stacjonarnego.  
 
2.6. Gospodarka i rolnictwo 
 

Podmioty gospodarcze w Gminie Biskupiec w roku 2015 

  J. m. 2015 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE 

REGON WG SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH 

  Ogółem 

    ogółem jed.gosp. 509 

  Sektor publiczny 

    podmioty gospodarki narodowej ogółem jed.gosp. 24 

    państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem jed.gosp. 17 

  Sektor prywatny 

    podmioty gospodarki narodowej ogółem jed.gosp. 492 

    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jed.gosp. 468 

    spółki handlowe jed.gosp. 20 

    spółdzielnie jed.gosp. 12 

    stowarzyszenia i organizacje społeczne jed.gosp. 19 

 
źródło: GUS 

 
W gminie Biskupiec według danych z GUS w roku 2015 zarejestrowanych było 509 podmiotów 
gospodarki narodowej. W związku z tym, że miejscowość Biskupiec jest głównym ośrodkiem handlowo-
usługowym w gminie znajduje się tu największe skupisko podmiotów. 

 
Przedsiębiorcy/podmioty gospodarcze w miejscowości Biskupiec 

Biskupiec 

nazwa rodzaj działalności/branża 

Firma wielobranżowa „ANDEX” Agnieszka 
Beyer- Niczyporuk 

Sklep 

Dom handlowy „NOWEX” Sklep 

Zakład pomnikarski T. Czajkowski Pomniki  

Sklep ogólnospożywczy A. Dzwoniarski Sklep 

Sklep wielobranżowy „KLAUDIA” Sklep 

FHUP AGRO-HANDEL Grunberg Handel sprzętem rolniczym i transport 
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Firma handlowo- usługowa „ROLTEST” Handel sprzętem rolniczym i transport 

Przedsiębiorstwo produkcyjno- handlowo- 
usługowe „DALLAS” 

Firma drewna 

Sklep wielobranżowy K. Klimpel sklep 

Sklep „DELFIN” Sklep 

Lekarz weterynarii Weterynarz 

Zakład handlowo- usługowy Sklepy  

Salon fryzjerski „U ANETY” Fryzjer 

Zakład usługowy fryzjerstwo damskie Fryzjer 

„SETICOMP” Informatyk 

„RO-M-AR” Sklep, dyskoteka 

Firma usługowo- handlowa „DANCZES” Naprawa sprzętu AGD, zespół muzyczny 

Gabinet weterynaryjny Lek. Wet. Tęgowski 
Artur 

Weterynarz 

„NA ROGU” Sklep  

Truszczyński Stefan Hodowla  

Firma handlowo- usługowa E. Walasiewicz Sklepy 

Kiosk ruchu nr 66 Kiosk 

GP SYSTEM usługi handel konsulting  
Biuro Usług Finansowych GLOSES 

Pieczątki, ubezpieczenia, ksero 

Gospodarstwa rolne 
 
Gmina Biskupiec  ma w dużej mierze charakter rolniczy. W tym wyodrębnia się grupę właścicieli 
zwierząt gospodarskich, działki rolne i gospodarstwa indywidualne. Strukturę wielkości gospodarstw 
indywidualnych przedstawia poniższa tabela: 
 

Gospodarstwa do 1 

ha 

1 - 5 

ha 

5 - 10 

ha 

10 - 20 

ha 

20 - 50 

ha 

powyżej 

50 ha 

Ilość 51 435 151 216 164 23 

Łączna 

powierzchnia 

gruntów 

284,78 893,07 1109,24 3099,28 4812,27 2409,39 

Powierzchnia 

gruntów w % 

2,25 7,08 7,70 24,58 38,17 20,22 

 
 
 
Przeważają wyraźnie na terenie gminy gospodarstwa średnie – od 10 do 20 ha, oraz małe – od 1 do 5 
ha. Znacząca jest również ilość gospodarstw o powierzchni 20-50 ha. Małe gospodarstwa zajmują się 
produkcją głównie na potrzeby własne. Gospodarstwa średnie i większe nastawione są głównie na 
produkcję zbóż, roślin okopowych  i przemysłowych. Pewne znaczenie odgrywa też produkcja warzyw i 
sadownictwo. W miejscowości Biskupiec istnieje 55 gospodarstw rolnych. 
 
 
 
 
 
 
2.7. Kapitał społeczny i ludzki 
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Ochotnicza Straż Pożarna 
 
W Biskupcu funkcjonuje i działa Ochotnicza Straż Pożarna. Posiada remizę, która służy na zabawy, 
przyjęcia weselne oraz jest miejscem spotkań strażaków, jak również wszystkich mieszkańców. 
Terenem działania OSP jest miejscowość Biskupiec oraz miejscowości położone w rejonie pomocy 
wzajemnej. OSP posiada osobowość prawną. OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Celem OSP jest prowadzenie działalności mającej na celu 
zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.. Branie 
udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych 
związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. Informowanie ludności o istniejących 
zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. Rozwijanie wśród 
członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno 
– oświatowej i rozrywkowej.  OSP w Biskupcu organizuje gminne zawody sportowo – pożarnicze  oraz 
turniej wiedzy pożarniczej – młodzież zapobiega pożarom. Liczba czynnych strażaków OSP – 89 
członków. OSP organizuje biwaki , obozy, kolonie, imprezy rozrywkowe , zabawy. OSP w Biskupcu 
posiada sprzęt niezbędny do ratownictwa drogowego i udzielania pierwszej pomocy. 
 
Niezwykle ważnym elementem wychowawczo-edukacyjnym są rozmieszczone na terenie całej gminy 
świetlice oraz domy kultury. 
 

miejscowość obiekt działalność 

Biskupiec Gminny Ośrodek Kultury 
świetlica środowiskowa 

Klub seniora "Radość" 

 
 
3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości 
 

Silne strony 
 

1. Malownicze położenie w sąsiedztwie ciekawych obiektów przyrodniczych 
2. Kompleks lasów 
3. Bogate runo leśne, jagody, borówki, grzyby 
4. Liczne jeziora w sąsiedztwie 
5. Kompleks działek rekreacyjnych 
6.  Pozostałości gotyckich murów miejskich, 
7.  Układ urbanistyczny z pozostałościami dawnej zabudowy z 1-poł. XVIII w., 
8.  Kościół parafialny p.w. św. Jana Nepomucena i Matki Boskiej Różańcowej, 
9.  Zabytkowy Ratusz 
10. Hodowla koni 
11. Dobre zaplecze handlowo – usługowe 
12. Początek twórczości ludowej 
13. Podtrzymywanie tradycji ludowej – majówki, pikniki, święto pieczonego ziemniaka 
14. Posiadanie mienia gminnego 
15. Zwodociągowanie i skanalizowanie miejscowości 
16.  Dostęp do usług telekomunikacyjnych 
17. Prężnie działający Gminny Ośrodek Kultury 
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Słabe strony 
 

1. Złe połączenia komunikacyjne – zła jakość dróg 
2. Rozdrobnienie gospodarstw 
3. Brak zainteresowania kapitału zewnętrznego i jego napływu 
4. Odpływ młodzieży przedsiębiorczej 
5. Duże bezrobocie 
6. Brak placów zabaw, skwerków i parków rekreacyjnych 
7. Brak dostatecznej promocji walorów gminny 
8. Silny spadek urodzeń 
9. Złe nawyki społeczeństwa – alkoholizm 
10. Estetyka wsi 
11. Słabe oznaczenie miejscowości 
12. Brak bazy noclegowej i gastronomicznej 
13. Brak własnych środków sołectwa 

 
Szanse 

 
1. Funkcjonowanie programów rolno – środowiskowych 
2. Dobra współpraca Gminy z mieszkańcami 
3. Rolnictwo ekologiczne 
4. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
5. atrakcyjność okolicznych miejscowości 
6. Zainteresowanie ludności miejskiej wykupem działek 
7. Wykorzystanie środków ochrony środowiska 
8. Wykorzystanie funduszy unijnych 
9. Rozwój Internetu 

 
Zagrożenia 

 
1. Duże bezrobocie 
2. Niska świadomość społeczna 
3. Trudna sytuacja budżetowa gminy, mogąca wpłynąć na realizację Programu 

 
 
Wyniki analizy (SWOT) 
 
Z analizy SWOT wynika, iż w naszej miejscowości standard życia jest słaby, ale wpływ otoczenia jest 
pozytywny i daje szanse na lepsze zmiany. Wysoko oceniana jest tożsamość i wartości życia 
mieszkańców oraz jakość życia. Byt (warunki ekonomiczne) są dobre – ludzie pomimo trudnej sytuacji 
gospodarczej jakoś sobie radzą, co jest stroną pozytywną miejscowości. Wniosek nasuwa się sam – 
konieczność podniesienia standardu życia. Pierwszym krokiem do odbudowania powinna być zatem 
próba podniesienia standardu życia, by w dalszej części programu rozwoju wzmacniać społeczność 
wiejską o tożsamość mieszkańców. 
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4. Opis planowanych zadań i przedsięwzięć 
 

Nazwa Przeznaczenie 
Harmonogram 
realizacji 

Kwota 
końcowa 

Źródło 
finansowania 

Budowa hali widowiskowo-sportowej 

Poprawa atrakcyjności zamieszkania oraz tworzenie 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla 
mieszkańców i turystów 

2015-2020 5 000 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Termomodernizacja wraz z zastosowaniem pomp 
ciepła i remont zabytkowego budynku urzędu 
gminy – dawny Ratusz i posterunek Policji 

Poprawa estetyki miejscowości i tworzenie 
infrastruktury przyjaznej dla mieszkańców 

2016-2017 1 000 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Przebudowa ulic i chodników w Biskupcu 

Poprawa dostępności miejscowości dla 
mieszkańców, inwestorów i turystów 

2015-2020 3 000 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy 
kompleksowej modernizacji systemu grzewczego 
dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury i OSP w 
Biskupcu 

Tworzenie infrastruktury przyjaznej dla mieszkańców 
i promocja odnawialnych źródeł energii 

2015-2017 1 300 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Poprawa nawierzchni dróg w obszarze 
miejscowości Poprawa dostępności miejscowości dla 

mieszkańców, inwestorów i turystów 
2015-2020 1 000 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Budowa ścieżek spacerowych i rowerowych w 
obszarze miejscowości Poprawa atrakcyjności miejscowości dla 

mieszkańców i turystów 
2015-2020 200 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Poprawa estetyki miejscowości poprzez tworzenie 
zielonych skwerów i miejsc odpoczynku Poprawa estetyki miejscowości i tworzenie 

infrastruktury przyjaznej dla mieszkańców 
2015-2020 50 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Restauracja i konserwacja obiektów dziedzictwa 
kulturowego 

Poprawa atrakcyjności miejscowości dla 
mieszkańców i turystów i ochrona dziedzictwa 

2015-2020 500 000,00 
Budżet Gminy 
Środki UE 
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kulturowego Polski Inne środki 
zewnętrzne 

Zmniejszenie zużycia energii przeznaczonej na 
oświetlenie w ramach Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej – zakup i montaż nowej 
infrastruktury oświetleniowej z uwzględnieniem 
rozwiązań energooszczędnych 

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, 
zastosowanie rozwiązań energooszczędnych 

2015-2020 1 656 250,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Działania pomagające zakładać plantacje roślin 
energetycznych w ramach Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej – organizacja szkoleń i doradztwa 
mieszkańcom Gminy w zakresie pozyskiwania 
dofinansowania do zakładania plantacji roślin 
energetycznych   

Promowanie wśród mieszkańców rolnictwa 
ekologicznego 

2015-2020 69 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Promowanie stosowania lepszej jakości paliw oraz 
paliw niskoemisyjnych w ramach Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej – działania 
promocyjne skierowane do mieszkańców w 
zakresie zastosowania lepszej jakości paliw oraz 
paliw niskoemisyjnych w instalacjach c.o. 

Wzrost świadomości o potrzebie zastosowania 
rozwiązań energooszczędnych 

2015-2020 234 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Poprawa jakości taboru gminnego w ramach 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  - zakup 
energooszczędnych pojazdów i maszyn 
komunalnych, autobusów itp. 

Wzrost świadomości o potrzebie zastosowania 
rozwiązań energooszczędnych 

2015-2020 1 000 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Zwiększenie alternatywnych form transportu 
publicznego w ramach Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej – działania informacyjno-
promocyjne skierowane do podmiotów 
świadczących transport publiczny na terenie 
Gminy w zakresie zmiany form transportu 

Wzrost świadomości o potrzebie zastosowania 
rozwiązań energooszczędnych 

2015-2020 250 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Optymalizacja systemów organizacji ruchu w 
ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 
wdrożenie oprogramowania do ewidencji dróg 

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 2015-2020 125 00,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 
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wraz z przeglądem dróg – wykonanie przeglądu 5-
letniego dróg gminnych i opracowanie mapy sieci 
dróg gminnych wraz z jej wdrożeniem 

Edukacja i promocja – prowadzenie działań 
zmieniających świadomość i wiedzę lokalnych 
mieszkańców, przedsiębiorców, i podmiotów 
korzystających z lokalnych zasobów naturalnych 
w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 
organizacja akcji społecznych itp. 

Promocja i informacja dla mieszkańców, inwestorów 
i turystów 

2015-2020 78 125,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
Poprawa atrakcyjności zamieszkania oraz ochrona 
środowiska przyrodniczego 

zadanie ciągłe - 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla 
Powiatu Nowomiejskiego na remont dróg 
powiatowych - Poprawa dostępności i 
bezpieczeństwa oraz rozwój dróg powiatowych 

Poprawa dostępności miejscowości dla 
mieszkańców, inwestorów i turystów 

2015-2016 1 500 000,00 

Budżet Gminy 
Budżet Powiatu 
Inne środki 
zewnętrzne 

Bieżące finansowanie działalności szkół Poprawa warunków kształcenia dzieci i 
młodzieży 

zadanie ciągłe 80 000,00 Budżet Gminy 

Remont i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury 
w Biskupcu Poprawa atrakcyjności zamieszkania oraz tworzenie 

infrastruktury przyjaznej dla mieszkańców i turystów 
2015-2020 500 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Przebudowa boiska sportowego klubu „OSSA 
Biskupiec” oraz budowa zaplecza socjalnego 
boiska wraz z infrastrukturą techniczną i 
parkingami  

Poprawa atrakcyjności zamieszkania oraz tworzenie 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla 
mieszkańców i turystów 

2015-2020 1 000 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Opracowanie i bieżąca aktualizacja informatora o 
gminie 

Promocja i informacja dla mieszkańców, 
inwestorów i turystów 

zadanie 
ciągłe 

10 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Organizacja/współorganizacja imprez kulturalnych 
promujących gminę 

Promocja i informacja dla mieszkańców, 
inwestorów i turystów oraz wzrost uczestnictwa 

zadanie 
ciągłe 

30 000,00 
Budżet Gminy 
Środki UE 



33 

 

w kulturze Inne środki 
zewnętrzne 

Rozwój rolnictwa ekologicznego i zintegrowanego Poprawa ekonomiczna rolników 
zadanie 
ciągłe 

30 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Rozwój agroturystyki 
Poprawa ekonomiczna rolników i rozwój funkcji 
turystycznych 

zadanie 
ciągłe 

50 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Rewitalizacja rynku w Biskupcu 
Poprawa atrakcyjności zamieszkania oraz tworzenie 
infrastruktury przyjaznej dla mieszkańców i turystów 

2015-2020 3 000 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Remont targowiska w Biskupcu 
Poprawa atrakcyjności zamieszkania oraz tworzenie 
infrastruktury przyjaznej dla mieszkańców i turystów 

2015-2020 1 000 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Doposażenie jednostek OSP w odpowiedni sprzęt Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 2015-2020 800 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Gospodarka wodno-ściekowa 
Poprawa atrakcyjności zamieszkania oraz ochrona 
środowiska przyrodniczego 

2015-2020 1 000 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Doposażenie Ośrodka Zdrowia w Biskupcu Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 2015-2020 200 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Upowszechnianie modelu przedsiębiorczości 
wśród młodzieży: 

Poprawa warunków kształcenia dzieci i 
młodzieży 

zadanie 
ciągłe 

100 000,00 
Budżet Gminy 
Środki UE 
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finansowanie organizacji kursów „mały biznes”, 
pogadanek, broszur, 
propagowanie zakładania młodzieżowych firm 
symulacyjnych, 
cykliczne konkursy „młodych przedsiębiorców”, 
finansowanie nagród dla zwycięzców 

Inne środki 
zewnętrzne 

Współorganizacja kursów doskonalących i 
przekwalifikowujących zawodowo: 
- analiza aktualnych potrzeb na rynku pracy, 
- oferta i informacja o kursach dostosowana do 
zidentyfikowanych potrzeb rynku 

Poprawa warunków kształcenia dzieci i 
młodzieży 

zadanie 
ciągłe 

100 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

 


