
Wprowadzenie - oferty inwestycyjne 

Gmina Gostycyn położona jest w południowo – zachodniej części powiatu tucholskiego w 

województwie kujawsko – pomorskim przy drodze wojewódzkiej stanowiącej główne 

połączenie Tucholi z Bydgoszczą. Powierzchnię 136 km

2

 zamieszkuje ponad 5,4 tys. 

ludności. Zarówno pod względem liczby ludności jak i powierzchni zaliczana jest do grupy 

gmin mniejszych. Gmina posiada bardzo korzystny zwarty kształt a ośrodek gminny położony 

jest centralnie i dobrze dostępny z terenu całej gminy. W strukturze użytkowania gruntów 

zaznacza się umiarkowany udział powierzchni leśnych zajmujący 29% powierzchni i 

położonych głównie we wschodniej części gminy. Gmina charakteryzuje się dość 

korzystnymi w skali województwa i najlepszymi w powiecie warunkami rozwoju rolnictwa.  

Gmina charakteryzuje się bardzo dobrze rozwiniętą siecią osadniczą. Siedziba gminy należy 

do bardzo dużych miejscowości wiejskich. Aż 8 miejscowości zaliczanych jest do grupy wsi 

rozwojowych. Większość instytucji zlokalizowano w łatwo dostępnej siedzibie gminy, ale 

dobrze wyposażone są także inne miejscowości, w których działają między innymi szkoły 

podstawowe, kościoły parafialne urzędy pocztowe i placówki kulturalne. Gmina 

charakteryzuje się średnim rozwojem poziomu przedsiębiorczości. Struktura branżowa 

działających podmiotów jest typowa – dominującym rodzajem działalności jest handel i 

naprawy.  

Główną osią komunikacyjną gminy jest droga wojewódzka nr 237 (zapewniająca między 

innymi dalekobieżne połączenia PKS). Połączenia pomiędzy poszczególnymi 

miejscowościami zapewnia dość dobrze rozwinięta sieć dróg powiatowych i gminnych. 

Gmina pozbawiona jest osobowej komunikacji kolejowej. Sieć teleinformatyczna jest 

znacznie lepiej rozwinięta nisz przeciętnie na obszarach wiejskich województwa. 

Światłowodowe łącza znacznie zwiększają szybkość i komfort połączeń oraz transmisji 

danych. Wszyscy operatorzy sieci komórkowych posiadają na terenie gminy swoje maszty 

nadawcze co zapewnia dobrą łączność telefonii mobilnej. Ponad 99 % mieszkańców posiada 

możliwość korzystania z gminnego wodociągu a około 70 % z kanalizacji. Na naszym terenie 

istnieje również możliwość rozwoju sieci gazowniczej.  

Gmina Gostycyn jest otwarta dla inwestorów. Rada Gminy Gostycyn podjęła uchwałę 

określającą bardzo korzystne warunki w sprawie zwolnień podatku od przedsiębiorców 

realizujących inwestycje tworzące nowe miejsca pracy.  

Szczegółowe informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na e-maila: gostycyn@las.pl  
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