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Wstęp 

 

Plan Odnowy Miejscowości Słupnica jest dokumentem planistycznym o charakterze operacyjnym, 

który opisuje planowane przedsięwzięcia samorządu gminnego oraz mieszkańców miejscowości na 

lata 2015-2020 współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Plan 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 

2014-2020. 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. 

1. Charakterystyka miejscowości 

1.1 Położenie miejscowości, przynależność administracyjna, powierzchnia 

Słupnica – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie 

nowomiejskim, w gminie Biskupiec. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do 

województwa toruńskiego. 

Wizja: 

Słupnica, wieś gościnna i przyjazna środowisku, kultywująca tradycje, oferująca przez cały rok 

turystykę oraz wypoczynek dla pragnących ciszy i spokoju.  

INFORMACJE O SOŁECTWIE 

Słupnica 

Gmina – Biskupiec 

Powiat – Nowomiejski 

Sołtys –  Jan Wiśniewski 

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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GMINA BISKUPIEC NA TLE POWIATU NOWOMIEJSKIEGO 

 

Źródło: www.polskiegminy.pl 

 

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚCI SŁUPNICA W GMINIE BISKUPIEC 

 

 

Źródło: www.gminabiskupiec.pl 
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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. 

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: 

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. 
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1.2 Rys historyczny 

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI 

Pierwsze wzmianki o Słupnicy pochodzą z przełomu XIV/XV WIEKU. Znajdował się tu gród 
późnośredniowieczny, w dolinie cieku Młynówki. Jego podstawę stanowił nieforemny 
czworobok z ostro zakończonymi rogami. Dziś obiekt mocno porośnięty drzewami jednak 
wały są dobrze czytelne. 

 
Gród późnośredniowieczny – zdjęcie grupa projektowa 

 
Mapa lokalizacji grodziska – zdjęcie pozycja książkowa 
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W 1331r. w dokumencie lokacyjnym Kisielic występuje świadek Jan Stengel ze Słupnicy, 
a w dokumencie z 1335roku, określającym granice Piotrowic mowa jest o proboszczu 
Słupnicy Arnoldzie. 

Znany nam dokument lokacyjny wsi pochodzi z 1346 roku. Stwierdza się w nim, że biskup 
pomorzański nadaje niejakiemu Mateuszowi urząd sołecki w Słupnicy i określa większość wsi 
na 60 włók. Ponadto dokument mówi, że karczmarz jest zobowiązany płacić czynsz roczny 
w wysokości trzech grzywien. Dokument ten jest z pewnością odnowieniem starego 
przywileju lokacyjnego. Obok wsi istniał w Słupnicy majątek biskupi o powierzchni 25 włók. 
w 1789 roku Słupnica była wsią miejską należącą do Biskupca Pomorskiego i liczyła 35 
domów mieszkalnych. 

Stary majątek biskupi zamieniony został w majątek chełmiński z młynem i liczył 7 domów 
mieszkalnych. W 1885 roku należało do niego 217 ha ( w tym 163 ha ziemi ornej i 46 ha łąk), 
natomiast w 1905 roku tylko 100,5 ha. 

We wsi o powierzchni 823 ha w 1885 roku było 621 ha ziemi ornej i 132 ha łąk. W 1905 roku 
wieś posiadała 940,8 ha. Obok grupy ludności katolickiej ( od 118 osób w 1864 roku do 155 
osób w 1905 roku) pojawiała się w drugiej połowie XIX wieku sekta katolicko-apostolska. 
Założona w 1866 roku w pobliskim Biskupcu- przez członków sekty z Grudziądza- posiadała 
ona w Słupnicy w roku 1885- 71 członków, w 1895 roku- 27 członków, a w 1905 roku -23 
członków. Wszyscy oni w 1905 roku podali jako język ojczysty niemiecki. 

Tabela I Gęstość zaludnienia we wsi Słupnica w latach 1809 – 1905 

ROK LICZBA MIESZKAŃCÓW 

1809 210 

1817 268 

1831 388 

1864 725 

1871 701 

1885 633 

1895 602 

1905 586 

CMENTARZE 

Cmentarz umiejscowiony w lasku za wsią. Groby XIX/XX wiek, dobrze zachowane tablice 
nagrobne, zadbane przez mieszkańców wsi groby i aleje parkowe. 
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Jeden z dobrze zachowanych grobów – zdjęcie grupa projektowa 
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Z niektórych tablic można odczytać jeszcze nazwiska zmarłych – zdjęcia grupa projektowa 
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Z niektórych tablic można odczytać jeszcze nazwiska zmarłych – zdjęcia grupa projektowa 
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Zwiedzając cmentarz można natknąć się na ciekawe wykończenia architektoniczne, np. 

książki – zdjęcie grupa projektowa 

ZABYTKI 

XIX – wieczny młyn, położony w pobliżu drogi ze Słupnicy do Biskupca nad rzeką Młynówką. 
Współcześnie nieczynny, znajdują się w nim pomieszczenia mieszkalne 

 
Młyn z 1900 roku – zdjęcie grupa projektowa 

 

1.3 Demografia i bezrobocie 

Obecnie Słupnicę zamieszkuje 329 mieszkańców (co stanowi ok. 1,5% ogółu mieszkańców gminy 

Biskupiec), w tym 80 osób w wieku przedprodukcyjnym (0-19 lat), 199 osób w wieku produkcyjnym 

(20-60/65 lat) i 52 osoby w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60/65 lat). 
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miejscowość kobiety w wieku mężczyźni w wieku 

powyżej 60 

lat 

20-60 lat 0-19 lat powyżej 65 

lat 

20-65 lat 0-19 lat 

Słupnica 33 90 42 19 109 38 

Źródło: Urząd Gminy 

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 Słupnica 
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 
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Podlasek Mały 39 41 41 40 41 

Piotrowice Duże 569 572 567 574 571 

Piotrowice Małe 104 106 105 98 98 

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 
 

W przeciągu ostatnich lat liczba bezrobotnych w Gminie Biskupiec maleje znacząco, w 2014 roku 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 
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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 

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. 
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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: 

 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 
jez. Wielkie Partęczyny. Skarlanka i Drwęca są rzekami chętnie odwiedzanymi przez kajakarzy. 
Obie rzeki pięknie meandrują w urokliwym krajobrazie. 

 

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 

                                                           
1
 Strategia rozwoju gminy Biskupiec 

2
 Strategia rozwoju gminy Biskupiec, s. 4-5.  

3
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, część 1, s. 18-19 
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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). 

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.  

 Las Słupnicki – obszar lasu o powierzchni 1,37 ha położony na terenie wsi Słupnica nad 
rzeczką Młynówką. W składzie gatunkowym występuje dąb, jesion, lipa i klon. Wiek 
drzewostanu wynosi ok. 150 lat. Znajduje się tu 11 drzew o wymiarach pomnikowych: 
2 jesiony wyniosłe o obwodzie 2,87 m i 3,10 m, 5 dębów o obwodach od 3,16 m do 3,36 m, 
buk o obwodzie 3,11 m i 3 lipy drobnolistne o obwodach od 3,16m do 3,23 m. Na terenie 
zespołu znajduje się grodzisko późnośredniowieczne. 
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Obszar Zielonych Płuc Polskich 

 

Źródło : www.fzpp.pl 

2.2 Obiekty i tereny 

 

 



18 
 

 

Elementy wyróżniające wieś 

 malownicze położenie w sąsiednie naturalnego kompleksu lasów, jezior oraz dopływu rzeki 
Drwęcy 

 doskonałe warunki na wypoczynek oraz do zbierania grzybów i łowiectwo 

 czyste powietrze, cisza, spokój 

 układ wsi wielolicowy 

 aktywność społeczności wiejskiej 

 gospodarstwa agroturystyczne 

 bogaty świat roślin i zwierząt 

 duży obszar spełniający funkcje publiczną 

 atrakcyjny teren pod zabudowę jednorodzinną 
 

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 

    

  X  

  X  

 X   
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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   

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    
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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 

Dzieci i młodzież pochodzące z miejscowości Słupnica  uczęszczają do Szkoły Podstawowej w 

Biskupcu oraz do Zespołu Szkół w Bielicach. 

Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy opiekę zdrowotną świadczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

funkcjonujący w miejscowości Biskupiec.  

 

Nazwa jednostki Adres Kierownik jednostki 

Samodzielny 

Publiczny Zakład 

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 

drogi gmina powiązana jest ze wschodem i z zachodem kraju oraz przejściami granicznymi.  
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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. 

Gospodarka odpadami 

Odpady z terenu miejscowości wywożone są na wysypisko odpadów komunalnych do Rudna. 

Zaopatrzenie w gaz i w ogrzewanie 

Na obszarze miejscowości Słupnica brak jest rozdzielczej sieci gazowej. Mieszkańcy gminy korzystają z 

gazu butlowego i innych źródeł. Mieszkańcy 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 

Urząd Pocztowy obsługujący całą gminę znajduje się  w Biskupcu. W miejscowości większość 

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 
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    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. W miejscowości 

Słupnica istnieją następujące przedsiębiorstwa: 

 Merkury Manista Andrzej 

 Produkcja wyrobów stolarskich Andrzej Sadowski 

 Zakład stolarski „DREWWIN” Wiński Roman 

 ŁUKPOL Łukasz Orzechowski 

 DUDEK VISUAL Piotr Dudek 

 Gospodarstwo rolne Sławomir Czarnik 

 AGROMET Rafał Orzechowski 

 OBER Michał Obermueller 

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 
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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 Słupnica istnieje 50 gospodarstw rolnych. 

2.7 Kapitał społeczny i ludzki 

 Na terenie miejscowości Słupnica nie działają jeszcze żadne organizacje 
 
3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości 

Analiza SWOT 

Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanej informacji o danej 

sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): 

 S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego 

obiektu,  

 W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę 

analizowanego obiektu,  

 O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę 

korzystnej zmiany,  

 T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.  

 

Mocne 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. Dostęp do usług telekomunikacyjnych 

Słabe strony 

1. Rozdrobnienie gospodarstw 

2. Brak zainteresowania kapitału zewnętrznego i jego napływu 
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3. Odpływ młodzieży przedsiębiorczej 

4. Duże bezrobocie 

5. Brak placów zabaw, skwerków i parków rekreacyjnych 

6. Brak dostatecznej promocji walorów gminy, miejscowości 

7. Silny spadek urodzeń 

8. Złe nawyki społeczeństwa – alkoholizm 

9. Estetyka wsi 

10. Słabe oznaczenie miejscowości 

11. Brak bazy noclegowej i gastronomicznej 

12. 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 
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Nazwa Opis / Cel / Przeznaczenie 
Harmonogram 

realizacji 

Kwota 

końcowa 

(szacunkowa) 

Źródło 

finansowania 

Budowa placu zabaw i boiska 
wielofunkcyjnego w msc. Słupnica 

Poprawa atrakcyjności zamieszkania oraz tworzenie 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców 

2015-2020 800 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
(tereny zielone, skwery, place) 

Poprawa estetyki miejscowości i tworzenie infrastruktury 
przyjaznej dla mieszkańców 

2015-2020 50 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Budowa parkingu 
Poprawa atrakcyjności miejscowości dla mieszkańców i 
turystów 

2015-2020 100 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Rozbudowa oświetlenia wzdłuż ciągów 
pieszych 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych, poprawa 
estetyki i atrakcyjności miejscowości 

2015-2020 100 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Remont kapliczek i krzyży przydrożnych 
Poprawa atrakcyjności miejscowości dla mieszkańców i 
turystów i ochrona dziedzictwa kulturowego 

2015-2020 20 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

Poprawa atrakcyjności zamieszkania oraz ochrona 
środowiska przyrodniczego 

zadanie ciągłe b.d. 

Budżet Gminy 
Środki UE 
Inne środki 
zewnętrzne 

Zmniejszenie zużycia energii przeznaczonej 
na oświetlenie w ramach Planu Gospodarki 

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zastosowanie 
rozwiązań energooszczędnych 

2015-2020 1 656 250,00 
Budżet Gminy 
Środki UE 

4. Opis planowanych zadań i przedsięwzięć 
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Niskoemisyjnej – zakup i montaż nowej 
infrastruktury oświetleniowej z 
uwzględnieniem rozwiązań 
energooszczędnych 

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 

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 2015-2020 125 000,00 
Budżet Gminy 
Środki UE 
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Niskoemisyjnej – wdrożenie 
oprogramowania do ewidencji dróg wraz z 
przeglądem dróg – wykonanie przeglądu 5-
letniego dróg gminnych i opracowanie 
mapy sieci dróg gminnych wraz z jej 
wdrożeniem 

Inne środki 
zewnętrzne 

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 świetlicy w msc. Słupnica 

Poprawa estetyki miejscowości i tworzenie infrastruktury 
przyjaznej dla mieszkańców 

2015-2018 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 w kulturze 

zadanie ciągłe 30 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
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 



28 
 

Gospodarka wodno-ściekowa 
Poprawa atrakcyjności zamieszkania oraz ochrona 

środowiska przyrodniczego 
2015-2020 1 000 000,00 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 

Upowszechnianie modelu 
przedsiębiorczości wśród młodzieży: 
finansowanie organizacji kursów „mały 
biznes”, pogadanek, broszur, 
propagowanie zakładania młodzieżowych 
firm symulacyjnych, 
cykliczne konkursy „młodych 
przedsiębiorców”, 
finansowanie nagród dla zwycięzców 

Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży zadanie ciągłe 100 000,00 

Budżet Gminy 
Środki UE 
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 
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