
Projekt 
 
z dnia  6 grudnia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Biskupów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. 
poz.559 z poźn.zm.) Rada Miejska w Głuchołazach uchwala co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Biskupów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr VII/64/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Biskupów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Mariusz Migała 
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I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ODNOWY 

MIEJSCOWOŚCI 

 
1. Podstawa prawna, cel i zakres opracowania 

 
Plan Odnowy Miejscowości stanowi wieloletni dokument strategiczny, który określa 

najważniejsze cele i kierunki działań na rzecz rozwoju sołectwa Biskupów do 2029 roku i jest 

kontynuacją dokumentu przyjętego w 2009 roku. Część zadań przewidzianych wówczas do 

realizacji zostało już zrealizowanych, natomiast część nadal oczekuje na realizację. Plan ma 

charakter lokalny i koncentruje się na najistotniejszych zadaniach do realizacji przy 

wykorzystaniu w pełni istniejącego potencjału i szans rozwojowych oraz dostępnych źródeł ich 

finansowania.  

Sporządzenie i uchwalenie dokumentu stanowi  warunek niezbędny przy aplikowaniu o 

środki strukturalne Unii Europejskiej, a w szczególności środki w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Plan Odnowy Miejscowości przyjęty przez samorząd mieszkańców danej 

miejscowości oraz zaakceptowany przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

jest dokumentem strategicznym. Z uwagi na konieczność koncentracji na lokalnych 

przedsięwzięciach, istotnych dla mieszkańców Biskupowa plan opracowany został na 

podstawie konsultacji przedstawicieli gminy z liderami społeczności lokalnej i reprezentantami 

samorządu mieszkańców miejscowości.  Opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, 

inwentaryzację zasobów służącą diagnozie stanu rzeczywistego, analizę SWOT oraz 

przedstawia planowane kierunki rozwoju z wyszczególnieniem priorytetowych zadań do 

realizacji ich szacunkowym kosztorysem i harmonogramem realizacji działań. Specyfika planu 

polega na tym, że jest on ukierunkowany na zagadnienia cywilizacyjno-kulturowe, koncentruje 

się na prostych, lokalnych przedsięwzięciach, które prowadzić mają do poprawy standardu i 

jakości życia mieszkańców.  

Najważniejszym celem Plan Odnowy Miejscowości jest koncentracja na najważniejszych 

działaniach przy uwzględnieniu środków pozostających w dyspozycji społeczności lokalnej, 

gminy i istniejących możliwościach wykorzystania środków strukturalnych UE. Plan Odnowy 

Miejscowości określając podstawowe kierunki rozwoju danej miejscowości umożliwi efektywne 

gospodarowanie jej zasobami,  a  w konsekwencji wpłynie na  efektywne gospodarowanie 

funduszami publicznymi.   

 
Niniejszy dokument jest planem otwartym stwarzającym możliwość jego  aktualizacji w 

zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych oraz  dostępu do funduszy Unii 

Europejskiej. W latach 2009-2022 udało się zrealizować część zaplanowanych zadań. Przede 
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wszystkim zakończono budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, będącą częścią projektu Rozwój i 

modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głuchołazy. Udało się również 

wyremontować Kościół parafialny pw. NMP oraz wybudować szatnie sportowe.  

II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 

 
1. Informacje ogólne 
 

Biskupów - wieś położona na Przedgórzu Paczkowskim, na pn.zach. od Głuchołaz, 

przy trasie Głuchołazy - Sławniowice na wys. 240-250 m npm. wzdłuż rzeki Mory (zwanej też 

Morawką), będącej lewostronnym dopływem Białej Głuchołaskiej. Przez Biskupów przepływa 

również potok Długosz, który wpada tu do Mory oraz znajduje się największy zbiornik wodny w 

gminie. Powierzchnia miejscowości wynosi 1381 ha. Miejscowość położona w granicach 

administracyjnych powiatu nyskiego i gminy Głuchołazy. Posiadane zasoby wskazują na 

rolniczo - przemysłowy charakter miejscowości uzupełniony o funkcje mieszkaniową.  Według 

stanu na październik 2022r. liczba mieszkańców wynosiła 717. 
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2. Przestrzenna struktura miejscowości  
 
Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb 
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych  z  względu na ich 
położenie  oraz cechy funkcjonalno- przestrzenne. 
 

Wieś zbudowana w formie ulicówki, a większość zabudowy powstała przed 1945 rokiem. 

Częścią sołectwa jest również przysiółek Łączki. Miejscowość nie jest objęta planem 

zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z przygotowywanym „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy” ma mieć charakter rolniczo – 

przemysłowy uzupełniony funkcjami usługową i turystyczną. W ramach otwartej przestrzeni 

publicznej w miejscowości trudno wyróżnić jednolity  obszar spełniający funkcję wykreowanego 

centrum wsi. W układzie przestrzennym miejscowości można jednak wyróżnić  miejsca  

aspirujące do pełnienia tej funkcji: 

1. Klasztor Benedyktynów w Biskupowie – zespół zabudowań może stanowić  

centrum na szlaku pielgrzymkowym  

2. Zespól zabudowań zlokalizowanych  w bliskim sąsiedztwie tj. szkoła podstawowa 

wraz z oddziałem przedszkolnym, a także świetlica wiejska, boisko oraz Kościół 

Parafialny  p.w. Zwiastowania stanowią centrum społeczne wsi, edukacyjno- 

kulturalne  

3. Glinianka „Łączki” odosobnione miejsce dla miłośników wędkowania.  Zbiornik 

wodny pomiędzy obszarami zabudowanymi miejscowości Biskupów i 

Wilamowice Nyskie stwarza szanse do wykorzystania go w celach turystycznych.   

Zagospodarowanie m.in.  w/w obszarów sprzyjać będzie realizacji inicjatyw lokalnych 

(edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych), nawiązywaniu kontaktów społecznych, 

pogłębiania poczucia więzi z miejscem zamieszkania.  

 

3. Rys historyczny  
 

Biskupów (niem. Bischofswalde) - nazwa wsi nawiązuje do jej pierwszych właścicieli – 

biskupów wrocławskich, niemiecka nazwa Bischofswalde oznacza „biskupi las”. Założona 

została w trakcie kolonizacji tych terenów przez biskupa Tomasza II. Po raz pierwszy wieś 

wzmiankowana w roku 1286, przy okazji wymieniania w jednym z dokumentów miejscowego 

kościoła parafialnego. Obecny zbudowany zapewne w XIV w. Zniszczony był w trakcie wojen 

husyckich, w lutym 1428 r., oraz w trakcie wojen śląskich w połowie XVIII w.  

W trakcie anarchii panującej w Czechach i na Śląsku po wojnach husyckich Biskupów 

wraz z innymi wsiami, został zastawiony przez biskupa Piotra Nowaka, w celu pozyskania 
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środków koniecznych do najęcia zaciężnych żołnierzy. W ten sposób wieś znalazła się w 

posiadaniu księcia Bolka Opolskiego. W 1455 r. wykupiono wsie za cenę 1400 guldenów 

węgierskich. 

Z dokumentu zachowanego w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, dowiadujemy 

się, że w listopadzie 1615 r. biskup Karol Habsburg, dokupił część dóbr Biskupowa od 

Chrisytiana Dresslera. Część ta stała się własnością kapituły katedralnej we Wrocławiu. Chodzi 

tu o Lenach, czyli dzisiejsze Łączki.  

W listopadzie 1894 r. uruchomiono połączenie kolejowe z Nowego Świętowa do 

Sławniowic. Licząca 12,5 km trasa przechodziła min. przez Biskupów, chociaż dworzec 

położony był poza wsią (bliżej Gierałcic). Istnienie trasy miało istotny wpływ na rozwój 

miejscowości, szczególnie poprzez dogodny dojazd nie tylko do Głuchołaz czy Nysy, ale 

również poprzesz dobrze skorelowane połączenia z Wrocławiem czy Opolem. Przez wiele lat 

przy okazji tej linii działała bocznica kolejowa do cegielni działającej w Łączkach. Linia została 

zamknięta dla ruchu pasażerskiego w 1961 r.  

W 1912 r. w Biskupowie powstał klasztor żeńskiego zakonu Służebniczek NMP. 

Funkcjonował do sierpnia 1987 r., kiedy to został przekazany zakonowi benedyktynów z Tyńca. 

Jednocześnie, biskup opolski, przekazał zakonnikom, stojący opodal klasztoru budynek dawnej 

plebani  i zabudowania gospodarcze.  

 
4. Środowisko przyrodnicze  
 
Miejscowość położona w górskim krajobrazie, otoczona  lasami mieszanymi o bogatym runie 

leśnym. Wśród drzewostanu dominują buki pospolite, dęby, brzozy, a z drzew iglastych sosny i 

jodły. Największym ciekiem wodnym przepływającym przez miejscowość jest posiadająca 

charakter górski rzeka Mora, będąca lewym dopływem rzeki Białej Głuchołaskiej. Dopływem 

rzeki Mory jest górski potok Długosz. Na terenie przysiółka  Łączki zlokalizowany jest 

największy zbiornik wodny na terenie gminy, będący wypełnionym wodą wyrobiskiem po 

eksploatacji gliny do wyrobów ceramicznych. Na terenie sołectwa nie zlokalizowano żadnego 

rezerwatu przyrody.  W Biskupowie udokumentowano złoże węgla brunatnego wielkości ok. 

1 800 ton, które nie jest eksploatowane.  

 

5. Zabytki 
 
Zabytki nieruchome  

 

Kościół Parafialny  p.w. Zwiastowania NMP, 1 poł. XIV, XVIII, nr rej.: 31/50 z 20.02.1950r. 
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Wzmiankowany w 1286. Obecny zbudowany prawdopodobnie w XIV wieku, a w 1770 roku 

przebudowany, przy czym wieżę dobudowano w 1750r. W efekcie obiekt łączy w sobie style 

gotycki i barokowy. Na strychu ponad sklepieniem nawy zachowane fragmenty polichromii 

późnogotyckiej z początków XVI wieku. Ołtarz główny z rzeźbami dwóch aniołów oraz św. 

Piotra i Pawła; wolnostojącą mensą sarkofagową ze współczesnym tabernakulum z 

płaskorzeźbą. Rokokowa ambona pochodzi z 1787r. natomiast Chrzcielnica i montrancja z II 

poł. XVIII w. Z XVI wieku pochodzą obrazy namalowane przez ówczesnego proboszcza 

Jerzego Glasera. 

 

Trzy domy mieszkalne w przysiółku Łączki pochodzące z XIX wieku: 

- dom nr 1, XIX, nr rej.: 1689/66 z 27.09.1966 

- dom nr 3, 1840, nr rej.: 1690/66 z 27.09.1966 

- dom nr 27, 1 poł. XIX, nr rej.: 1691/66 z 27.09.1966 

Dzwonnica w kaplicy w Łączkach. 

Do strefy „B” ochrony konserwatorskiej zaliczono także zespół dworsko – folwarczny 

zlokalizowany w Łączkach. 

 

6. Walory  turystyczne 

 
Specyficzny mikroklimat, korzystne górskie położenie, walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz 

bliskość przejścia turystycznego z Czechami stwarzają dogodne warunki do pieszych i 

rowerowych wędrówek.  Przez miejscowość przebiegają  trasy rowerowe  nr R9 i R60.  

 

Trasa R9 - międzynarodowa wiedzie poprzez miejscowości położone wzdłuż zbiorników 

retencyjnych Otmuchowa i Nysy do granicy z Czechami w miejscowości Głuchołazy w kierunku 

do Brna tj. (Łączki - Biskupów - Gierałcice - Wilamowice Nyskie - Nowy Świętów - Bodzanów - 

Przejście graniczne Głuchołazy Mikulovice). Długość całkowita trasy międzynarodowej R9 

wynosi 67 km i 700m. na terenie powiatu nyskiego.  Trasa wiedzie przez gminę Paczków i 

Nysa. Wzdłuż wału Jeziora Nyskiego, dojeżdżamy do miasta Nysa gdzie ścieżką rowerową 

kierujemy się w kierunku miejscowości Biała Nysa. Z Białej Nyskiej przemieszczamy się do 

miejscowości Morów, a stamtąd do  Iławy. Następnie z miejscowości Łączki do  Biskupowa,  

Gierałcic i  przez miejscowość Wilamowice do  Nowego Świętowa. Z Nowego Świętowa 

poprzez miejscowość Bodzanów dojeżdżamy do miasta Głuchołazy. Dalej drogą krajową nr 40 

jedziemy do przejścia granicznego Głuchołazy – Mikulovice. 

Trasa R60 o długości 46,5 km. Rozpoczyna się w Paczkowie i następnie przebiega przez: - 
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Unikowice - Dziewiętlice - Trzeboszowice - Ratnowice - Piotrowice Nyskie - Meszno - Kałków - 

Łąka - Jarnołtów - Kijów - Burgrabice - Biskupów - Gierałcice - Głuchołazy - Starowice - 

Jarnołtówek – Pokrzywną. Trasa przebiega przez  południową część powiatu nyskiego wśród 

malowniczego krajobrazu Jeziora Nyskiego, Otmuchowskiego i podnóża Gór Opawskich. 

Turystyczna trasa rowerowa "Gór Opawskich" Głuchołazy – Konradów – Jarnołtówek – 

Pokrzywna – Dębowiec - Prudnik i Głuchołazy - Gierałice – Biskupów - Burgrabice – 

Pławniowice. Powstała w 1998 roku. Składa się z dwóch odcinków tworzących 40 kilometrową 

trasę w dwóch kierunkach - w stronę Prudnika i stronę Sławniowic. Trasa rozpoczyna się  na 

placu z Amorkiem w Głuchołazach. Biegnie on przez "most huśtany", ulicą Andersa, ulicą 

Kraszewskiego i ulicą Świdnicką za miasto gdzie z drogi można zobaczyć piękny widok na całą 

okolicę tj. Góry Jeseniki z jednej strony i Ziemię Nyską z drugiej. Tą malowniczą drogą 

przejeżdżamy przez takie miejscowości jak Gierałcice, Biskupów i Burgrabice (na uwagę 

zasługują kościoły z XVI i XVII w. ) aż do Sławniowic i przejścia małego ruchu turystycznego.  

 

Inne atrakcje turystyczne 

Klasztor benedyktynów w Biskupowie – jeden z trzech klasztorów tego zakonu w Polsce, 

założony w 1987 roku wraz z domem rekolekcyjnym dla gości.  

Glinianka „Łączki” 

Łączki Zaciszne, odosobnione miejsce dla miłośników wędkowania.  Zbiornik wodny stanowi 

wyrobisko po dawnej eksploatacji gliny, zlokalizowany pomiędzy obszarami zabudowanymi 

miejscowości Biskupów i Wilamowice Nyskie. Dzikie, otoczone lasem miejsce odpoczynku. 

7. Infrastruktura społeczna  

Ludność 

Według stanu na dzień 31.10.2022r. Biskupów zamieszkiwało  717 osób. 

 

Organizacje działające we wsi 

1. Ochotnicza Straż Pożarna, 

2. Koło Gospodyń Wiejskich (charakter nieformalny, działalność przy świetlicy wiejskiej) 

 

 

Instytucje mające siedzibę na obszarze wsi 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Biskupowie 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B152B3A8-64AC-4013-A6CD-B6C2CAD2BCB7. Projekt Strona 8



Plan Odnowy Miejscowości – Biskupów 

 

 

Sołectwo Biskupów, gmina Głuchołazy, woj. opolskie 

 

9 

 

Pozostałe obiekty na terenie sołectwa  

1. Boisko sportowe  

1. Przystanek PKS - 3  

2. Świetlica wiejska  

3. Przydrożne kapliczki - 4 

 

8. Infrastruktura techniczna  
  
Transport i komunikacja 

Przez sołectwo przebiega droga powiatowa 27-623 Biskupów – Głuchołazy. 

Zaopatrzenie w gaz 

Sołectwo nie zostało do tej pory zgazyfikowane i odbiorcy z jego obszaru korzystają z 

gazu płynnego w butlach. 

Telekomunikacja 

Sołectwo Biskupów posiada stacjonarną sieć telefoniczną, telefonię komórkową oraz 

dostęp do sieci internet. 

Elektroenergetyka 

Wieś jest całkowicie zelektryfikowana. Koncesję na przesył, dystrybucję i obrót energią 

elektryczną na obszarze województwa opolskiego, w tym gminy Głuchołazy, posiada Zakład 

Energetyczny Opole S.A.  

Zaopatrzenie w wodę i gospodarka ściekowa 

Miejscowość jest objęta zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wodno-

kanalizacyjnym realizowanym przez "Wodociągi" Spółka z o.o. w Głuchołazach. 

 

Usuwanie / wywóz odpadów 

Sołectwo jest objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Głuchołazy.  

9. Gospodarka i miejsca pracy 
Miejscowość ma charakter rolniczo - przemysłowy. Na terenie sołectwa działa Rolnicza 

Spółdzielnia Produkcyjna.  Zlokalizowane są również 3 sklepy spożywcze oraz 1 przemysłowy.  

Gleby 

Gleby zalegające na analizowanym terenie zostały wytworzone z utworów czwartorzędowych 

reprezentowanych przez żwiry, piaski, gliny piaszczysto-pylaste i mady ilaste. Na obszarze wsi 

dominują gleby brunatne (górskie). Zalegają one na 74% jej powierzchni. W dolinie Mory 

występują mady. Z danych dokumentacyjnych dotyczących rolniczej przydatności gleb wynika, 
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że wśród gruntów ornych przeważają gleby klasy IV (57,8% powierzchni ogólnej gruntów 

ornych), natomiast wśród użytków zielonych gleby klas IV (54,3%). 

Udział kompleksów rolniczej przydatności gleb w gruntach ornych. 
 

Nazwa kompleksu Udział w ogólnej powierzchni 
gruntów ornych w % 

Pszenny b. dobry 0,6 

Pszenny dobry 76,0 

Pszenny wadliwy 20,5 

Żytni b. dobry 0,6 

Żytni dobry 0,2 

Żytni słaby 0,1 

Żytni b. słaby - 

Zbożowo – pastewny mocny 0,8 

Pszenny górski - 

Grunty orne przeznaczone na użytki 
zielone 

1,2 

 

Struktura użytkowania gruntów 

Ogólna powierzchnia gruntów wsi Biskupów wynosi 1381  ha, z czego użytki rolne zajmują 1 

033 ha (74,8%), lasy 230 ha (16,7 %) a pozostałe grunty 118 ha (8,5%). 

Struktura użytkowania gruntów

74,8%

16,7%

8,5%

użytki rolne

lasy

pozostałe grunty
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Wśród użytków rolnych grunty orne stanowią 863 ha (83,6%), sady 9 ha (0,9 %), łąki 110 ha 

(10,6%), a pastwiska 51 ha (4,9%). 

 

użytki rolne

83,5%

0,9%
10,6% 4,9%

grunty orne

sady

łąki

pastwiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B152B3A8-64AC-4013-A6CD-B6C2CAD2BCB7. Projekt Strona 11



Plan Odnowy Miejscowości – Biskupów 

 

 

Sołectwo Biskupów, gmina Głuchołazy, woj. opolskie 

 

12 

 

 
III. OCENA  MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI  

 
Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne 

sołectwa, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które mogą mieć 
wpływ na przyszłość sołectwa i jego mieszkańców. Poniżej zamieszczono podsumowanie 
sytuacji rozwojowej sołectwa. 
 

Strony mocne Strony słabe 

 

➢ bliskość Gór Opawskich, Jeseników 
oraz Jeziora Nyskiego 

➢ malownicze położenie wsi 
(urozmaicony krajobraz, rzeka, tereny 
leśne, parki) 

➢ glinianka „Łaczki”  
➢ występowanie centrum wsi 
➢ baza materialna szkoły 
➢ występowanie boiska  
➢ lokalizacja na terenie miejscowości 

świetlicy wiejskiej - ośrodka życia 
społecznego 

➢ działające organizacje społeczne 
➢ walory kulturowe - występowanie 

zabytkowych obiektów dziedzictwa 
kulturowego 7  

➢ przywiązanie do małej ojczyzny 2   1 
 

 

 

➢ brak miejsc spotkań, wypoczynku i 
rekreacji dla mieszkańców 

➢ brak zorganizowanej działalności 
kulturalnej i rozrywkowej 

➢ niezadowalający stan obiektów 
zabytkowych 

➢ braki w infrastrukturze technicznej 
(brak sieci gazowniczej , braki w 
oświetleniu, chodniki, drogi gminne) 

➢ słabe wykorzystanie możliwości 
sołectwa 

➢ zbyt mała integracja społeczności 
wiejskiej 

➢ brak biblioteki 
➢ migracje młodych poza region 

Szanse Zagrożenia 

 

➢ możliwość pozyskania środków 
finansowych na rozwój terenów 
wiejskich (dopłaty bezpośrednie, 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
, Fundusze Europejskie dla 
Opolskiego, środki krajowe i 
samorządowe) 

➢ udział w programie „Odnowa wsi” 
➢ współpraca z Lokalną Grupą Działania  
➢ możliwość wykorzystania środków 

odpisu sołeckiego  
➢ zatrzymanie migracji (ucieczki) 

młodych ludzi 
➢ wzrastające potrzeby społeczności w 

zakresie wypoczynku i rekreacji  
 

 

➢ konkurencyjność innych 
miejscowości  w pozyskiwaniu 
środków finansowych z UE  

➢ brak środków własnych na 
zapewnienie w procesie aplikowania 
o środki PROW. 

➢ Odpływ młodych i wykształconych 
ludzi ze gminy 

➢ niebezpieczeństwo niepełnego 
wykorzystania szans związanych z 
pozyskiwaniem środków UE 

➢ zbyt mała aktywność społeczności 
lokalnej  

 

Analiza SWOT, polega na ustaleniu i analizie mocnych i słabych stron miejscowości oraz 
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szans i zagrożeń, jakie stwarza otoczenie. Służy ona  określeniu aktualnej i perspektywicznej 

pozycji  oraz stanu sołectwa.  Pozwala to na budowę strategii działania i określenie głównych  

kierunki rozwoju miejscowości.  

Głównym atutem miejscowości Biskupów jest występowanie centrum wsi wraz obiektami 

użyteczności publicznej tj. świetlica wiejska, szkoła, boisko sportowe co stwarza dogodne 

warunki do integracji mieszkańców i realizacji wspólnych inicjatyw.  

Analiza z kolei słabych stron wskazuje na konieczność realizacji zadań związanych 

głownie poprawą infrastruktury technicznej oraz stworzeniem miejsca wypoczynku i rekreacji dla 

wszystkich mieszkańców miejscowości. Proponowane działania poza zaspokojeniem potrzeb 

rekreacyjnych mieszkańców wpłyną również na wzmocnienie procesu  integracji społeczności 

lokalnej. Analiza wskazuje również konieczność realizacji zadań związanych z modernizacją i 

budową  infrastruktury technicznej oraz zadbania o dziedzictwo kulturowe.  

Rozwój miejscowości zagrożony jest jednak występowaniem zewnętrznych czynników 

społeczno - gospodarczych z których do najistotniejszych należą niewykorzystanie 

zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji oraz zmniejszenie się motywacji społeczności 

wiejskiej do działań w obliczu braku niewystarczających środków finansowych na zaplanowane 

przedsięwzięcia.  

 

IV. ANALIZA PROBLEMÓW 

 
Kolejnym etapem w procesie opracowywania Planu Odnowy Miejscowości było określenie 

najważniejszych problemów miejscowości, które stanowiły podstawę do określenia kierunków 

rozwoju miejscowości i wyznaczenia konkretnych zadań do realizacji.  

Do głównych problemów w procesie rozwoju miejscowości zaliczono: 

   

1. Brak zadowalających warunków i infrastruktury sprzyjającej wypoczynkowi  i rekreacji  

mieszkańców 

2.  Braki w infrastrukturze technicznej 

3.  Brak wystarczających środków finansowych na realizację przedsięwzięć 

4. Zbyt niski poziom zaangażowania społeczności lokalnej w realizacje wspólnych 

inicjatyw 
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V. PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU 

 
    1. Wizja  
 

Biskupów miejscowością zaspakajającą potrzeby  mieszkańców, 
aktywną i sprzyjającą ich  integracji 

 
2. Cele ogólne  
 
Przeprowadzona analiza zasobów i potrzeb mieszkańców pozwoliła wyznaczyć najistotniejsze 

pola działań w postaci wyznaczonych  celów, które wraz z zawartymi w Planie Odnowy 

Miejscowości zadaniami do realizacji ułatwią spełnienie wyznaczonej wizji rozwoju 

miejscowości.  

Cel ogólny 1-  Poprawa warunków zamieszkania 
mieszkańców 

 
Poprawa warunków życia i zamieszkana związana będzie z podjęciem działań w kierunku 

poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości i tym samym poprawy jej estetyki. 

 

 

Cel ogólny 2 – Stworzenie warunków wielokierunkowego 
rozwoju społeczności lokalnej 

Cel ma służyć zaspokojeniu potrzeb społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych. Zły stan  

infrastruktury technicznej w miejscowości zmniejsza komfort korzystania z niej. Doinwestowanie 

budynków użyteczności publicznej (świetlica wiejska), przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej 

(otoczenie zbiornika po dawnych gliniankach w przysiółku Łączki) oraz dróg gminnych 

odpowiadać będzie społecznym potrzebom mieszkańców. Proponowane do realizacji zadania 

mają na celu stworzenie warunków do większej aktywności i zaangażowania mieszkańców. 
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VI. PLANOWANE ZADANIA DO REALIZACJI I 

UZASADNIENIE  

 
Cel ogólny Cel szczegółowy Projekt 

 
Uzasadnienie 

 

Stworzenie 
warunków 

wielokierunkoweg
o rozwoju 

społeczności 
lokalnej 

 
 
 
 

 
Budowa i przebudowa 
infrastruktury pełniącej 
funkcje rekreacyjne 

 
Zagospodarowanie 
turystyczne Łączek 

 
Zaspokojenie potrzeb 
aktywnego wypoczynku i 
rekreacji m.in. lokalnej 
społeczności.  

 
Odnowa i zachowanie 
obiektów dziedzictwa 
kulturowego 

Renowacja 
przydrożnych 
kapliczek na terenie 
miejscowości 
Biskupów 

Uatrakcyjnienie 
miejscowości oraz 
zabezpieczenie obiektów 
dziedzictwa kulturowego i 
przeciwdziałanie ich 
dalszej degradacji 
 

Budowa i przebudowa 
infrastruktury pełniącej 
funkcje rekreacyjne 

Miejsce spotkań 
mieszkańców - 
rekreacja i 
wypoczynek w 
miejscowości 
Biskupów 
 

Zaspokojenie potrzeb 
wypoczynku m.in. 
mieszkańców miejscowości 

 
 

Poprawa 
warunków 

zamieszkania 
mieszkańców 

 

Rozwój infrastruktury 
technicznej 

Budowa i 
modernizacja dróg 
gminnych na terenie 
miejscowości 
Biskupów 

Zaspokojenie 
podstawowych potrzeb 
mieszkańców Biskupowa w 
zakresie skomunikowania 
miejscowości. 

Rozwój infrastruktury 
technicznej 

Remont świetlicy 
wiejskiej 

Poprawa stanu obiektu 

Rozwój infrastruktury 
technicznej 

Budowa chodników Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców i innych 
użytkowników dróg. 

 

VII. OPIS PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 

 
Zadanie 

 

Renowacja przydrożnych kapliczek na terenie 
miejscowości Biskupów 

Cel 

Celem zadania jest przeprowadzenie renowacji i zabezpieczenia 4 kapliczek 
występujących na terenie miejscowości, co zapobiegnie jej dalszej degradacji, a 
tym samym poprawi estetykę i wizerunek miejscowości przy jednoczesnym 
uwypukleniu potencjału kulturowego. 

Przeznaczenie Mieszkańcy miejscowości oraz turyści  

Zakres 
Przeprowadzenie prac na 4 obiektach  rozmieszczonych na obszarze 
miejscowości Biskupów.  

Harmonogram 
realizacji 

Termin realizacji:2022- 2027 
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Źródła 
finansowania 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
środki samorządu województwa  
odpis sołecki i inne ( np. gminny, powiatowy program Odnowy Wsi) 

Całkowity 
koszt projektu 

120 000,00 PLN 

Zadanie Miejsce spotkań mieszkańców - rekreacja i wypoczynek w 
miejscowości Biskupów  

 
 
 

Cel 

Zadanie wykonane zostanie na terenie przyszkolnego boiska w centrum wsi, a 
jego celem będzie urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców 
miejscowości Biskupów. Dzięki realizacji zadania i wyposażenia terenu w 
niezbędne zaplecze wpłynie na powstanie miejsca plenerowych spotkań 
integracyjnych zarówno mieszkańców jak i przyjezdnych gości. Poza tym 
urządzenie miejsca spotkań poprawi estetykę  miejscowości i stanowić będzie 
dodatkową atrakcję dla mieszkańców.  
 

Przeznaczenie Zagospodarowany teren boiska wykorzystany zostanie na cele kulturalno - 
rekreacyjne, przeznaczony będzie dla wszystkich mieszkańców miejscowości. 

Zakres Zakres prac obejmować będzie przygotowanie podłoża o powierzchni 40 m2  
(wylewka betonowa lub kostka brukowa), zbudowanie drewnianej wiaty oraz 
zagospodarowanie terenu poprzez posianie trawy i zasadzenie krzewów.  

Harmonogram 
realizacji 

Termin realizacji: 2022- 2027 
 

 
Źródła 

finansowania 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
odpis sołecki i inne ( np. gminny, powiatowy program Odnowy Wsi) 
Budżet Obywatelski Gminy Głuchołazy 

Całkowity 
koszt projektu 

 

100 000,00 PLN 

 
 

Zadanie 

 
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupów  

 

 
 

Cel 

Świetlica wiejska w Biskupowie  Projekt przewiduje zakup wyposażenia oraz 
remont pomieszczeń gospodarczych obiektu  

Przeznaczenie Docelowo projekt przeznaczony będzie dla społeczności lokalnej głównie dzieci i 
młodzieży spędzających czas w świetlicy.  

 
Zakres 

W ramach realizacji zadania przewiduje się wymianę i uzupełnienie 
wyposażenia obiektu oraz remont pomieszczeń gospodarczych. 

 
Harmonogram 

realizacji 

Termin realizacji  2022-2027 
 

 

Źródła 
finansowania 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
odpis sołecki i inne ( np. gminny, powiatowy program Odnowy Wsi) 
Budżet obywatelski Gminy Głuchołazy 
 

Całkowity 
koszt projektu 

100 000, 00 PLN 

 
 

Zadanie 

Zagospodarowanie turystyczne Łączek 
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Cel 

W przysiółku Łączki, będącym częścią miejscowości Biskupów znajduje się 
zbiornik wodny wypełniający dawne wyrobisko gliny. Jego powierzchnia wynosi 
ok. 4 ha i obecnie służy jako łowisko dla wędkarzy. Obszar wokół zbiornika jest 
obecnie niezagospodarowany.  Dzięki realizacji zadania i zagospodarowaniu 
terenu w niezbędne zaplecze pojawi się atrakcyjne miejsce plenerowych 
spotkań integracyjnych zarówno mieszkańców jak i przyjezdnych gości. Poza 
tym urządzenie miejsca spotkań poprawi estetykę  miejscowości i stanowić 
będzie dodatkową atrakcję dla mieszkańców.  

Przeznaczenie Mieszkańcy miejscowości oraz turyści  
 

Zakres 
Budowa zaplecza sanitarnego (toaleta), wiaty, grilla lub miejsca na ognisko, 
pomostów dla plażowiczów, oczyszczenie brzegów dla potrzeb pływaków. 
Budowa dogodnego dojazdu dla rowerzystów i połączenie z projektowaną 
ścieżką Głuchołazy-Nysa w ramach systemu tras rowerowych województwa 
opolskiego. 

 
Harmonogram 

realizacji 

Termin realizacji  2024-2026 
 

 

Źródła 
finansowania 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Program odnowy wsi 
Budżet Gminy 

Całkowity 
koszt projektu 

500 000,00 PLN 

 
 

Zadanie 

Budowa dróg gminnych na terenie Biskupowa 

 
 

Cel 

Celem zadania jest poprawa stanu użytkowania dróg gminnych prowadzących 
od drogi powiatowej do kościoła parafialnego, cmentarza oraz budynków 
mieszkalnych i tym samym poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i 
użytkowników drogi, jak i estetyki miejscowości. 

Przeznaczenie Mieszkańcy miejscowości oraz turyści  
 

Zakres 
W ramach zadania planuje się wykonanie asfaltowych odcinków dróg wraz z 
odwodnieniem. Obecnie są to drogi gruntowe lub pokryte płytą betonową. Z 
uwagi na wielkość zadania będzie ono dzielone na etapy i wykonywane w 
zależności od źródeł finansowania ze środków PROW, FDS i budżetu gminy. 

 
 
 

Harmonogram 
realizacji 

Termin realizacji  2022-2026 
Etap I – realizowany ze środków PROW w latach 2023-2025 
Etap II – realizowany ze środków FDS oraz budżetu gminy w latach 
2025-2026  

Źródła 
finansowania 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Fundusz Dróg Samorządowych 
Budżet gminy 

Całkowity 
koszt projektu 

5 000 000,00 zł 

 
 

Zadanie 

Budowa chodników 

 
 

Cel 

Celem zadania jest poprawa stanu użytkowania dróg i tym samym poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników, jak i estetyki miejscowości 

Przeznaczenie Mieszkańcy miejscowości oraz turyści  
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Zakres 

Budowa brakujących odcinków chodników na terenie miejscowości 

 
Harmonogram 

realizacji 

Termin realizacji: 2022- 2029 

Źródła 
finansowania 

Budżet gminy 
Budżet powiatu 

Całkowity 
koszt projektu 

Wg kosztorysu 

 

 

 

IX. WDRAŻANIE I MONITORING PLANU ODNOWY 

MIEJSCOWOŚCI 

 
WDRAŻANIE 

Lp. Etap Jednostka odpowiedzialna 

1. Opracowanie zakresu zadań do planu przez społeczność 
lokalną  
 

Mieszkańcy miejscowości - liderzy 

lokalni 

2 Przedstawienie propozycji Planu Odnowy Miejscowości 
przedstawicielom Zebrania Wiejskiego 

Burmistrz 

3. Przyjęcie   Planu Odnowy Miejscowości przez Zebranie 
Wiejskie 
 

Zebranie Wiejskie 

4.  Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości przez Radę 
Miejską 
 

Rada Miejska 

5.  
Opracowanie wniosków i dokumentacji dla 
poszczególnych projektów  
 

Komórki organizacyjne Urzędu 
Miejskiego, Rady Sołeckie, 

organizacje pozarządowe działające 
na danym terenie, kościoły i związki 

wyznaniowe 
6. Realizacja projektów Beneficjenci pomocy finansowej przy 

współpracy z komórkami 
organizacyjnymi urzędu 

MONITOROWANIE 

Lp. Etap Jednostka odpowiedzialna 

7. Ocena i aktualizacja   Planu Odnowy Miejscowości       Rada Miejska, Rada Sołecka 

 

 
Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu Rozwoju 

Miejscowości posiada Rada Miejska. Współpracuje ona z Radą Sołecką w celu monitorowania 

przebiegu realizacji zadań zawartych w planie i poddaje plan bieżącej ocenie.  

Z procesem oceny będzie powiązana aktualizacja planu w miarę potrzeby, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B152B3A8-64AC-4013-A6CD-B6C2CAD2BCB7. Projekt Strona 18



Plan Odnowy Miejscowości – Biskupów 

 

 

Sołectwo Biskupów, gmina Głuchołazy, woj. opolskie 
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wprowadzanie nowych zadań, wynikających z rodzących się potrzeb i możliwości.  Propozycje 

nowych zadań będą mogły być zgłaszane przez Radę Sołecką, Burmistrza, bądź radnych. Będą 

one, podobnie jak pierwotna wersja planu, zatwierdzane najpierw przez Zebranie Wiejskie, a 

następnie przez Radę Miejską. 
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UZASADNIENIE 

Plan Odnowy Miejscowości Biskupów jest załącznikiem do wniosku o przyznanie dofinansowania w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2022-2027. Konieczność opracowania Planu Odnowy 
Miejscowości Biskupów do roku 2029 w sposób formalny wynika z Wytycznych Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Plan Odnowy Miejscowości Biskupów do roku 2029 jest aktualizacją dokumentu 
sporządzonego w 2011 roku i przyjętego uchwałą nr VII/64/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 
marca 2011r.  
Został on opracowany przy współpracy z mieszkańcami miejscowości na podstawie dostarczonych 
informacji o sołectwie i planowanych do realizacji przedsięwzięciach na lata    2022-2029. Z uwagi na 
powyższe dokument zawiera charakterystykę miejscowości oraz zakres proponowanych do realizacji zadań 
oraz z ich krótkim opisem. 
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