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WSTĘP
 
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Miłomłyn jest kompleksowym dokumentem określającym
zadania  jednostki  samorządowej  na  lata  2004  –  2006,  wskazującym  także  planowane  działania
w latach 2007 – 2013.
                        Dokument ten został opracowany na podstawie:
·        Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2004 - 2013
·        Studium  Ukierunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Miasta  i  Gminy



Miłomłyn.
Program  Rozwoju  Lokalnego  Miasta  i  Gminy  przedstawia  sytuację  społeczno-gospodarczą
i ekonomiczną gminy, formułuje cele i wyznacza priorytety rozwoju oraz zadania, których realizacja
ma  doprowadzić  do  osiągnięcia  strategicznego  celu:  Rozwoju  Społeczno-Gospodarczego  Miasta
i Gminy  Miłomłyn.  Szacuje  spodziewane  efekty  planowanych  inwestycji  i  przedsięwzięć,  określa
wpływ ich realizacji na przebieg procesów rozwojowych, wskazuje kierunki zaangażowania środków
strukturalnych i własnych. 
Przygotowanie Programu Rozwoju Lokalnego poprzedził proces konsultacji społecznych. Projekt był
przedmiotem dyskusji komisji Rady Miejskiej w Miłomłynie. Dokument został oparty na założeniach
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn oraz wnioskach mieszkańców gminy.
Formalnym  wymogiem  uzyskania  wsparcia  finansowego  ze  środków  Zintegrowanego  Programu
Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Priorytetu  III  –  „Rozwój  Lokalny”  (  szczególnie
działania 3.1. oraz 3.2. ) jest zgodność   zgłaszanych  wniosków z Programem Rozwoju Lokalnego.
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Miłomłyn będzie służył jako punkt odniesienia do działań
o  charakterze  rozwojowym,  podejmowanych  z  zasobów  środków  strukturalnych,  przy  udziale
własnym na poziomie 15 – 25 % wartości inwestycji.
 

I.    AKTUALNA   SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY MIŁOMŁYN
 
1.    Informacje ogólne
1.1.         Powierzchnia, położenie, ludność
 
Miasto  i  Gmina  Miłomłyn  leżą  w  zachodniej  części  powiatu  ostródzkiego  i  graniczą  z  sześcioma
gminami: od północy z gminami: Małdyty i Morąg, od wschodu z gminą Łukta, od strony południowo –
wschodniej  z  gminą Ostróda,  od południowo – zachodniej  z  gminą Iława,  zaś od zachodu z gminą
Zalewo.
Geograficznie  przeważająca  część  gminy  Miłomłyn  położona  jest  we  wschodniej  części  Pojezierza
Iławskiego, a pozostała jej część (południowo – wschodnia) na Pojezierzu Chełmińsko – Dobrzyńskim.
Administracyjnie należy do podregionu elbląskiego województwa warmińsko – mazurskiego.
Gmina Miłomłyn obejmuje miasto Miłomłyn i 13 sołectw, w tym 30 miejscowości wiejskich. Wśród
miejscowości wiejskich znajduje się:
-         14 wsi: Bagieńsko, Boguszewo, Bynowo, Dębinka, Ligi, Liksajny, Liwa, Majdany Wielkie, Malinnik,
Tarda, Wielimowo, Winiec,   Wólka Majdańska, Zalewo.
-         8 osad: Faltyjanki, Glimy, Kukła, Lubień, Majdany Małe, Piławki, Skarpa, Ziemaki.
-         3 kolonie: Gil Mały, Gil Wielki, Ostrów Wielki.
-         4 miejscowości popegerowskie: Kamieńczyk, Karnitki, Karnity, Rogowo.
-         1 leśniczówka: Zatoka Leśna.
            Położenie geograficzno – przestrzenne miasta i gminy Miłomłyn cechuje:
-         centralne położenie miasta Miłomłyn względem obszaru gminy Miłomłyn,
-         bliskie sąsiedztwo z miastem powiatowym Ostródą (12 km), 
-         bliskość dużych miast: Elbląga (63 km), Olsztyna (54 km), Iławy (44 km) i Morąga  (29 km),
-         bardzo korzystne powiązanie miasta i gminy z drogą krajową nr 7. Odległość do Gdańska wynosi
123 km, a do Warszawy 220km.
Powierzchnia  miasta  i  gminy  Miłomłyn  wynosi  16.091  ha,  co  stanowi  9,12  %  obszaru  powiatu
ostródzkiego.
 



1.2.        Ochrona przyrody
 
Miasto  i  gmina Miłomłyn wchodzą  w skład obszaru funkcjonalnego „Zielonych  Płuc  Polski”.  Teren
gminy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem zasobów środowiska przyrodniczego o zachowanych
naturalnych krajobrazach. Znajdujące się na terenie gminy formy ochrony przyrody i krajobrazu to:
Obszary chronionego krajobrazu

1. Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego. 
2. Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich.

Rezerwaty przyrody
1.      Jezioro Iłgi – typ faunistyczny, przedmiot ochrony – miejsca lęgowe ptactwa wodno–błotnego.
2.      Rzeka Drwęca – typ wodny, charakter ichtiologiczny, przedmiot – ochrona środowiska pstrąga,
łososia, troci i certy.
Pomniki przyrody
Na  trenie  gminy  istnieje  16  pomników  przyrody,  wśród  których  na  szczególną  uwagę  zasługują
stanowisko żółwia błotnego, dąb Ucho Igielne,  120-letni drzewostan bukowo-modrzewiowy. Wykaz
wszystkich pomników z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn zawiera Dziennik Urzędowy Województwa
Olsztyńskiego Nr 14 z 1991 r. 

Lasy ochronne:

Decyzją  Ministra  Ochrony  Środowiska  i  Zasobów  Naturalnych  na  znacznych  obszarach  lasów
wyznaczono:
-         lasy wodochronne,
-         ostoje zwierzyny,
-         lasy nasienne znajdujące się w zasięgu Taborskiego matecznego makroregionu nasiennego sosny
pospolitej.
Gleby chronione:
Obszarami  podlegającymi  prawnej  ochronie  są  gleby  trzeciej  klasy  bonitacyjnej  zajmujące
powierzchnię około 1.000 hektarów. Gleby te występują na części obszaru wysoczyzny morenowej,
głównie w rejonie miejscowości Liksajny, Majdany Wielkie, Zalewo i Winiec oraz gleby pochodzenia
organicznego zalegające w obrzeżach pojeziornych.
Strefy ciszy:
Strefą ciszy objęte jest jezioro Gil Wielki oraz część jeziora Drwęckiego. Na akwenach tych obowiązuje
zakaz używania silników spalinowych do napędów jednostek pływających.
Miasto i  gmina Miłomłyn znajduje się na terenie dorzecza rzeki  Drwęcy. Osią sieci  hydrograficznej
obszaru gminy jest Kanał Elbląski dopływający do jeziora Drwęckiego, a największym jego dopływem
na terenie gminy jest rzeka Korbajna. Dopływem Korbajny jest rzeka Rybna. Południowo – zachodnia
część gminy z jeziorem Gil Wielki odwadniana jest do jeziora Drwęckiego poprzez strugę Iłgę. 
Na  terenie  gminy  występuje  19  jezior  o  łącznej  powierzchni  1.226 hektarów.  Z  tego 6  jezior  jest
o powierzchni do 5 ha, 10 jezior w przedziale 5 – 60 ha, a największe z jezior to:
-         Gil Wielki – 558,32 ha,
-         Ilińsk – 241,56 ha,
-         Karnickie – 156,65 ha.
 
Spośród rzek płynących poddanych monitoringowi  czystości  wód na terenie  powiatu ostródzkiego
ocenie poddany jest Kanał Elbląski zaliczany do III klasy czystości. 
Badane jeziora to: Gil Wielki i Iłgi. Jakość ich wód jest  lepsza, gdyż zaliczane są do II klasy czystości



wód. Pozostałe jeziora nie były badane. Wyniki badań 4 kąpielisk: Tarda- jez. Bartężek, Miłomłyn – jez.
Ilińskie, Liksajny – jez. Ruda Woda, Karnity – jez. Kocioł prowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno
–  Epidemiologiczną  potwierdziły  zachowanie  norm  sanitarnych  pod  względem  fizykochemicznym,
bakteriologicznym i organoleptycznym.

Zasoby  dyspozycyjne  wód  podziemnych  na  obszarze  gminy  są  rzędu  15,8  tys.  m3,  a  ich  pobór

szacunkowo wynosi 2,3 tys. m3/dobę – co stanowi około 15 % tych zasobów. Jakość wód głębinowych
jest w przewadze średnia. Wymagają one zwykle prostego uzdatniania, zmniejszającego naturalnie za
wysoką zawartość żelaza i manganu.
Na obszarze gminy na głębokościach rzędu 1,1 – 1,5 km można się spodziewać występowania wód
mineralnych o znaczeniu leczniczym, należących do grupy wód pospolitych. Są to najprawdopodobniej
wody chlorkowo – sodowe, nadające się wyłącznie do kąpieli, wymagające podgrzewania, względnie
rozcieńczenia.  Na  głębokościach  około  2,5  km  można  się  spodziewać  występowania  wód

geotermalnych o temperaturze około 50 – 600, mogących służyć do celów grzewczych.
Na  obszarze  gminy  występują  głównie  złoża  kopalin  pospolitych,  które  mają  zastosowanie
w budownictwie i drogownictwie oraz rolnictwie. Wśród kopalin budowlanych występuje kruszywo
naturalne udokumentowane w dwóch złożach: Liksajny 218 tys. ton i Przejazd 233 tys. ton.
Złoża kopalin rolniczych reprezentowane są przez kredę jeziorną i torf.  W kategoriach bilansowych
zostało udokumentowane 1 złoże w miejscowości Tarda o zasobności 425 tys. ton. Ponadto na terenie
gminy wytypowano 13 obszarów prognostycznych, zalegania złóż kredy jeziornej. Na terenie gminy
występuje około 40 torfowisk, w obrębie których można spodziewać się udokumentowania złóż torfu.

Łącznie zasoby szacowane są na 8 mln m3. 
Na terenie miasta i gminy Miłomłyn nie ma dużych zakładów przemysłowych, co oznacza, że nie ma
większych  potencjalnych  źródeł  emisji  zanieczyszczeń  pyłowych  i  gazowych.  Na  niekontrolowaną
emisję z samochodów głównie tlenków azotu i metali ciężkich narażone są tereny gminne przylegające
do trasy E – 7. 
Na podstawie badań strefy są klasyfikowane według poszczególnych zanieczyszczeń oraz ustalana jest
łączna klasa dla całej strefy. W przypadku powiatu ostródzkiego, uwzględniając kryteria dla ochrony

zdrowia, z wyjątkiem PM 10 i ozonu (O3) wszystkie pozostałe wskaźniki mieszczą się w klasie A. PM

10 wypełnia normę klasy B, zaś zawartość ozonu – klasy A/C. Łącznie powiat ostródzki uzyskał klasę
B, podobnie jak 21 innych powiatów w województwie.
W odniesieniu do kryteriów dla ochrony roślin badane wskaźniki spełniają kryteria klasy A.
Badania  prowadzone  w  ramach  monitoringu  chemizmu  opadów  atmosferycznych  i  kumulacji
zanieczyszczeń w podłożu  wykazują,  że  wśród zanieczyszczeń dostających się  wraz z  opadami  do
podłoża dominują związki siarki i azotu, co świadczy o wysokiej kwasowości wód opadowych.
Gwałtowny, skokowy przyrost liczby środków transportowych spowodował duży wzrost uciążliwości
hałasu. Z powodu braku monitoringu nie ma możliwości dokładnej oceny skali tego problemu. Badania
hałasu komunikacyjnego przeprowadzone w maju 2003 roku na drodze krajowej E – 7 na odcinku
Małdyty – Miłomłyn (punkt pomiarowy Wodziany – 1) wykazały natężenie dźwięku wynoszące 67,9
dB, podczas gdy dopuszczalne normy wynoszą 50 dB w dzień i 40 dB w nocy.
Natężenie hałasu komunikacyjnego w centrum miasta nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców.
Natężenie hałasu przemysłowego badane było interwencyjnie w 2000 roku w tartaku w Miłomłynie.
Uzyskany wynik pomiaru nie przekraczał wartości dopuszczalnych i wynosił 47,1 dB.
W roku 2002 poziom nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska przyrodniczego w mieście
i gminie Miłomłyn wyniósł 769 tys. złotych, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi 154,1 złotych.
Suma  ta  jest  wyższa  jak  wydatki  ponoszone  na  ten  cel  w  przeliczeniu  na  1  mieszkańca  powiatu
(138,4 zł), województwa (88 zł) i kraju (131,5 zł).



Z kolei nakłady inwestycyjne samorządu na gospodarkę wodną w 2002 roku wyniosły jedynie 2000
złotych, tj. 0,4 zł na 1 mieszkańca. Średnia ta na poziomie powiatu wyniosła 15,7 zł, w województwie
24,7 zł, a w kraju 37,7 złotych.
 
 
1.3.        Turystyka
 
Przeważająca część miasta i gminy Miłomłyn leży na Pojezierzu Iławskim, a pozostała część (od strony
południowo  –  wschodniej)  na  Pojezierzu  Chełmińsko  –  Dobrzyńskim.  Cały  teren  gminy  wchodzi
w skład  obszaru  funkcjonalnego  „Zielonych  Płuc  Polski”.  Jest  on  bogaty  pod  względem  zasobów
przyrodniczych. Czynnikami, które determinują owe bogactwa są:
·        wielorakość form, w jakich występują wody powierzchniowe: jeziora, rzeki, kanały, cieki wodne,
bagienka śródpolne i śródleśne, 
·        duże kompleksy leśne, liczne zadrzewienia śródpolne,
·        urozmaicone ukształtowanie terenu,
·        niski poziom zaludnienia,
·        niski poziom urbanizacji, rozproszona zabudowa, 
·        czyste powietrze.
Miasto i gmina Miłomłyn zalesiona jest w ponad 40 % ogólnej powierzchni. Zajmuje ona 2 miejsce
w powiecie  ostródzkim  (po  gminie  Łukta)  pod  względem  lesistości.  Leżąca  na  jej  terenie  część
kompleksu  Puszczy  Taborskiej  decyduje  w znacznej  mierze  o  wysokiej  lesistości  gminy.  Głównym
gatunkiem drzewostanu Puszczy jest sosna, stanowiąca ponad 80% z domieszką buka (2,7 %), dębu
(2,4 %) na lepszych glebach i brzozy (5,8 %) oraz olchy (5,5 %) na glebach podmokłych.
Wysoka  lesistość  stanowi  duży  atut  do  rozwoju  turystyki  dla  osób  poszukujących  ciszy,  spokoju
i kontaktu z naturą. 
Wody zajmują ponad 10 % powierzchni gminy. Przeważającą część wód stanowią jeziora. Ilość jezior
wynosi 19. Są one istotnym i bardzo charakterystycznym wyróżnikiem tych terenów.
Ponadto  granice  gminy  przebiegają  po  linii  brzegowej  jeziora  Bartężek,  Ruda  Woda,  Jeziorak,
Jaśkowskie, Kocioł i Drwęckie. 
Kolejnym, szczególnym elementem sieci hydrograficznej miasta i gminy Miłomłyn jest Kanał Elbląski,
który  jest  najatrakcyjniejszym  w  kraju  turystycznym  szlakiem  wodnym.  Swój  początek  bierze
w jeziorze Drwęckim i poprzez system pochylni łączą się z jeziorem Drużno. Kanał łączy szereg jezior,
w tym między innymi  znajdujące się na terenie  gminy jezioro Ilińsk Kanał  Elbląski  posiada swoje
lokalne  odgałęzienia.  Z  Miłomłyna  poprzez  Kanał  Iławski  można  dopłynąć  do  jeziora  Karnickiego
i dalej do Iławy. 
Bardzo duży odsetek lasów i wód powierzchniowych stanowi dobre warunki do rozwoju wszystkich
form  wypoczynku  oraz  rekreacji.  Wybitne  walory  przyrodnicze  i  kulturowe  oraz  bardzo  niskie
uprzemysłowienie wyznaczają temu obszarowi, jako jedną z podstawowych funkcji – turystykę.
W  mieście  i  gminie  Miłomłyn  aktualnie  funkcjonuje  6  obiektów  turystycznych  z  660  miejscami
noclegowymi,  a  w  tym  275  całorocznymi.  Miejsca  noclegowe,  baza  gastronomiczna  i  rekreacyjna
gminy, to przede wszystkim:
-         Hotel – Zamek „Mistral Karnity” 
-         Hotel „Miłomłyn” 
-         Przedsiębiorstwo Turystyczno – Hotelowo – Gastronomiczne w Tardzie
-         Centrum Edukacji Ekologicznej w Faltyjankach
-         obiekt turystyczny w Piławkach 
-         Ośrodek Wypoczynkowy „Epik” Sp. z o.o. w Liksajnach.



Dobrą  bazę  wypoczynkową  zapewnia  również  8  gospodarstw  agroturystycznych,  z  tego  3
w Miłomłynie, 2 w Wielimowie, po jednym w Glimach, Dębince i Wińcu,
Na terenie gminy funkcjonują także 2 pola namiotowe.
Z noclegów na terenie miasta i gminy w 2002 roku korzystały 7.392 osoby, w tym 1.456 turystów
zagranicznych.  Łącznie  udzielono  17.146  noclegów,  w tym  4.963  turystom  zagranicznym.  Stopień
wykorzystania miejsc noclegowych w 2002 roku wyniósł 18,1 % i był niższy jak w 2001 roku o 1,3 %.
W 2002 roku na terenie powiatu ostródzkiego większa liczba turystów skorzystała z noclegów jedynie
na terenie gminy Ostróda, miasta Ostróda  oraz miasta i gminy Morąg. 
W  okresie  letnim  obserwuje  się  rozwój  małej  gastronomii  nad  jeziorami  i  przy  trasach
komunikacyjnych o natężonym ruchu.
Na terenie miasta i gminy Miłomłyn znajdują się opracowane i urządzone we własnym zakresie 3 trasy
rowerowe o charakterze lokalnym: czerwona, żółta i niebieska przebiegające przez tereny atrakcyjne
turystycznie. Na wszystkie  trasy rowerowe co roku w czerwcu zjeżdżają się amatorzy dwóch kółek
z różnych zakątków kraju, aby uczestniczyć w cyklicznym rajdzie rowerowym. 
W Rejestrze Zabytków Województwa Warmińsko – Mazurskiego aktualnie znajduje się 40 obiektów,
w tym m. in.:
-         historyczny układ urbanistyczny miasta Miłomłyn wraz z zabytkami architektury i kulturowymi
nawarstwieniami starego miasta,
-         zespół pałacowo – parkowy w Karnitach,
-         zabytkowe cmentarze i stanowiska archeologiczne,
-         kościół św. Bartłomieja Apostoła zbudowany w latach 1898 – 1901 z zachowaniem północnej
ściany kościoła z XIV wieku.
Ratusz, budynek banku, młyn, szpital, zakłady mleczarskie i masarnicze oraz kamienice z gęstą siecią
sklepów  i  punktów  usługowych  to  nieistniejąca  już  zabudowa  okalająca  rynek,  na  którym  obok
kościoła w ułożonym z bruku herbie miasta widnieje data upamiętniająca pięćsetną rocznicę nadania
praw miejskich dla Miłomłyna (1835 r.) Niemal doszczętnie zniszczone po przejściu frontu II wojny
światowej miasto Miłomłyn odzyskało prawa miejskie w 1997 roku.
Problematyka rewaloryzacji historycznego układu urbanistycznego miasta średniowiecznego została
określona  w  opracowaniu  „Miłomłyn.  Studium  przekształceń  zagospodarowania  przestrzennego
historycznego  układu  urbanistycznego.  BDK  s.c.  Olsztyn,  luty  1997”,  które  stanowi  podstawę  do
działań zmierzających do pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. 
Dziełem sztuki inżynierskiej przyciągającym turystów jest Kanał Elbląski oddany do użytku w 1852
roku.  Kanał  z  używanymi  do  dziś  zabytkowymi  urządzeniami  hydrotechnicznymi  na  5  –  ciu  jego
pochylniach,  dzięki  którym  statki  przesuwają  się  po  szynach,  są  niespotykanym  rozwiązaniem
technicznym  na  skalę  światową.  Z  kolei  na  odcinku  Miłomłyn  –  Ostróda  statki  pokonują  różnice
poziomów przy pomocy śluz. Urządzenia te oraz piękny, urozmaicony krajobraz na trasie stanowią
jedyną  tego typu w Europie  atrakcję  turystyczną.  Kanał  ten jest  ponadto najdłuższym kanałowym
szlakiem żeglugowym w Polsce.
Łącznie  różnymi  formami  ochrony  przyrody  na  terenie  miasta  i  gminy  objęta  jest  powierzchnia
wynosząca 13.240,5 ha, co stanowi 82 % powierzchni ogólnej, w tym:
-         obszary chronionego krajobrazu obejmują 12.800 ha,
-         rezerwaty przyrody 440,5 ha.
Olbrzymiego znaczenia dla rozwoju rozproszonych ofert turystycznych na obszarach wiejskich nabiera
informacja  turystyczna, promocja  usług  i  reklama.  Szczególną  rolę  i  zaangażowanie  w  zakresie
inicjowania i rozwoju usług agroturystycznych spełniają Ośrodki Doradztwa Rolniczego, co potwierdza
ilość zarejestrowanych gospodarstw świadczących usługi.



Aktywizacja turystyki na wsi wymaga ścisłej współpracy samorządów lokalnych i mieszkańców wsi, 
m. in. w zakresie dbałości o środowisko naturalne, jak i o zabytki historyczne.
Rozwój turystyki  i  agroturystyki  miasta i  gminy Miłomłyn to jeden z elementów wielofunkcyjnego
rozwoju terenów wiejskich, jak i jeden z elementów aktywizacji środowiska lokalnego, ograniczenia
bezrobocia. 
 
 
1.4.        Zagospodarowanie przestrzenne
 
Miasto  i  gmina  Miłomłyn  posiada  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego przyjęte Uchwałą Nr XXI/122/2000 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 września
2000  roku  w  sprawie  uchwalenia  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn opracowane przez Biuro Architektoniczno – Urbanistyczne
w Olsztynie w 1999 roku.
Jako  cel  główny  polityki  przestrzennej  miasta  Miłomłyna  przyjęto  odbudowę  i  restrukturyzację
obszaru  historycznej  zabudowy  miasta  lokacyjnego  warunkującą  wzrost  aktywności  gospodarczej
Miłomłyna  pełniącego  w  strukturze  lokalnej  rolę  węzła:  komunikacyjnego,  usług  publicznych
i aktywności gospodarczych nierolniczych.
Obszarami funkcjonalnymi składającymi się na strukturę i  kierunki rozwoju przestrzennego miasta
Miłomłyna są:
2)      Rewaloryzacja historycznego układu urbanistycznego.
3)      Funkcja centrotwórcza i usług ogólnomiejskich. Funkcja mieszkaniowo – usługowa.
4)      Funkcja wytwórczo – usługowa.
5)      Dominacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
6)      Funkcja turystyczno – wypoczynkowa.
W  kierunkowej  strukturze  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Miłomłyn  wyróżniono
następujące obszary:
1)      Obszar stabilizacji i rozwoju gospodarki rolnej (Liksajny, Majdany Wielkie, Bynowo).
2)      Obszar restrukturyzacji gospodarki rolnej i zalesień (Liwa, Karnity).
3)      Obszar ochrony biocentrum Mazurskiego Regionu Węzłowego o znaczeniu międzynarodowym
w sieci ekologicznej ECONET – POLSKA (rejony głównych koncentracji – Winiec, Majdany Małe, Tarda).
 
 
2. Charakterystyka sfery społecznej
 
2.1.            Ludność
 
Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań miasto i gminę Miłomłyn w 2002 roku
zamieszkiwało 4.989 osób, co stanowi 4,7 % ludności powiatu ostródzkiego. W porównaniu do 1999
roku ubytek ludności wyniósł 1,6 %. Niemal połowa ludności miasta i gminy (49,5 %) zamieszkuje od
urodzenia w miejscowości zamieszkania. Średnio w województwie ludność zasiedziała stanowi 51 %.
Spośród  ludności  przybyłej  do  miejscowości  aktualnego  zamieszkania  28  %  przeprowadziło  się
w latach 1989 – 2002.
Wskaźnik urbanizacji, czyli udział ludności miejskiej w liczbie ludności ogółem w latach 1999 – 2002
utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Miasto Miłomłyn w 2002 roku liczyło 2.240 mieszkańców, co
stanowiło niemal 45 % ogółu ludności.  Średnio w powiecie ostródzkim w miastach zamieszkiwało
50,4 % ludności.



Saldo migracji na 1000 mieszkańców jest ujemne i w 2002 roku wyniosło średnio w mieście i gminie –
5,4 ‰. W przypadku ludności miejskiej wskaźnik ten wyniósł –3,1 ‰, zaś na wsi był znacznie mniej
korzystny i kształtował się na poziomie –7,3 ‰. W migracji występuje tendencja spadkowa. W 1999
roku saldo  migracji na 1000 mieszkańców wyniosło –7 ‰.
Obszar miasta i gminy Miłomłyn charakteryzuje się bardzo niską gęstością zaludnienia, które w 2002
roku  było  dwukrotnie  niższe  od  średniej  w  powiecie  ostródzkim  i  województwie  warmińsko  –
mazurskim oraz czterokrotnie niższe od średniej w kraju.  Średnia gęstość zaludnienia wyniosła 31

osób/km2, w tym w mieście 181/km2, a na wsi 19 osób/km2.

Wskaźnik feminizacji[wyniósł średnio 103 kobiety na 100 mężczyzn, przy czym w mieście 108, a na
wsi 100.
Znacznemu obniżeniu uległ wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców z 3,7 % w 1999
roku do 1,2  ‰ w 2002 roku, gdy w powiecie kształtował się na poziomie 2,2%, a w województwie 1,9
%. 

Wskaźnik dynamiki demograficznej[spadł z 1,5 w 1999 roku do 1,1 w 2002 roku. 
Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym w gminie, powiecie i województwie kształtował się na
zbliżonym  poziomie  wynoszącym  około  25  %.  Natomiast  udział  ludności  w  wieku  produkcyjnym
w ogólnej  liczbie  ludności  w 2002  roku  wyniósł  59,7  %  wobec  61,3  %  w  powiecie  i  61,9  %
w województwie.  Jednocześnie  miasto  i  gminę  Miłomłyn  charakteryzował  znacznie  wyższy
procentowy  udział  ludności  w  wieku  poprodukcyjnym  –  14,8  %,  jak  w  powiecie  (12,9  %)
i w województwie (13,1 %).
Niekorzystna  struktura  ludności  w ekonomicznych  grupach  wieku  spowodowała,  że  współczynnik
obciążenia osób w wieku produkcyjnym osobami w wieku nieprodukcyjnym jest wysoki i wynosi 68,1,
przy średnim w województwie 62,9.
Wskaźniki demograficzne miasta i gminy na tle powiatu, województwa i kraju:
 

 1999 2002 r.
Miasto 
i gmina

Miasto 
i gmina Powiat Wojewódz. Kraj

Gęstość zaludnienia [osób/km2] 31,5 31 59,9 59 122

Ludność w miastach [w %] 44,8 45 50,4 60,2 61,8
Saldo migracji na 1000 ludności [w ‰] -7 -5,4 -3,7 -2,1 -0,5
Wskaźnik feminizacji[3] x 103 103 105 106,5
Przyrost naturalny na 1000 ludności [w ‰] 3,7 1,2 2,2 1,9 -0,1
Wskaźnik dynamiki demograficznej[4] 1,5 1,1 1,2 1,2 1
Struktura wiekowa ludności [w %]
- wiek przedprodukcyjny x 25,5 25,8 25,0 22,7
- wiek produkcyjny x 59,7 61,3 61,9 62,2
- wiek poprodukcyjny x 14,8 12,9 13,1 15,1
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 
osób w wieku produkcyjnym x 68,1 63,0 61,6 60,7

Powierzchnia ogólna w ha/1 mieszkańca 3,176 3,227 1,669 1,694 0,818
x – brak danych
Źródło:   Rocznik Statystyczny RP – 2003 r.
Roczniki Statystyczne województwa  warmińsko – mazurskiego z 2000 i 2003 r.
Podstawowe  informacje  ze  spisów  powszechnych.  Gmina  miejsko  –  wiejska   Miłomłyn,  powiat
ostródzki, woj. warmińsko – mazurskie. Olsztyn 2003 r.

http://www.bip.milomlyn.pl/biuletyn/includes/fckeditor/fckedit.html?FieldName=zawartosc#_ftn3
http://www.bip.milomlyn.pl/biuletyn/includes/fckeditor/fckedit.html?FieldName=zawartosc#_ftn4


 2.2. Bezrobocie
Według  wyników  spisu  powszechnego  2002  r.  liczba  bezrobotnych  w  mieście  i  gminie  Miłomłyn
wynosiła  716,  a  stopa  bezrobocia  osiągnęła  poziom  35,2  %.  Wobec  średniej  w  powiecie:  30,7  %
i w województwie warmińsko – mazurskim 28,2 %, w kraju – 21,2 %. W przypadku kobiet bezrobocie
występowało  częściej  niż  mężczyzn  o  czym  świadczy  stopa  bezrobocia,  wśród  kobiet  40,4  %,
a mężczyzn 31 %. Wyższa stopa bezrobocia wystąpiła w mieście – 35,8 %, zaś na wsi 34,7 %.
Wśród osób bezrobotnych w 2002 roku dominowały osoby posiadające niski poziom wykształcenia.
Najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym (286 osób), tj.
39,9 % ogólnej liczby bezrobotnych oraz z podstawowym ukończonym i nieukończonym (278 osób), tj.
38,8 % bezrobotnych ogółem. Bezrobotni z wykształceniem wyższym stanowili 0,6 % 
(4 osoby).
W  najtrudniejszej  sytuacji  na  rynku  pracy  były  osoby  o  niskim  poziomie  wykształcenia  lub  bez
kwalifikacji  zawodowych.  Najwyższa  stopa  bezrobocia  –  45,5  %  wystąpiła  wśród  osób
z wykształceniem  podstawowym  ukończonym  i nieukończonym.  Spośród  osób  o  tym  poziomie
wykształcenia  szczególnie  w  trudnej  sytuacji  byli  mieszkańcy  miast,  bowiem  dla  tej  słabo
wykształconej grupy ludności stopa bezrobocia wyniosła aż 61 % (wobec 38 % dla mieszkańców wsi).
Według  danych  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Ostródzie  na  dzień  31  września  2003  roku  liczba
zarejestrowanych  bezrobotnych  z  terenu  miasta  i  gminy  Miłomłyn  wyniosła  780  osób,  w  tym
z prawem do zasiłku 180 osób. Kształtowanie się poziomu bezrobocia na tle pozostałych gmin powiatu
ostródzkiego w latach 1998 – 2003 przedstawia tabela nr 5. 
Główne przyczyny wysokiego poziomu bezrobocia to:
-         bezrobocie agrarne – gmina obejmuje tereny popegerowskie,
-         pogarszająca  się  sytuacja  ekonomiczna  zakładów  pracy  (w  gminie  przeważają  małe  firmy
prywatne, zatrudniające poniżej 
          10 pracowników, dominuje samozatrudnienie),
-         stosunkowo mała działalność inwestycyjna,
-         bezrobocie  strukturalne,  tj.  niedopasowanie  kwalifikacji  bezrobotnych do aktualnych potrzeb
rynku pracy,
-         zmniejszenie popytu na towary i usługi ze względu na pogarszającą się sytuację ekonomiczną
ludności.
 
 
2.3. Pomoc społeczna
 
                                
            Wskaźnik niepełnosprawności społeczeństwa Gminy Miłomłyn wynosi  14,5 % (woj. 14,8 %),
w tym w wieku przedprodukcyjnym 2,9 %, produkcyjnym 12,2 %, poprodukcyjnym 43,6 %. 
Świadczeniami pomocy społecznej, w ramach zadań zleconych gminie w 2003 roku, objętych było 324
osoby (2002 r. – 435 osób). W ramach zadań własnych w 2003 roku pomocy udzielono 539 osobom
(2002 r. – 344 osobom). Ze względu na ubóstwo z pomocy społecznej korzysta łącznie  410 rodzin
(2002 r. – 425 rodzin), tj.  1.476 osób w 2003 roku (29,6 % społeczeństwa gminy), w 2002 roku –
1.532 osoby (30,7 %).
Z analizy podstawowych danych dotyczących przestępczości na terenie miasta i gminy Miłomłyn na
przestrzeni  lat  2002  –  2003  wynika,  że  w  okresie  tym  nastąpił  8  %  spadek  liczby  popełnionych
przestępstw.
W przypadku osób nieletnich odnotowano jedno przestępstwo, podczas gdy w roku 2002 takie nie
wystąpiło. W okresie tym nastąpiła znaczna poprawa liczby ustalonych przestępców z 12,8 % do 49 %



popełnionych przestępstw.
            
 
 
2.4. Edukacja
 
Od  wyposażenia  w  infrastrukturę  społeczną  zależy  w  dużej  mierze  rozwój  gospodarczy  danego
obszaru,  atrakcyjność  życia  na  wsi,  aktywność  społeczna  w danym  środowisku.  Dobra  struktura
sprzyja korzystnym zmianom warunków życia na wsi. 
W roku szkolnym 2003/2004 w mieście i gminie Miłomłyn funkcjonują:
-         3 szkoły podstawowe,
-         1 gimnazjum,
-          oddziały przedszkolne przy 3 szkołach podstawowych
 

Aktualny wykaz szkół podstawowych i gimnazjalnych:.

L.p. Nazwa szkoły
Liczba 

uczniów

Pracownicy
pedagogiczni

(etaty)

Pracownicy obsługi i
administracji

1 Szkoła Podstawowa 
im. Mikołaja  Kopernika w Liwie

93
10 całych etatów +

1 etat 13/18
+ 1 etat 5/20

4 całe etaty
+ 3 etaty 3/4

2 Szkoła Podstawowa 
w Bynowie

93 11 3 całe etaty
+ 1 etat 3/4

3
Szkoła Podstawowa 
im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki 
w Miłomłynie

247 25 8

4 Gimnazjum w Miłomłynie 248 25
7 całych etatów

+ 3 pracowników
interwencyjnych

 
 

Aktualny stan przedszkoli i placówek przedszkolnych: klas „0” realizowanych  w Szkołach
Podstawowych:

L.p. Nazwa szkoły
Liczba 
dzieci

Pracownicy
pedagogiczni

(etaty)

Pracownicy obsługi i
administracji

1
Szkoła Podstawowa 
w Miłomłynie 39 2 -

2 Szkoła Podstawowa 
w Bynowie

13 1 -

3
Szkoła Podstawowa 
w Liwie 13 1 -

 
 
W  roku  szkolnym  2003/2004  do  szkół  łącznie  z  nauczaniem  początkowym  uczęszcza  726 dzieci
i młodzieży  –  tj.  14,6% ludności,  w  tym  do  szkół  podstawowych  433 uczniów,  gimnazjum  248
uczniów, a do oddziałów przedszkolnych  45 dzieci.  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Miłomłynie
dysponują wspólną salą gimnastyczną.
 



 2.5. Ochrona zdrowia
 
W związku z wprowadzoną w życie reformą ubezpieczeń zdrowotnych uległa zmianie dotychczasowa
struktura organizacyjna podstawowej opieki zdrowotnej w mieści i gminie. Główny jej ciężar przejął
Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miłomłynie, zatrudniający lekarza rodzinnego
i pediatrę oraz gabinet stomatologiczny posiadający kontrakt z NFZ. Ponadto funkcjonują 2 prywatne
gabinety:  stomatologiczny  i  pediatryczny  oraz  1 apteka.  Ze  specjalistycznej  opieki  zdrowotnej
mieszkańcy korzystają głównie w pobliskim mieście Ostróda oraz w Olsztynie.
SNZOZ  w  Miłomłynie  funkcjonuje  w  godzinach  od  7  do  18.  Siedziba  SNZOZ  wymaga  kapitalnego
remontu, łącznie z rozbudową części fizykoterapeutycznej. W trakcie realizacji remontu i modernizacji
budynku zostaną  zniesione wszelkie bariery architektoniczne utrudniające   swobodne korzystanie
z infrastruktury osobom niepełnosprawnym.
 
 
2.6. Podstawy społeczeństwa informacyjnego
 
         Na terenie Miasta  i  Gminy Miłomłyn w okresie ostatnich 3 lat  znacznie  zwiększył  się  dostęp
społeczności  lokalnej  do  informatyzacji  oraz  sieci  internetowej.  Dzieje  się  tak  na skutek podejścia
mieszkańców,  którzy  coraz  częściej  decydują  się  na  kupno  komputera  i  zainstalowanie  łącza
internetowego, jak również poprzez starania władz samorządowych i podległych jej jednostek, czego
wyrazem są:
·        utworzenie  Gminnego Centrum Informacji  działającego w Urzędzie  Miasta i  Gminy Miłomłyn,
które  dysponuje  salą  komputerową i  łączem SDI  –  10 komputerów udostępnionych dla  młodzieży
szkolnej, bezrobotnych, przedsiębiorców, rolników przez 5 dni w tygodniu ( 55 godz./tydzień )
·        pozyskaniem  na  potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka  Kultury  w Miłomłynie 3  nowoczesnych
komputerów w ramach Programu „Ikonka”
·        informatyzacją i doposażeniem sal komputerowych w trzech szkołach gminnych oraz Miejsko-
Gminnej Bibliotece Publicznej.
 
 
3. Charakterystyka sfery gospodarczej
 
3.1.          Podmioty gospodarcze
 
Liczba podmiotów gospodarczych w mieście i gminie Miłomłyn w 2002 roku według danych Urzędu
Statystycznego  wynosiła  263 (dyn.  96,2  %),  z  tego  10 (3,8  %) w sektorze  publicznym  i  253
w sektorze prywatnym. Zakłady osób fizycznych stanowią  85,7 % podmiotów sektora prywatnego,
a ich  liczba wynosiła  217  w 2002 r. i  była  mniejsza  o  235 w porównaniu z  liczbą  osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą w 2001 roku. Większość (58,2 %) podmiotów gospodarczych
znajduje się w mieście Miłomłyn.
Zaplecze finansowo – bankowe w mieście i gminie Miłomłyn stanowią:
-         Bank Spółdzielczy o/Miłomłyn,
-         PKO BP S.A. ekspozytura Miłomłyn.
Banki prowadzą działalność depozytową, kredytową oraz rachunki bieżące dla firm i osób fizycznych.
Rozwój miasta i gminy Miłomłyn wspieraja 12 stowarzyszeń i organizacji społecznych, w tym:
-         Klub Sportowy "TĘCZA" w Miłomłynie, ul. Pasłęcka 27, 14 -140 Miłomłyn; 
-         Koło Emerytów i Rencistów w Miłomłynie; 



-         Koło Łowieckie "Dzięcioł", ul. Kościelna 24, 14 - 140 Miłomłyn; 
-         Ochotnicza Straż Pożarna w Bynowie; 
-         Ochotnicza Straż Pożarna w Liwie, ul. Zielona 1, 14 - 140 Miłomłyn; 
-         Ochotnicza Straż Pożarna w Miłomłynie, ul. Nadleśna 1, 14 - 140 Miłomłyn; 
-         Stowarzyszenie "Mazury Zachodnie", Karnity 7/2, 14 - 140 Miłomłyn; 
-         Stowarzyszenie Miłomłyn 2010, ul. Twarda 12, 14 - 140 Miłomłyn;  
-         Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn, ul. Twarda 12, 14 - 140 Miłomłyn; 
-         Uczniowski Klub Sportowy "LIDER" przy Szkole Podstawowej w Miłomłynie; 
oraz  samorządowe jednostki organizacyjne jak:
-         Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie, ul. Ostródzka 1A; 
-         Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie, ul. Nadleśna 1.
 
Podmioty gospodarki narodowej według sektorów i wybranych form prawno – organizacyjnych

w 2002 roku:
 

Wyszczególnienie Ogółem

Sektor w tym

publiczny Prywatny Przeds.
państ.

Spółki
Spółdziel

nie

Osoby
fizyczneprawa

handl.
pozo
stałe

Miasto i gmina
2002
2001

 
263
496

 
10
10

 
253
486

 
-

 
13
13

 
9
8

 
3
3

 
217
452

Miasto
2002
2001

 
153
187

 
8
8

 
145
179

 
-

 
7
7

 
6
6

 
2
2

 
124
159

Wieś
2002
2001

 
110
309

 
2
2

 
108
307

 
-

 
6
6

 
3
2

 
1
1

 
93

293
 
Źródło: 1). Rocznik Statystyczny woj. warmińsko – mazurskiego rocznik 2003,
2). Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w woj. warm.-maz. 2002, 2003.
 
Zgodnie z klasyfikacją PKD wg wybranych sekcji w gminie 29 %  - podmiotów gospodarczych zajmuje
się  handlem  i  naprawami(woj.  –  31  %),  12  % podmiotów  -  rolnictwem(woj.  -  4  %),  10  % -
przetwórstwem przemysłowym (woj.  – 9 %),  10 % -  budownictwem (woj. - 9 %),  9 % - usługami
transportowymi, gospodarką magazynową i łącznością (woj. – 8 %),  6 % - hotelami i restauracjami
(woj. – 3 %),  6 % - obsługą nieruchomości i firm (woj. – 16 %) oraz  6 % - pozostałą działalnością
usługową (woj. – 7 %).Wskaźnik przedsiębiorczości  w 2002 roku w gminie Miłomłyn wynosił 52,7 ‰
(powiat – 67,4 ‰, woj.-  75,5 %).
 

Spadek podmiotów gospodarki narodowej w 2002 roku w stosunku do roku 2001 w gminie
i mieście Miłomłyn:

 

Wyszczególnienie Ogółem

Sektor w tym

publiczny Prywatny Przeds.
państ.

Spółki
Spółdziel

nie

Osoby 
fizycznePrawa

handl.
pozo
stałe

Miasto i gmina - 233 0 - 233 - 0 - 1 0 - 235



Miasto - 34 0 - 34 - 0 0 0 - 35
Wieś - 199 0 - 199 - 0 - 1 0 - 200

Źródło: 1). Rocznik Statystyczny woj. warmińsko – mazurskiego rocznik 2002, 2003;
2). Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w woj. Warm.-maz. 2002, 2003.
 
 
3.2. Rolnictwo
 
Warunki klimatyczne miasta i gminy Miłomłyn, podobnie jak powiatu ostródzkiego, określane są jako
bardzo  zróżnicowane,  co  wiąże  się  z  rzeźbą  terenu  i  wpływem  wilgotnych  mas  powietrza
pochodzących z nad Oceanu Atlantyckiego oraz suchych mas z głębi kontynentu euro – azjatyckiego.

Długość  okresu  wegetacyjnego  wynosi  średnio  208  dni  (200  –  210  przy  temperaturze  >50C).

Najcieplejszym miesiącem jest lipiec,  ze średnią temperaturą 180C, a najzimniejszym styczeń –40C.
Średnia roczna suma opadów wynosi 584 mm i najwyższe opady odnotowuje się w lipcu (90 mm),
a najniższe w marcu (29 mm).
Ogólnie  klimat  cechują:  duża  zmienność  stanów  pogodowych,  krótki  okres  wegetacji,  częste
opóźnienia  rozpoczęcia  wegetacji,  znaczna  wilgotność  powietrza  (średnia  roczna  85%)
i zachmurzenie, częste silne wiatry i małe nasłonecznienie. 
 
Gleby  na  terenie  miasta  i  gminy  są  wytworem  ostatniego  zlodowacenia.  Większość  obszaru  jest
pokryta materiałami polodowcowymi w postaci glin i piasku oraz wodno – lodowcowymi, takimi jak:
piaski, żwiry i iły.
Na części terytorium występują osady holoceńskie o różnym składzie mechanicznym i torfy. 
Grunty rolne skupiają się w zachodniej części gminy, a duże kompleksy leśne zwane Knieją Taborsko –
Ostródzką zajmują zachodnią jej  część.  Największe powierzchnie zajmują gleby zwięzłe kompleksu
pszennego – dobrego, stanowiące 1/3 gruntów rolnych. Gleby kompleksu pszenno – żytniego zajmują
około  7  % gruntów  rolnych  w  gminie.  Najbardziej  urodzajne  w  gminie  gleby  klasy  III  występują
w rejonie: Liksajn, Majdan Wielkich, Zalewa i Wińca.
Gleby kompleksu  żytniego  –  dobrego zajmują  prawie  15% gruntów  ornych  w gminie  i  występują
w większych skupiskach w rejonie Wólki Majdańskiej, Liwy i Boguszewa. 
W rejonie Miłomłyna i na południe od niego przeważają gleby kompleksu żytniego – słabego i żytnio –
łubinowego. Udział tych gleb przekracza 25 % gruntów ornych gminy. 
Gleby kompleksu zbożowo – pastewnego występują lokalnie w rejonie Majdan Wielkich i  stanowią
około 5 % powierzchni użytków rolnych. 
W dolinach rzek, głównie Korbajny i w obniżeniach pojeziornych skupiają się trwałe użytki zielone.
 

Powierzchnię i udział klas bonitacyjnych gleb na terenie gminy na tle powiatu ostródzkiego: 

Wyszczególnienie
Użytki rolne w klasach (ha)

Razem % udział w
powiecieIII IV V VI

Miasto i gmina Miłomłyn
% udział

1.290
19,9

3.246
50,3

1.275
19,8

637
9,9

6.488 6,67

Powiat ostródzki
% udział

20.208
20,9

51.854
53,6

18.285
18,9

6.391
6,6

96.738+
268x

97006

 

x – grunty nie objęte klasyfikacją
Źródło: Dane z ewidencji gruntów
 



Powyższe dane wskazują, że miasto i gmina Miłomłyn dysponują nieco niższym udziałem gleb klasy III
i IV jak średnio w powiecie ostródzkim.
Z ogólnej powierzchni miasta i gminy wynoszącej według granic administracyjnych 16.091 ha, użytki
rolne zajmują 6.477 ha, w tym grunty orne 4.417 ha, sady 16 ha, łąki 806 ha, pastwiska 1.238 ha. Lasy
i grunty leśnie zajmują 6.250 ha.
Zgodnie z wynikami Powszechnego Spisu Rolnego 2002 r. w gospodarstwach rolnych według siedziby
użytkownika znajdowało się 4.954 ha gruntów ogółem, w tym 4.434 ha użytków rolnych, z tego 2.768
ha gruntów ornych. Udział lasów i  gruntów leśnych należących do gospodarstw rolnych w ogólnej
powierzchni  lasów  i  gruntów  leśnych  gminy  stanowił  zaledwie  2,5  %  (w  województwie  5,4  %,
w Polsce 13,2 %).
W  użytkowaniu  gospodarstw  indywidualnych  znajdowało  się  4.014  ha  użytków  rolnych,  tj.  62  %
użytków rolnych w gminie. Powierzchnia ugorów i odłogów na terenie miasta i gminy w 2002 roku
wynosiła 618 ha, tj. 22,3 %, w tym w gospodarstwach indywidualnych 617 ha, tj. 26 % powierzchni
gruntów ornych. W powiecie ostródzkim ugory i odłogi stanowią 30,5 % powierzchni gruntów ornych
ogółem.  Natomiast  w  gospodarstwach  indywidualnych  udział  ugorów  i  odłogów  wynosi  14,2  %.
W województwie warmińsko – mazurskim odpowiednio 24,5 %  i 14,2 %.
W  2002  roku  ogólna  powierzchnia  zasiewów  wyniosła  2.150  ha,  w  tym  w  gospodarstwach
indywidualnych 1.755 ha. 
 

Według wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002 r. powierzchnia i struktura zasiewów
przedstawia się następująco:

 

 Powierz. (ha)
Procentowy udział w strukturze

Miasto i
gmina

powiat wojew. Kraj

- zboża 1670 77,7 80,0 79,4 77,1
- strączkowe jadalne 1 0,0 0,0 0,3 0,4
- ziemniaki 92 4,3 4,9 3,8 7,5
- rośliny przemysłowe 192 8,9 7,2 9,0 7,0
- rośliny pastewne 180 8,4 6,8 6,2 5,2
- rośliny pozostałe 15 0,7 1,1 1,3 2,8
 
 
 

Według Powszechnego Spisu Rolnego 2002 roku pogłowie zwierząt gospodarskich wynosiło:
 

Wyszczególnienie Ilość Liczba 
gospod.

w % ogółu
gosp. rol.

W sztukach na 100 ha UR
Miasto  i 

gmina
Powiat Wojew.

Bydło
w tym krowy

2.468
1.224

152
135

28,6
25,4

55,7
27,6

30,0
14,0

34,7
16,1

Trzoda chlewna 683 75 14,1 15,4 71 76,3
Owce 16  0,2 0,4 0,5 0,9
Kozy 65 8 1,5 1,5   
Konie 110 45 8,5 2,5 2,0 1,5
Drób 77.984 119 22,4 1758,8 2025,1 917,5
Obsada zwierząt gospodarskich wynosiła 49 SD/100 ha UR.



W 2002 roku w mieście i gminie Miłomłyn było 531 gospodarstw rolnych, w tym powyżej 1 ha – 297, 
a w ich posiadaniu znajdowało się 4.828 ha powierzchni ogólnej, w tym 4.349 ha użytków rolnych. 
Liczbę gospodarstw rolnych powyżej 1 ha według grup obszarowych w 2002 roku przedstawia 
poniższa tabela. 

Wyszczególnienie Razem
Grupy obszarowe gospodarstw w ha

1-5 5-10 10-15 15-20 20-50 >50
Liczba gospodarstw 2002 r. 295 127 51 40 31 35 11
% liczby gospodarstw 100 43 17,3 13,5 10,5 11,9 3,7
Liczba gospodarstw 1996 296 116 39 53 41 40 7
% liczby gospodarstw 100 39,2 13,2 17,9 13,8 13,5 2,4
Źródło: Podstawowe informacje ze Spisów Pow.  Gmina miejsko-wiejska Miłomłyn 2002.
 
Przeciętna  powierzchnia  ogólna  jednego  gospodarstwa  rolnego  w  2002  roku  wynosiła  9,32  ha
(w powiecie 15,3 ha, w województwie 16,43 ha, w kraju 6,59 ha), w tym powierzchnia gospodarstwa
o areale powyżej 1 ha 16,36 ha (w powiecie 27,01 ha, w województwie 27,07 ha, a w kraju 9,60 ha).
W porównaniu z 1996 rokiem wzrosła liczba gospodarstw w grupach obszarowych do 10 ha i powyżej
50 ha. Natomiast zmniejszyła się w przedziale 10 – 50 ha. 
Spośród  ogólnej  liczby  gospodarstw  rolnych  wynoszącej  531,  działalność  wyłącznie  rolniczą
prowadziło 307 gospodarstw, tj. 57,8 %, a działalność wyłącznie poza rolniczą 32 gospodarstwa, tj. 6
%. Prowadzeniem działalności  rolniczej  i  poza rolniczej  zajmowały się 33 gospodarstwa,  tj.  6,2 %.
Natomiast 159 gospodarstw, tj. 29,9 % posiadających łącznie 474 ha UR nie prowadziło działalności
rolniczej i poza rolniczej.
Spośród 531 gospodarstw rolnych, 351 gospodarstw wyposażonych było w budynki i budowle (łącznie
812 szt.), w tym:
obory                                      – 204 gospodarstwa    – 221 szt.
chlewnie                                –   34 gospodarstwa    –   34 szt.
kurniki                                     –   53 gospodarstwa    –   60 szt.
budynki wielofunkcyjne       –   99 gospodarstwa    – 105 szt.
stodoły                                    – 153 gospodarstwa    – 160 szt.
Gospodarstwa rolne w 2002 roku posiadały łącznie 230 ciągników w 161 gospodarstwach. Ciągniki
posiadało 30,3 % gospodarstw, przy czym wskaźnik ten dla województwa warmińsko – mazurskiego
wynosił 38,9%. Na 1 ciągnik w 2002 roku w gminie przypadało 30,8 ha UR (w województwie 24,6 ha,
w kraju 12,4 ha). 
Wyłącznie lub głównie w swoim gospodarstwie rolnym pracowało 285 osób w wieku 15 lat i więcej.
Według danych Zarządu Melioracji  i  Urządzeń Wodnych w Olsztynie powierzchnia zmeliorowanych
użytków rolnych wynosiła 1.774 ha, tj. 27 % ogólnego areału UR, w tym powierzchnia gruntów ornych
868 ha (19 %), z tego poprzez drenowanie 835 ha, a zmeliorowanych łąk i pastwisk 906 ha (44 %),
z tego drenowaniem objętych było 151 ha użytków zielonych, tj. 8 %.
Łącznie melioracją poprzez drenowanie objętych było 1.003 ha,  co stanowi 56 % użytków rolnych
zmeliorowanych. Ogółem na użytkach zielonych znajduje się 102,7 km rowów otwartych.
Podstawowe  urządzenia  melioracyjne  na  terenie  gminy  to:  rzeki  i  kanały  –  19,1  km,  0,695  km
rurociągu i 1 stacja pomp odwadniająca 250 ha w miejscowości Korbajna.
Potrzeby melioracyjne określone są na 2.360 ha gruntów ornych i 894 ha użytków zielonych. Ponadto
odbudowy i modernizacji urządzeń melioracyjnych wymaga 109 ha gruntów ornych i 894 ha użytków
zielonych. 
Konserwacji podlega 16,6 km cieków podstawowych, przy czym w 2003 roku konserwację wykonano



na 15,4 km. Konserwacją urządzeń szczegółowych objęto w 2003 roku  48 % ich stanu. Na terenie
miasta i gminy nie działają spółki wodne.
 
 
3.3. Finanse
 
Dochody ogółem miasta i gminy Miłomłyn w 2001 roku wyniosły 6.446.680 zł. W sumie tej dochody
własne stanowiły 47,2 %. Pozostała część to: dotacje celowe i subwencje ogólne. 
W roku 2002 dochody ogółem  wzrosty  o  14,8 % do  kwoty  7.938.274 zł,  co  wynika ze  wzrostu
subwencji i dotacji budżetu państwa o 561.883 zł, tj. o 16,5 % i wzrostu dochodów własnych o 12,8
%.
Wydatki miasta i gminy w 2001 roku przekroczyły jego dochody o 0,3 %, tj. sumę 19.833 zł. Wydatki
na cele bieżące stanowiły  97,0% wszystkich wydatków w 2001 roku.  Na inwestycje przeznaczono
jedynie 3 % wydatków. 
W roku 2002 wydatki ogółem były wyższe w porównaniu z rokiem 2001 o  15,8 %. Nominalnie 5-
krotnie wzrosły wydatki inwestycyjne,  a ich udział w wydatkach ogółem wzrósł z  3% do  12,9 %. 
Z sumy wydatków inwestycyjnych wynoszących  967.340 zł, na gospodarkę ściekową wydatkowano
769 tys. zł, tj. około 80 %. Poziom przyrostu wydatków na cele bieżące był znacznie niższy i wyniósł
3,9 %, przy jednoczesnym spadku ich udziału w wydatkach ogółem o niemal 10 %.
Zadłużenie miasta i gminy w stosunku do dochodów wynosiło w 2001 roku 11,2 % i uległo w 2002
zmniejszeniu  do  10,2  %. Ten  poziom  zadłużenia  jest  zgodny  z  przepisami  Ustawy  o  finansach
publicznych, która dopuszcza zadłużenie do 60 %.
Dochody budżetu miasta i gminy Miłomłyn w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2002 roku wyniosły
1.482,92 zł i w porównaniu z poziomem w roku 2001 wzrosły o 16,7 %, tj. o 212 zł. Dochody na 1
mieszkańca miasta  i gminy Miłomłyn przewyższały  nieco,  tj.  o  72  zł  średni  poziom  dochodów na
1 mieszkańca w gminach miejsko – wiejskich województwa warmińsko – mazurskiego. Wydatki były
także wyższe od średniego poziomu w gminach miejsko – wiejskich województwa o 47 złotych na 1
mieszkańca i wyniosły 1.501,11 zł. Nakłady na inwestycje w 2002 roku w mieście i gminie Miłomłyn
kształtowały się na poziomie ok. 193,81 złotych na 1 mieszkańca i były niższe o 48 złotych od średniej
w gminach miejsko – wiejskich województwa. 
Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn w tys. zł w latach:
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4. Infrastruktura
 
4.1.         Drogownictwo
 
               W skład systemu transportowego miasta  i  gminy Miłomłyn wchodzi  droga  krajowa,  drogi
powiatowe, gminne, wewnętrzne i zakładowe, a także droga kolejowa i drogi wodne.  Przebiegająca
przez teren gminy Miłomłyn droga krajowa (odcinek o długości 9,875 km) sprawia, że posiada ona
dobre połączenie z podstawowym układem transportowym kraju. Jest to droga krajowa nr 7 
(E – 77) Gdańsk – Olsztynek – Warszawa – granica państwa (Chyżne), zaliczana do dróg ekspresowych.
Miejscowość Miłomłyn posiada obwodnicę oraz powiązanie poprzez węzeł dwupoziomowy z drogą
powiatową nr 26830 (Miłomłyn – Ruś).
               Ponadto  na  obszarze  gminy  znajduje  się  41,482  km  dróg powiatowych.  Drogi  te  pełnią
funkcję  głównych  powiązań  sieci  osadniczej  na  terenie  gminy,  a także  wystarczająco  wiążą  gminę
z województwem. Barierą w ich prawidłowym funkcjonowaniu jest pogarszający się stan techniczny
spowodowany wzrostem wskaźnika motoryzacji, zwiększającym się systematycznie natężeniem ruchu
drogowego i  zaniedbaniami organizacyjnymi z lat  ubiegłych oraz brakiem planowych modernizacji
i odnów dróg.
Do podstawowych dróg zapewniających powiązanie gminy z województwem należą:
·        droga nr 26838 Miłomłyn – Samborowo,
·        droga nr 26836 Miłomłyn – Zalewo,
·        droga nr 26835 Wólka Majdańska – Kupin,
·        droga nr 26830 Miłomłyn – Ruś.
               Drogi  gminne i  wewnętrzne  tworzą  układ  komunikacyjny  bezpośrednio  obsługujący  sieć
osadniczą rozproszoną, ośrodki turystyczne oraz zapewniają dojazd do pól, lasów. 
 

Długość dróg gminnych i wewnętrznych:

Wyszczególnienie
Długość dróg km

Stan nawierzchni w %

dobry dostateczny zły
Gminne 32,4 30 60 10
Ulice miejskie 21,729 40 30 30
Drogi wewnętrzne 
i drogi zakładowe

78,00
47,00

   

Źródło: UMiG Miłomłyn
               Znaczna  część  w/w  dróg  wymaga  poprawy  stanu  technicznego  poprzez  budowę  nowych
nawierzchni  na  odcinkach  szczególnie  ważnych  dla  funkcjonowania  gminy  i  prawidłowej  obsługi
mieszkańców.



Drogi gminne

Lp.
Nr ewidencyjny

drogi Nazwa i przebieg drogi
Długość

drogi (km) Uwagi

1 2643001 Wydmuch – Winiec 5,800 gruntowa
2 2643002 Wólka Majd. – Majdany 1,525 gruntowa
3 2643003 Malinnik – E-81 0,330 bruk, gruntowa
4 2643004 Malinnik – Majdajny Wlk. 2,300 gruntowa
5

2643005
Majdany Wlk. – Skarpa – kolonia 
Skarpa

1,900 ulepszona

6 2643006 Majdany Wlk. – Bynowo 2,600 gruntowa
7

2643007
Bynowo – Dębinka do drogi Bynowo 
– Karnity

3,000 gruntowa

8 2643008 Od kanału do drogi Dębinka – Zalewo 0,630 gruntowa
9 2643009 Od drogi Bynowo – Karnity do Lig 0,800 bruk
10 2643010 Miłomłyn – Wilamowo – Zalewo 5,800 gruntowa
11 2643011 Wilamowo – Liwa 2,000 gruntowa
12 2643012 Zalewo Gil Mały – Ostrów Wielki 3,700 gruntowa
13

2643013
Faltyjanki 2,100

0,600
0935 bruk
gruntowa

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
 

Drogi wewnętrzne

Lp.
Nr ewidencyjny

drogi Nazwa i przebieg drogi
Długość drogi

w km
1 43001 z Majdany Małe – Zatoka Leśna 3,100
2 43002 z Tarda do drogi Ostróda – Morąg 3,750
3 43003 z Od drogi Miłomłyn – Tarda do Szeląga 1,500
4 43004 z Liwa – Piławki 6,000
5 43005 z Ostrów – Gil Wlk. do drogi Iława - Sąpy 2,200
6 43006 z Od drogi j/w do drogi Boguszewo - Samborowo 4,000
7 43007 z Gil Wielki – Mały – Boguszewo 3,600
8 43008 z Od mostu na kanale do Pałacu w Karnitach 2,000
9 43009 z Bynowo – Malinnik 2,100
10 43010 z Kamieńczyk – Przejazd 1,350
11 43011 z Od drogi Przejazd – Kamieńczyk do drogi Dębinka – 

Kukła – Dębinka
1,100

12 43012 z Kamieńczyk – Kukła – Dębinka 3,900
13 43013 z Bynowo – Dębinka 1,520
14 43014 z E – 81 Wydmuch 0,160
15 43015 z Rogowo – Liwa 2,000
16 43016 z Rogowo – Boguszewo 2,750
17 43017 z E – 81 Bagieńsko 2,000
Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
Drogi  gminne  obsługujące  gminę  Miłomłyn  o  łącznej  długości  32,4  km posiadają  w  większości
nawierzchnię gruntową lub ulepszoną, w tym:

·        drogi o nawierzchni bitumicznej – 2 km – 10 tys. m2



·        drogi o nawierzchni brukowanej – 2 km – 10,3 tys. m2

·        drogi o nawierzchni tłuczniowej – 6,7 km – 33,5 tys. m2

·        drogi o nawierzchni wzmocnionej żwirem i żużlem – 6,1 km – 36,6 tys. m2

·        drogi o nawierzchni gruntowej – 15,6 km – 93,7 tys. m2

Na drogach gruntowych usytuowanych jest 7 obiektów mostowych o długości 87,2 mb i powierzchni

409,57 m2. Część z nich ze względu na nośność wymaga szybkiej przebudowy. Na 1 km2 powierzchni
gminy  przypada  średnio  0,52  km dróg  publicznych,  w  tym  0,2  km  dróg  gminnych,  0,26  km

powiatowych i 0,06 km dróg krajowych. Średnia krajowa – 0,53 km dróg publicznych na km2 obszaru
kraju jest zbliżona do średniej w gminie.

Łączna długość  ulic  znajdujących się w mieście  Miłomłyn wynosi  21,7 km (120 tys.  m2), w tym
o nawierzchni:

 bitumicznej                             7,3 km                  48,1 tys. m2 

 betonowej                              1,0 km                    5,3 tys. m2 

 brukowej                                 1,1 km                    6,6 tys. m2 

 gruntowej                             12,3 km                  60,0 tys. m2

Powierzchnia chodników to 4.800 m2. 
 

Ulice powiatowe znajdujące się na terenie miasta Miłomłyn:

Lp. Numer ulicy Nazwa ulicy Długość ulicy Stopień ważności
skala 1-10

1 1 Twarda 0,945 4
2 2 Leśna 0,990 4
3 3 Tartaczna 0,240 9
4 4 Kościelna 0,390 9
5 5 Przejazdowa 0,840 9
6 6 Iławska 2,275 10

Razem 5,680  
 

1 1 Ostródzka 0,487 stara droga nr 7
2 2 Pasłęcka 0,540 stara droga nr 7

 
Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
Istniejąca  jednotorowa  (11  kilometrowa)  linia  kolejowa  Ostróda  -  Morąg o  znaczeniu  lokalnym
wykorzystywana jest tylko do przewozów towarowych, a bocznica kolejowa przy przewozach paliw
płynnych. Przewozy pasażerskie na tej linii zostały zawieszone w 1992 roku. W okresie letnim na 11
km  odcinku  Miłomłyn  –  Ostróda  mogą  być  uruchomione  w  celach  turystycznych  przewozy
szynobusem.
Do  żeglownych  dróg  wodnych śródlądowych  należą:  Kanał  Elbląski (17 km  na  terenie  gminy)
i Kanał Iławski (10 km) o znaczeniu wyłącznie turystycznym.
Transport publiczny zapewniają lokalne oraz przelotowe linie autobusowe.
 
Główne kierunki to:



Ostróda – Miłomłyn – Warszawa.
Miłomłyn – Elbląg – Gdańsk.
Miłomłyn – Samborowo – Toruń.
Miłomłyn – Zalewo – Toruń.
 
 
4.2.         Gospodarka wodno-ściekowa
 
Na terenie miasta i gminy istnieje 5 wodociągów grupowych zasilających następujące miejscowości:
Miłomłyn, Kamieńczyk, Liksajny, Malinnik, Wólka Majdańska, Majdany Wielkie, Winiec, Liwa, Zalewo,
Boguszewo, Rogowo, Karnity, Ligi, Bynowo. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi  55,3 km. Do
sieci  wodociągowej  podłączone  są  552  budynki  i  1120 mieszkań,  co  stanowi  78,7% zasobów
mieszkaniowych.  Mieszkańcy  zaopatrywani  są  w  wodę  pitną  z  5  ujęć  podziemnych ze  stacjami
uzdatniania wody znajdującymi się w: Miłomłynie, Liwie, Bynowie, Majdajnach Wielkich i  Karnitach.
Z uwagi  na  możliwość  ujmowania  wód  użytkowych  zaopatrzenie  w wodę  nie  stanowi  problemu
rozwojowego. 
Pozostałe  bardzo  małe  miejscowości  posiadają  własne  lokalne  ujęcia  i  przyłącza  wodociągowe.
Z wodociągów  lokalnych  korzysta  261  mieszkań,  tj.  18,3  %. Łącznie  w instalacje  wodociągowe
wyposażonych  jest  96  % mieszkań.  Do  27 gospodarstw  rolnych  woda  dowożona  jest  spoza
gospodarstwa.
Utylizację  ścieków  realizują  3 biologiczno  –  mechaniczne  oczyszczalnie  ścieków  znajdujące  się
w miejscowościach: 

-         Miłomłyn o wydajności max 600 m3/dobę i średniej mocy przerobowej 450 m3/dobę. Ścieki
po oczyszczeniu wprowadzane są do Kanału Elbląskiego. Oczyszczalnia ta zostanie zmodernizowana
poprzez unowocześnienie stanowiska mechanicznego oczyszczania ścieków, budowę dozowania PIX,
filtr VSB – typ HF-CW, filtr VSB – typ FVS, stanowisko pomiarowe ścieków i stanowisko napowietrzania
ścieków. 

-         Tarda na  terenie  Ośrodka  Wypoczynkowego  o  przepustowości  300 m3/dobę.  Odbiornikiem
ścieków jest jezioro Bartążek.

-         Karnity o przepustowości 300 m3/dobę. Odbiornikiem ścieków jest Kanał Iławski.

Na  potrzeby  przemysłu  w  mieście  Miłomłyn  w  2002  roku  zużyto  17  dam3 wody.  Przemysł  ten

jednocześnie odprowadza bezpośrednio do wód powierzchniowych 20 dam3 ścieków wymagających
oczyszczenia.  Całość  odprowadzanych  ścieków  jest  oczyszczana  biologicznie  z  podwyższonym
usuwaniem biogenów.
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 29,78 km, a przyłączy prowadzących do budynków 4,47 km. Do
kanalizacji z odprowadzeniem do sieci podłączonych jest 505 mieszkań, tj. 35,5 %, przy czym średnio
w  powiecie  61,8  %,  a  w  województwie  67,2  %.  Natomiast  kanalizację  z  odprowadzeniem  do
urządzenia lokalnego posiadają  793 mieszkania, co stanowi  55,7 %. Łącznie z kanalizacji korzysta
1.298 mieszkań, tj.  91,1 %. Generalnie gospodarka ściekowa wymaga dalszego uporządkowania, co
w sytuacji  wysokiego  stopnia  zwodociągowania  zapobiegnie  degradacji  środowiska  i  wyeliminuje
zagrożenie dla podziemnych warstw wodonośnych stanowiących źródło wody pitnej.
Na  terenie  gminy  Miłomłyn  nie  ma  składowiska  odpadów.  Zostało  ono  zamknięte  w  1999  roku
i zrekultywowane  w  2003  roku.  Odpady  komunalne  i komunalnopodobne  w  ilości  około  122

m3/miesiąc składowane  są  na  wysypisku  w  Rudnie, pozostającym  w zarządzie  Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych Sp. z. o. o. Gmina Ostróda. Miasto i gmina Miłomłyn jest członkiem Związku Gmin
„Czyste  Środowisko”, wdrażającego  projekt  związany  z  modernizacją  i  rozbudową  składowiska



w Rudnie  pn.  „Budowa  zakładów  utylizacji  odpadów  komunalnych”,  co  zobowiązuje  do
partycypowania  w  finansowaniu  tego  zadania  w  wysokości  108  000  zł. Ponadto  planowane  jest
wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w pierwszej kolejności w miejscowościach: Miłomłyn,
Bynowo, Liwa, Liksajny.
 
4.3.        Mieszkalnictwo
 
W mieście i gminie Miłomłyn w 2002 roku znajdowały się 1.404 mieszkania zamieszkane stale, z tego
78,7 % stanowiło własność osób fizycznych. 
Dane dotyczące podmiotów będących właścicielami mieszkań: 

 

Wyszczególnienie
Ogółe

m

Mieszkania stanowiące własność

Osób
 fizycznych

Spółdzielni
mieszkani

owej
Gminy

Skarbu
Państwa

Zakładów
pracy

Pozostałych
podmiotów

Ilość % Ilość % Ilość % Ilość % Ilość % Ilość %
Miasto i gmina 1404 1105 78,7 - - 84 6,0 39 2,8 175 12,5 # -
Miasto 650 473 72,8 - - 60 9,2 9 0,2 107 16,5 # -
Wieś 754 632 83,8 - - 24 3,2 30 4,0 68 9,0 - -
#  oznacza,  że  dane  nie  mogą  być  opublikowane  ze  względu  na  konieczność  zachowania  
tajemnicy statystycznej
Źródło: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych.
              Gmina miejsko – wiejska Miłomłyn. NSP – 2002 r. 
 
W  jednym  mieszkaniu  przeciętnie  znajdowało  się  3,79  izb.  Przeciętna  liczba  osób  w  jednym
mieszkaniu wynosiła  3,55, a liczba gospodarstw domowych w jednym mieszkaniu 1,15. W powiecie

odpowiednio: 3,64; 3,44; 1,13. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 69,1 m2, a na

jedną osobę przypadało 19,4 m2, przy czym w powiecie odpowiednio 63,6 i 18,4. 
 

Wskaźniki warunków mieszkaniowych w mieście i gminie Miłomłyn na tle powiatu ostródzkiego,
województwa warmińsko – mazurskiego i kraju:

Wyszczególnienie

Przeciętna liczba
Przeciętna powierzchnia

użytkowa w m2

izb w 1
 mieszkaniu

osób w 1
mieszkani

u

gospodars
tw

domowyc
h w 1

mieszk. 

1 mieszkania na 1 osobę

Miasto i gmina 3,79 3,55 1,15 69,1 19,4
Miasto 3,88 3,45 1,14 69,6 20,2
Wieś 3,73 3,64 1,16 68,6 18,8
Powiat ostródzki 3,67 3,44 1,13 63,6 18,4
Woj. warmińsko-mazurskie 3,69 3,44 1,15 63,9 19,0
Kraj 3,70 3,25 x 68,6 21,1
x – brak danych
Źródło: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych.



              Gmina miejsko – wiejska Miłomłyn NSP – 2002 r. 
       Rocznik Statystyczny RP – 2003 r. 
 

Wyposażenie mieszkań w mieście i gminie Miłomłyn, powiecie ostródzkim  i województwie
warmińsko – mazurskim w instalacje wodociągowe,  kanalizacyjne i centralnego ogrzewania:.

 

Wyszczególnienie

Miasto i gmina Miłomłyn
Powiat

ostródzki
Województwo
warm. – maz.

Ogółem W tym
miasto

w tym wieś Ogółem wieś Ogółem wieś

Ilość % Ilość % Ilość % % % % %
Wodociąg 1381 96 656 99,8 725 94,5 97,7 95,6 96,6 90,7
w tym z sieci 1120 78,7 607 92,4 513 66,9 89,3 79,6 88,8 70,5
Instalacje techniczo – 
sanitarne

1298 91,1 639 97,3 659 85,9 87,7 78,8 89,6 75

w tym z odprowadzeniem 
do sieci 505 35,5 448 68,2 57 7,4 61,8 25,5 67,2 19,6

Centralne ogrzewanie 676 47,5 322 49 354 46,2 34,6 67,2 78,2 60,9
w tym z sieci 55 3,9 12 1,8 43 5,6 40,5 10,2 43,8 9,5
 
Źródło: 1). Raport z wyników spisów powszechnych
                   województwa warmińsko – mazurskiego – 2002 r.
              2). Podstawowe informacje ze spisów powszechnych.
                   Gmina miejsko – wiejska Miłomłyn – 2002 r. 
 
 
 
4.4.         Energetyka i zaopatrzenie w gaz
 
Miasto i  gmina Miłomłyn nie posiada gazociągu.  Istnieje możliwość doprowadzenia gazu ziemnego
z kierunku  Ostródy.  Ogółem  w mieście  i  gminie  z gazu  butlowego korzysta  84,3 % gospodarstw
domowych, w tym w mieście 91,5 %, a na wsi 78,2 %. Zaopatrzeniem w gaz butlowy zajmują się dwie
firmy.
Gospodarka cieplna na terenie gminy opiera się o  kotłownie lokalne i indywidualne źródła ciepła.
Kotłownie  opalane  są  głównie  paliwem  stałym  (węgiel)  oraz  coraz  częściej  projektowanymi
kotłowniami na olej opałowy lekki – typ EKOTERM.
 
 
5.    Kultura i sport
 
Na  terenie  miasta  i  gminy  Miłomłyn  funkcjonuje  1  biblioteka,  tj.  Miejsko  –  Gminna  Biblioteka
Publiczna w Miłomłynie. Według danych statystycznych biblioteka w 2002 roku dysponowała 18.514
woluminami,  co  w  przeliczeniu  na  1000  mieszkańców  stanowi  3.711  woluminów,  podczas  gdy
w powiecie ostródzkim 3.406. W roku 2002 zarejestrowano 881 czytelników i 19.920 wypożyczeń, co
stanowi  22,6 wypożyczonych  woluminów  przez  1  czytelnika,  przy  średniej  w powiecie  19,1
i województwie 18,6.  Z biblioteki korzystało 37,7 % mieszkańców miasta Miłomłyn. Na wsi wskaźnik
ten jest bardzo niski i wynosi 1,3 %. Wśród czytelników zaledwie  4,2 % stanowią mieszkańcy wsi.



W skali kraju z bibliotek korzysta 19,6 % ogółu mieszkańców, a na wsi 13,2 %.
Znaczącą rolę w krzewieniu kultury odgrywa  Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie.
Ośrodek  ten  zajmuje  się  organizacją  imprez  rozrywkowych,  prowadzeniem  edukacji  kulturalnej
mieszkańców  gminy  i wspieraniem  zespołów  artystycznych.  Służy  stałą  pomocą  metodyczną  dla
amatorskiego  ruchu  artystycznego,  grup  twórczych  i  środowiskowych.  Tworzy  także  warunki  do
rozwoju twórczości, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego.
Na terenie miasta i gminy działalność twórczą prowadzą:
·        ludowy zespół muzyczny z miejscowości Liksajny – „Liksajnianki”,
·        plastycy – amatorzy – E. Pawluć, St. Pielach, Z. Wityczyn – malarze,
·        rzeźbiarze – amatorzy – J. Voit,
·        haft artystyczny – A. Mates, I. Nikurzak, E. Komuda.
Integracji  środowiska  wiejskiego  sprzyjają  3  świetlice  wiejskie w miejscowościach:  Boguszewo,
Bynowo, Liksajny.  Wszystkie świetlice wymagają remontu,  a  w najgorszym stanie technicznym jest
świetlica w Liksajnach – wymaga kapitalnego remontu.
Na bazę sportowo – rekreacyjną w mieście i gminie składają się następujące obiekty:
·        boiska sportowe w miejscowościach: Liwa, Miłomłyn, Liksajny, Majdany Wielkie,
·        sala gimnastyczna w Miłomłynie (wspólna dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum).
Wiodącą rolę w kulturze fizycznej spełniają:
LKS  Tęcza  Miłomłyn,  (klub  ten  liczy  96  członków,  w  tym  80  zawodników.  Połowę  zawodników
stanowi młodzież do lat 18 – tu. 
SKS przy Szkole Podstawowej w Miłomłynie.  Podstawową dyscypliną jest  piłka  nożna,  gdyż nie
wymaga kosztownego sprzętu i specjalnie przygotowanych obiektów sportowych.
 
 

II. PRIORYTETY I ZADANIA LOKALNEGO PROGRAMU ROZWJU MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN
 
Priorytety Programu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Miłomłyn:
 

Nr priorytetu Nazwa priorytetu

I. TURYSTYKA
II. GOSPODARKA
III. WIEŚ I ROLNICTWO
IV. KAPITAŁ  SPOŁECZNY
V. INFRASTRUKTURA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

VI. LOKALNA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
 
W ramach 6 priorytetów wyznaczono 43  zadań na okres 2004 – 2013, w tym 27 na lata 2004 - 2006.
Kolejność  zadań  w ramach  każdego  priorytetu  jest  odzwierciedleniem  kolejności  realizacji  zadań. 
Została ona określona na     podstawie następujących kryteriów:
·        Potrzeby inwestycyjne
·        Istnienie  lub  konieczność  opracowania  dokumentacji  technicznej,  oceny  oddziaływania  na
środowisko, studium wykonalności
·        Możliwości budżetowe gminy
·        Zgodność z celami funduszy strukturalnych, strategią województwa, powiatu i gminy.
 



 W ramach Priorytetu I. TURYSTYKA planowane są zadania:
1.1.Budowa parkingu przy śluzie w Miłomłynie
1.2.Budowa amfiteatru i pomostu przy zatoce
1.3.Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych z ciągiem spacerowym przy Kanale Elbląskim
1.4.Opracowane i wydane pakiety produktów turystycznych
1.5.Aktywizacja działań samorządu gminnego oraz NGO na rzecz promocji turystyki
1.6.Modernizacja i budowa kąpielisk na terenie gminy Miłomłyn
1.7.Rewitalizacja zabytków kultury materialnej
1.8.Rewitalizacja układu urbanistycznego Miłomłyna
1.9.Budowa przystani jachtowej w Miłomłynie
1.10.   Budowa bazy do obsługi indywidualnego ruchu turystyki wodnej
1.11.   Rewitalizacja parków, cmentarzy i kapliczek przydrożnych 
1.12.   Budowa obiektów do rekreacji w gminie Miłomłyn  

 
W ramach Priorytetu II. GOSPODARKA planowane są zadania:
2.1. Utworzenie Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości
2.2. Powołanie „Forum Przedsiębiorczości ” Gminy Miłomłyn
2.3. Organizacja szkoleń z zakresu przedsiębiorczości
2.4. Uzyskanie certyfikatu „Gminy Przyjaznej Inwestorom”
2.5. Promocja przedsiębiorców
2.6. Utworzenie ośrodków rozwoju lokalnego
 
 
W ramach Priorytetu III. WIEŚ I ROLNICTWO planowane są zadania:
3.1.  Szkolenia potencjalnych usługodawców
3.2.  Badanie potrzeb rynkowych na usługi pozarolnicze
3.3.  Stypendia dla młodzieży wiejskiej
3.4.  Promocja doskonalenia zawodowego producentów rolnych
 
 
W ramach Priorytetu IV. KAPITAŁ SPOŁECZNY planowane są zadania:
4.1. Utworzenie Centrum Integracji Społecznej
4.2. Utworzenie Centrum Integracji i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Faltyjankach
 
 
W  ramach  Priorytetu  V.  INFRASTRUKTURA  NA  RZECZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA planowane  są
zadania:
5.1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłomłynie ( I., II., III. etap )
5.2. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Konstytucji 3-go Maja w Miłomłynie
5.3. Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Sportowym w Miłomłynie
5.4.Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Jeziornej
5.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Liwa
5.6. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębinka
5.7. Opracowanie Planów Odnowy Wsi
5.8. Modernizacja stacji uzdatniania wody ( Miłomłyn, Liwa, Karnity)
5.9. Modernizacja dróg i chodników w gminie



5.10.   Włączenie się do „ Budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie” 
5.11.   Budowa sieci kanalizacyjnej w Miłomłynie
5.12.   Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bynowie
5.13.   Zmiana systemu grzewczego i termomodernizacja obiektów komunalnych
5.14.   Promocja wdrożenia systemu grzewczego opartego o energię odnawialną.
 
 
W ramach Priorytetu VI. LOKALNA INFRASRUKTURA SPOŁECZNA planowane są zadania:  
6.1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miłomłynie
6.2. Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie
6.3. Modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie
6.4. Budownictwo społeczne
6.5. Modernizacja z rozbudową części fizykoterapeutycznej ośrodka zdrowia
 
 

III. KARTY PROJEKTÓW NA LATA 2004 – 2006
         

 
KARTA   DOKUMENTACYJNA ZADANIA PRL NR 1.1.

 

1. TYTUŁ  PROJEKTU BUDOWA PARKINGU PRZY ŚLUZIE W MIŁOMŁYNIE

2.

Zadanie w ramach: kierunku 
Strategii  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego
 Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

V. Rozwój turystyki

Zadanie 
prowadzi do 
osiągnięcia celu 
strategicznego

V. 1. Turystyka 
wiodącą dziedziną 
gospodarki Warmii i 
Mazur
V.1.1. Maksymalne i 
dynamiczne 
wykorzystanie 
predyspozycji 
turystycznych regionu

3.

Nazwa celu kluczowego 
oraz nr zadania w 
 Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju M i G Miłomłyn

 Cel kluczowy Nr 1. Wykorzystany i zwiększony potencjał 
turystyczny
Cel operacyjny Nr 1.3. Dobrze rozwinięta infrastruktura 
turystyczna
Zadanie Nr 1.3.4. Budowa parkingu przy śluzie w Miłomłynie 

4.
Fundusz strukturalny 
finansujący zadanie

 Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych 

 17. Turystyka
171. Inwestycje 
materialne
 (centra informacji, 
baza noclegowa, 
zaplecze 
gastronomiczne, 
punkty usługowe)  

5
Nazwa Programu i nr 
Priorytetu w Programie

 ZPORR - Priorytet III.
Rozwój Lokalny

Nr i nazwa
działania we
wskazanym
priorytecie

 3.1. Obszary 
wiejskie
(w tym miasta do 
20.000 
mieszkańców)

6. Opis zadania 1. Tło  projektu  - opis problemu, zidentyfikowane potrzeby 



(dlaczego ?)
Śluza w Miłomłynie zlokalizowana jest na Kanale Elbląskim. Jest ona jedną z
największych atrakcji turystycznych Miasta i Gminy Miłomłyn. Prze śluzie 
istnieje postój dla łódek i jachtów, nie ma natomiast zorganizowanego 
miejsca postojowego dla  samochodów, czy autokarów. Powstanie parkingu 
byłoby dużym udogodnieniem dla turystów.   
2. Opis projektu - sposób realizacji projektu (co?)(gdzie?)dlaczego) 
- planowane działania (etapy i fazy)
Ø       Opracowanie studium wykonalności 
Ø       Uzyskanie pozwolenia na budowę
Ø       Procedura przetargowa
Ø       Roboty budowlane
Ø       Odbiór końcowy

3. Cele projektu  (po co?)
Cel ogólny - globalny:
- zwiększenie atrakcyjności terenów wokół Kanału Elbląskiego
Cel szczegółowy: 
- zwiększenie liczby miejsc postojowych wokół Kanału Elbląskiego
- zwiększenie wachlarza usług okołoturystycznych 
Cel operacyjny: 
- budowa parkingu przy śluzie w Miłomłynie
4.        Wskaźniki celów:
 - mierniki produktu:
- 760 m² parkingu
- mierniki rezultatu:
- 10 liczba miejsc postojowych
- 1 punkt gastronomiczny
- mierniki oddziaływania:
- 5.000 turystów korzystająca z powstałej infrastruktury okołoturystycznej
- 2 utworzone miejsca pracy

5. Do kogo jest adresowany projekt - beneficjenci (dla kogo ?)
Ø       końcowi  - Miasto i Gmina Miłomłyn - samorząd gminy
Ø       ostateczni - mieszkańcy gminy, turyści

7. BUDŻET 
(szacunkowy koszt 
realizacji)

Całkowity orientacyjny  budżet 
projektu                            

81.000,00 100%

Koszty dotychczas poniesione 0,00 0%

Brakujące środki 81.000,00 100%

8. Źródła finansowania 
projektu

Kapitał 
własny                                                            
    

20.000,00 25%

Fundusze krajowe 0,00 0%

Fundusze zagraniczne 61.000,00 75%

 
KARTA   DOKUMENTACYJNA ZADANIA PRL  NR 1.2.



 

1. TYTUŁ  PROJEKTU BUDOWA AMFITEATRU I POMOSTU PRZY ZATOCE

2.

Zadanie w ramach: kierunku 
Strategii  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego
 Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

V. Rozwój turystyki

Zadanie 
prowadzi do 
osiągnięcia celu 
strategicznego

V. 1. Turystyka 
wiodącą dziedziną 
gospodarki Warmii i 
Mazur
V.1.1. Maksymalne i 
dynamiczne 
wykorzystanie 
predyspozycji 
turystycznych 
regionu

3.

Nazwa celu kluczowego 
oraz nr zadania w 
 Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju M i G Miłomłyn

 Cel kluczowy Nr 1. Wykorzystany i zwiększony potencjał 
turystyczny
Cel operacyjny Nr 1.3. Dobrze rozwinięta infrastruktura 
turystyczna
Zadanie Nr 1.3.1. Budowa amfiteatru i pomostu przy zatoce

4.
Fundusz strukturalny 
finansujący zadanie

 Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych 

  17. Turystyka
171. Inwestycje 
materialne
 (centra informacji, 
baza noclegowa, 
zaplecze 
gastronomiczne, 
punkty usługowe)  

5.
Nazwa Programu i nr 
Priorytetu w Programie

 ZPORR - Priorytet III.
Rozwój Lokalny

Nr i nazwa
działania we
wskazanym
priorytecie

3.1. Obszary 
wiejskie
( w tym miasta do 
20.000 
mieszkańców ) 

6. Opis zadania 1. Tło  projektu  - opis problemu, zidentyfikowane potrzeby 
(dlaczego ?)
Budowa amfiteatru i pomostu przy zatoce w centrum miasta, przy Kanale 
Elbląskim, pozwoli turystom korzystającym ze szlaku wodnego na 
zatrzymanie się na dłużej w Miłomłynie i umożliwi uczestnictwo w wielu 
imprezach kulturalnych i rekreacyjnych. Powstała infrastruktura będzie 
wykorzystywana przez mieszkańców Miasta i Gminy Miłomłyn jako baza 
turystyczno-sportowo-rekreacyjna.
 
2. Opis projektu - sposób realizacji projektu (co?)(gdzie?)(dlaczego?) 
planowane działania (etapy i fazy)
Ø       Opracowanie dokumentacji technicznej
Ø       Przygotowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na 
środowisko
Ø       Procedura przetargowa
Ø       Roboty budowlane
Ø       Odbiór końcowy
 

3. Cele projektu  (po co?)
Cel ogólny - globalny:
- wydłużenie okresu przebywania turystów w Miłomłynie



Cel szczegółowy: 
- zwiększenie ilości imprez turystyczno-sportowo-rekreacyjnych
Cel operacyjny: 
- budowa amfiteatru i pomostu przy zatoce
 
4.     Wskaźniki celów:
 - mierniki produktu:
- 60 m² powierzchni amfiteatru
- 60 m² powierzchni pomostu
- mierniki rezultatu:
- 5 imprez turystyczno-rekreacyjnych
- mierniki oddziaływania:
- 2.500 turystów uczestniczących w imprezach turystyczno-rekreacyjnych
- 5.000 korzystających mieszkańców

5. Do kogo jest adresowany projekt - beneficjenci (dla kogo ?)
Ø       końcowi  - Miasto i Gmina Miłomłyn - samorząd gminy
Ø       ostateczni - mieszkańcy gminy oraz  turyści

7. BUDŻET 
(szacunkowy koszt 
realizacji)

Całkowity orientacyjny  budżet 
projektu                            

120.000,00 100%

Koszty dotychczas poniesione 0,00 0%

Brakujące środki 120.000,00 100%

8. Źródła finansowania 
projektu

Kapitał 
własny                                                             
   

18.000,00 15%

Fundusze krajowe 12.000,00 10%

Fundusze zagraniczne 90.000,00 75%

 
 

KARTA   DOKUMENTACYJNA ZADANIA PRL NR 1.3.
 

1. TYTUŁ  PROJEKTU 
ODBUDOWA I BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH Z CIĄGIEM

SPACEROWYM PRZY KANALE ELBLĄSKIM

2.

Zadanie w ramach: kierunku 
Strategii  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego
 Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

V. Rozwój turystyki

Zadanie 
prowadzi do 
osiągnięcia celu 
strategicznego

V. 1. Turystyka 
wiodącą dziedziną 
gospodarki Warmii i 
Mazur
V.1.1. Maksymalne i 
dynamiczne 
wykorzystanie 
predyspozycji 
turystycznych regionu

3. Nazwa celu kluczowego 
oraz nr zadania w 
 Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju M i G Miłomłyn

 Cel kluczowy Nr 1. Wykorzystany i zwiększony potencjał 
turystyczny
Cel operacyjny Nr 1.3. Dobrze rozwinięta infrastruktura 
turystyczna
Zadanie Nr 1.3.2. Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych z 



ciągiem spacerowym przy Kanale Elbląskim

4. Fundusz strukturalny 
finansujący zadanie

 Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych 

 17. Turystyka
171. Inwestycje 
materialne
 (centra informacji, 
baza noclegowa, 
zaplecze 
gastronomiczne, 
punkty usługowe)  

5
Nazwa Programu i nr 
Priorytetu w Programie

 ZPORR - Priorytet III.
Rozwój Lokalny

Nr i nazwa
działania we
wskazanym
priorytecie

3.1. Obszary wiejskie
( w tym miasta do 
20.000 mieszkańców
)

6.

Opis zadania

1. Tło  projektu  - opis problemu, zidentyfikowane potrzeby 
(dlaczego ?)
Na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn istnieją 3 trasy rowerowe. Wymagają 
one odbudowy i dokładniejszego oznakowania. Zadanie zakłada ponadto 
utworzenie nowej trasy rowerowej z ciągiem spacerowym przy Kanale 
Elbląskim – największej atrakcji turystycznej gminy.
 
2. Opis projektu - sposób realizacji projektu (co?)(gdzie?)(dlaczego?) - 
planowane działania (etapy i fazy)
Ø       Opracowanie dokumentacji technicznej
Ø       Przygotowanie studium wykonalności projektu
Ø       Procedura przetargowa
Ø       Budowa trasy
Ø       Jednolite oznakowanie wszystkich tras

3. Cele projektu  (po co?)
Cel ogólny - globalny:
- zwiększenie liczby osób korzystających z tras rowerowych
Cel szczegółowy: 
- zwiększenie długości i atrakcyjności tras rowerowych
Cel operacyjny: 
- budowa nowej trasy rowerowej
- odbudowa 3 istniejących tras rowerowych
4. Wskaźniki celów:
 - mierniki produktu:
- 1 nowopowstała trasa rowerowa
- 3 odbudowane trasy rowerowe
- mierniki rezultatu:
- 95 km długości wszystkich tras rowerowych
- mierniki oddziaływania:
-  5.000 turystów korzystających z tras rowerowych
- 5.000 mieszkańców korzystających z tras rowerowych

5. Do kogo jest adresowany projekt - beneficjenci (dla kogo ?)
Ø       końcowi  - Miasto i Gmina Miłomłyn - samorząd gminy
Ø       ostateczni - mieszkańcy gminy oraz turyści

7. BUDŻET 
(szacunkowy koszt 

Całkowity orientacyjny  budżet 
projektu                            

20.000,00 100%



realizacji) Koszty dotychczas poniesione 0,00 0%

Brakujące środki 20.000,00 100%

8. Źródła finansowania 
projektu

Kapitał 
własny                                                            
    

3.000,00 15%

Fundusze krajowe 2.000,00 10%

Fundusze zagraniczne 15.000,00 75%

 
 

KARTA   DOKUMENTACYJNA ZADANIA PRL  NR 1.4.

 

1. TYTUŁ  PROJEKTU PAKIETY PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

2.

Zadanie w ramach: kierunku 
Strategii  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego
 Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

V. Rozwój turystyki

Zadanie 
prowadzi do 
osiągnięcia celu 
strategicznego

V.1. Turystyka 
wiodącą dziedziną 
gospodarki Warmii i 
Mazur
V.1.1. Maksymalne i 
dynamiczne  
wykorzystanie 
predyspozycji 
turystycznych 
regionu

3.

Nazwa celu kluczowego 
oraz nr zadania w 
 Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju M i G Miłomłyn

 Cel kluczowy Nr 1. Wykorzystany i zwiększony potencjał 
turystyczny
Cel operacyjny Nr 1.1. Opracowane pakiety produktów 
turystycznych 
Zadanie Nr 1.1.1. Opracowane i wydane pakiety produktów 
turystycznych

4. Fundusz strukturalny 
finansujący zadanie

 Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych 

 17. Turystyka
171. Inwestycje 
materialne
 (centra informacji, 
baza noclegowa, 
zaplecze 
gastronomiczne, 
punkty usługowe)  

5 Nazwa Programu i nr 
Priorytetu w Programie

 ZPORR - Priorytet III.
Rozwój Lokalny

Nr i nazwa
działania we
wskazanym
priorytecie

3.1. Obszary 
wiejskie
( w tym miasta do 
20.000 
mieszkańców )

6. Opis zadania 1. Tło  projektu  - opis problemu, zidentyfikowane potrzeby 
(dlaczego ?)
Jedną z wiodących dziedzin gospodarki Miasta i Gminy Miłomłyn jest 
turystyka. Świadczy o tym rozbudowana baza turystyczna – hotelowa oraz 



szybko rozwijająca się agroturystyka. Jednakże dużą barierą rozwoju 
turystyki jest brak opracowanych pakietów turystycznych, które 
pozwoliłyby na wydłużenie czasu przebywania turystów na terenie naszej 
gminy.  
 
2. Opis projektu - sposób realizacji projektu (co?)(gdzie?)(dlaczego?) 
planowane działania (etapy i fazy)
Ø       Utworzenie zespołu aktywności lokalnej, który opracuje pakiety 
produktów turystycznych
Ø       Przygotowanie pakietów produktów turystycznych
Ø       Opracowanie studium wykonalności projektu
Ø       Wydanie pakietów
Ø       Rozliczenie projektu
 

3. Cele projektu  (po co?)
Cel ogólny - globalny:
- wydłużenie okresu przebywania turystów na terenie Miasta i Gminy 
Miłomłyn
Cel szczegółowy: 
- wydanie pakietów produktów turystycznych
Cel operacyjny:
- przygotowanie pakietów produktów turystycznych
 
4. Wskaźniki celów:
 - mierniki produktu:
- 9 opracowanych pakietów produktów turystycznych ( jednodniowych, 
dwu-trzydniowych, siedmiodniowych, czternastodniowych)
- mierniki rezultatu:
- 9 wydanych pakietów produktów turystycznych ( jednodniowych, dwu-
trzydniowych, siedmiodniowych, czternastodniowych)
- mierniki oddziaływania:
- wzrost o 2% stopnia wykorzystania miejsc noclegowych

5. Do kogo jest adresowany projekt - beneficjenci (dla kogo ?)
Ø       końcowi  - Miasto i Gmina Miłomłyn - samorząd gminy
Ø       ostateczni - mieszkańcy gminy oraz turyści

7. BUDŻET 
(szacunkowy koszt 
realizacji)

Całkowity orientacyjny  budżet 
projektu                            

30.000,00 100%

Koszty dotychczas poniesione 0,00 0,00

Brakujące środki 30.000,00 100%

8. Źródła finansowania 
projektu

Kapitał 
własny                                                             
   

7.500,00 25%

Fundusze krajowe 0,00 0%

Fundusze zagraniczne 22.500,00 75%

 



 
KARTA   DOKUMENTACYJNA ZADANIA PRL NR 1.5.

 

1. TYTUŁ  PROJEKTU AKTYWIZACJA DZIAŁAŃ SAMORZĄDU GMINNEGO ORAZ 
NGO NA RZECZ PROMOCJI TURYSTYKI

2.

Zadanie w ramach: kierunku 
Strategii  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego
 Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

V. Rozwój turystyki

Zadanie prowadzi
do osiągnięcia 
celu 
strategicznego

V.1. Turystyka 
wiodącą dziedziną 
gospodarki Warmii i 
Mazur
V.1.1. Maksymalna i 
dynamiczne  
wykorzystanie 
predyspozycji 
turystycznych regionu

3.

Nazwa celu kluczowego 
oraz nr zadania w 
 Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju M i G Miłomłyn

 Cel kluczowy Nr 1. Wykorzystany i zwiększony potencjał 
turystyczny
Cel operacyjny Nr 1.2. Kompleksowa promocja turystyki
Zadanie Nr 1.2.1. Aktywizacja działań samorządu lokalnego 
oraz NGO na rzecz promocji turystyki 

4. Fundusz strukturalny 
finansujący zadanie

 Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych 

 17. Turystyka
173. Usługi dla 
przemysłu 
turystycznego 
(obejmujące 
działalność 
promującą, 
powiązania, 
konferencje i targi 
handlowe) 
  

5
Nazwa Programu i nr 
Priorytetu w Programie

 ZPORR - Priorytet III.
Rozwój Lokalny

Nr i nazwa
działania we
wskazanym
priorytecie

3.1. Obszary 
wiejskie
( w tym miasta do 
20.000 
mieszkańców)

6. Opis zadania 1. Tło  projektu  - opis problemu, zidentyfikowane potrzeby 
(dlaczego ?)
Turystyka jest wiodącą dziedziną gospodarki Województwa Warmińsko-
Mazurskiego i naszej gminy. Rozwój turystyki wymusza prowadzenie 
intensywnej i kompleksowej promocji turystyki – naszych największych 
walorów. Może ona być prowadzona w wieloraki sposób: poprzez imprezy 
promocyjne, udział w targach, poprzez strony www, czy też foldery 
promocyjne. Zadanie zakłada współdziałanie dwóch grup społecznych 
niezwykle ważnych dla realności przedsięwzięcia: samorządu gminnego i 
organizacji pozarządowych.
2. Opis projektu - sposób realizacji projektu (co?)(gdzie?)(dlaczego?) 
planowane działania (etapy i fazy)
Ø       Wyznaczenie terminarza spotkań dot. realizacji zadania
Ø       Wypracowanie metod prowadzenia promocji
Ø       Wdrożenie przyjętych metod

3. Cele projektu  (po co?)
Cel ogólny - globalny:



- wydłużenie okresu przebywania turystów w Miłomłynie
Cel szczegółowy: 
- opracowanie form i sposobów promocji turystyki dla Miasta i Gminy 
Miłomłyn 
Cel operacyjny: 
- aktywizacja działań samorządu gminnego oraz organizacji pozarządowych
na rzecz promocji turystyki
4. Wskaźniki celów:
 - mierniki produktu:
- 15 spotkań samorządu gminnego oraz organizacji pozarządowych 
poświęconych promocji turystyki
- 10 zaplanowanych działań
- mierniki rezultatu:
- 3 opracowane foldery promocyjne
- 3 imprezy turystyczno-rekreacyjne
- 1 film promocyjny o Mieście i Gminie Miłomłyn
- mierniki oddziaływania:
- wzrost o 2% stopnia wykorzystania miejsc noclegowych
 

5. Do kogo jest adresowany projekt - beneficjenci (dla kogo ?)
Ø       końcowi  - Miasto i Gmina Miłomłyn - samorząd gminy
Ø       ostateczni - mieszkańcy gminy, turyści krajowi i zagraniczni

7. BUDŻET 
(szacunkowy koszt 
realizacji)

Całkowity orientacyjny  budżet 
projektu                            

70.000,00 100%

Koszty dotychczas poniesione 0,00 0%

Brakujące środki 70.000,00 100%

8. Źródła finansowania 
projektu

Kapitał 
własny                                                        
       

11.000,00 15%

Fundusze krajowe 7.000,00 10%

Fundusze zagraniczne 52.000,00 75%

 
 

KARTA   DOKUMENTACYJNA ZADANIA PRL NR 1.6.
 

1. TYTUŁ  PROJEKTU 
MODERNIZACJA I BUDOWA KĄPIELISK NA TERENIE

MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN
2. Zadanie w ramach: kierunku 

Strategii  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego
 Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

V. Rozwój turystyki Zadanie 
prowadzi do 
osiągnięcia celu 
strategicznego

V. 1. Turystyka 
wiodącą dziedziną 
gospodarki Warmii i 
Mazur
V.1.1. Maksymalne i 
dynamiczne 
wykorzystanie 
predyspozycji 
turystycznych 



regionu

3.

Nazwa celu kluczowego 
oraz nr zadania w 
 Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju M i G Miłomłyn

 Cel kluczowy Nr 1. Wykorzystany i zwiększony potencjał 
turystyczny
Cel operacyjny Nr 1.3. Dobrze rozwinięta infrastruktura 
turystyczna
Zadanie Nr 1.3.7. Modernizacja i budowa kąpielisk na terenie 
Miasta i Gminy Miłomłyn

4.
Fundusz strukturalny 
finansujący zadanie

 Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych 

 17. Turystyka
171. Inwestycje 
materialne
 (centra informacji, 
baza noclegowa, 
zaplecze 
gastronomiczne, 
punkty usługowe)  

5
Nazwa Programu i nr 
Priorytetu w Programie

 ZPORR - Priorytet III.
Rozwój Lokalny

Nr i nazwa
działania we
wskazanym
priorytecie

3.1. Obszary 
wiejskie
(w tym miasta do 
20.000 
mieszkańców)

6. Opis zadania 1. Tło  projektu  - opis problemu, zidentyfikowane potrzeby 
(dlaczego ?)
Jeziora są jednym z największych atutów Warmii i Mazur. Na terenie Miasta i
Gminy Miłomłyn występuje 19 jezior o łącznej powierzchni 1.226 hektarów.
Jedynie te największe jeziora maja wytyczone kąpieliska. Ich stan nie jest 
zadawalający. Zadanie to zakłada modernizację istniejącego  kąpieliska w 
Miłomłynie oraz budowę nowych kąpielisk  w najbardziej atrakcyjnych 
turystycznie miejscach gminy.  
2. Opis projektu - sposób realizacji projektu (co?)(gdzie?)(dlaczego?)- 
planowane działania (etapy i fazy)
Ø       Wyznaczenie miejsc i kolejności  realizacji etapów zadania
Ø       Opracowanie dokumentacji technicznej
Ø       Przygotowanie studium wykonalności projektu
Ø       Procedura przetargowa
Ø       Roboty
Ø       Odbiór końcowy

3. Cele projektu  (po co?)
Cel ogólny - globalny:
- wzrost atrakcyjności turystycznej
Cel szczegółowy:
- zwiększenie dostępu do infrastruktury okołoturystycznej
Cel operacyjny:
- modernizacja i budowa kąpielisk na terenie gminy
4. Wskaźniki celów:
 - mierniki produktu:
- 130 m² zmodernizowanego pomostu oraz modernizacja plaży – 15 arów 
powierzchni
- 13 arów powierzchni zmodernizowanego kąpieliska
- 15 arów powierzchni nowopowstałych kąpielisk
- mierniki rezultatu:
- 1 zmodernizowane kąpielisko
- 2 nowoutworzone kąpieliska



- mierniki oddziaływania:
 - 7.000 turystów korzystających z powstałej infrastruktury
- 5.000 mieszkańców i turystów korzystających z powstałej infrastruktury

5. Do kogo jest adresowany projekt - beneficjenci (dla kogo ?)
Ø       końcowi  - Miasto i Gmina Miłomłyn - samorząd gminy
Ø       ostateczni - mieszkańcy gminy, turyści 

7. BUDŻET 
(szacunkowy koszt 
realizacji)

Całkowity orientacyjny  budżet 
projektu   na lata 2004 - 2013

w tym lata 2004-2006                         

180.000,00
 

60.000,00

100%
 

33%

Koszty dotychczas poniesione 0,00 0%

Brakujące środki 180.000,00 100%

8. Źródła finansowania 
projektu

Kapitał 
własny                                                             
   

27.000,00 15%

Fundusze krajowe 18.000,00 10%

Fundusze zagraniczne 135.000,00 75%

 
 

KARTA   DOKUMENTACYJNA ZADANIA PRL NR 3.1.
 

1. TYTUŁ  PROJEKTU SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH USŁUGODAWCÓW

2.

Zadanie w ramach: kierunku 
Strategii  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego
 Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

IV. 
Restrukturyzacja 
obszarów wiejskich

Zadanie 
prowadzi do 
osiągnięcia celu 
strategicznego

IV.4. Zamożne, 
wszechstronnie 
rozwinięte obszary 
wiejskie filarem 
gospodarki regionu
IV.4.4. Tworzenie 
nowych miejsc pracy 
poza rolnictwem

3.

Nazwa celu kluczowego 
oraz nr zadania w 
 Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju M i G Miłomłyn

 Cel kluczowy Nr 3. Zagospodarowany potencjał wsi i rolnictwa
Cel operacyjny Nr 3.3. Rozwinięta działalność pozarolnicza
Zadanie Nr 3.3.2. Szkolenia dla potencjalnych usługodawców 

4. Fundusz strukturalny 
finansujący zadanie

 Europejski Fundusz 
Społeczny

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych 

 2. Rozwój zasobów 
ludzkich
24. Promocja 
potencjału 
adaptacyjnego 
przedsiębiorstw i ich
pracowników 
(doskonalenie kadr, 
rozwój 
przedsiębiorczości, 
innowacyjność, nowe



technologie 
pozyskiwania i 
przekazywania 
informacji)    

5
Nazwa Programu i nr 
Priorytetu w Programie

 SPO RZL – Priorytet II.
Rozwój społeczeństwa 
opartego na wiedzy 

Nr i nazwa
działania we
wskazanym
priorytecie

2.1. Zwiększenie 
dostępu do edukacji 
– promocja 
kształcenia przez 
całe życie

6.

Opis zadania

1. Tło  projektu  - opis problemu, zidentyfikowane potrzeby 
(dlaczego ?)
Rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn będzie 
odbywał się głównie poprzez powstawanie nowych małych i średnich 
przedsiębiorstw. Zadanie zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń dla osób, 
które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia
usług dla mieszkańców oraz turystów.
2. Opis projektu - sposób realizacji projektu (co?)(gdzie?)(dlaczego?)- 
planowane działania (etapy i fazy)
Ø       Przygotowanie studium wykonalności projektu
Ø       Wybór instytucji szkolących
Ø       Nabór chętnych na szkolenia
Ø       Szkolenia

3. Cele projektu  (po co?)
Cel ogólny - globalny:
- zmniejszenie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn 
Cel szczegółowy: 
- podniesienie kwalifikacji i umiejętności osób uczestniczących w 
szkoleniach
Cel operacyjny:
- przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych usługodawców
4. Wskaźniki celów:
 - mierniki produktu:
- 10 przeprowadzonych szkoleń 
- mierniki rezultatu:
- 100 osób przeszkolonych
- mierniki oddziaływania:
- 10 osób, które rozpoczną prowadzenie samodzielnej działalności 
gospodarczej w wyniku szkoleń
- 10 osób podejmie pracę w wyniku szkoleń 

5. Do kogo jest adresowany projekt - beneficjenci (dla kogo ?)
Ø       końcowi  - Miasto i Gmina Miłomłyn - samorząd gminy
Ø       ostateczni - mieszkańcy gminy, 

7. BUDŻET 
(szacunkowy koszt 
realizacji)

Całkowity orientacyjny  budżet 
projektu                            

100.000,00 100%

Koszty dotychczas poniesione 0,00 0%

Brakujące środki 100.000,00 100%

8. Źródła finansowania 
projektu

Kapitał 
własny                                                            

5.000,00 5%



    

Fundusze krajowe 0,00 0%

Fundusze zagraniczne 75.000,00 75%

Fundusz pracy; Środki prywatne 20.000,00 20%

 
 

KARTA   DOKUMENTACYJNA ZADANIA PRL NR 3.2.
 

1. TYTUŁ  PROJEKTU 
BADANIE POTRZEB RYNKOWYCH NA USŁUGI

POZAROLNICZE

2.

Zadanie w ramach: kierunku 
Strategii  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego
 Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

IV. Restrukturyzacja 
obszarów wiejskich

Zadanie prowadzi
do osiągnięcia 
celu 
strategicznego

IV.4. Zamożne, 
wszechstronnie 
rozwinięte obszary 
wiejskie filarem 
gospodarki regionu
IV.4.1. Dobrze 
funkcjonujące i 
efektywnie 
produkujące 
gospodarstwa rolne.

3.

Nazwa celu kluczowego 
oraz nr zadania w 
 Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju M i G Miłomłyn

Cel kluczowy Nr 3. Zagospodarowany potencjał wsi i 
rolnictwa
Cel operacyjny Nr 3.3. Rozwinięta działalność pozarolnicza
Zadanie Nr 3.3.1. Badanie potrzeb rynkowych na usługi 
pozarolnicze

4.
Fundusz strukturalny 
finansujący zadanie

 Europejski Fundusz 
Społeczny

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych 

 4. Różne
41. Pomoc 
techniczna i 
działania 
innowacyjne
412. Oszacowania 
(Ocena)
413. Analizy 
(Studia)

5
Nazwa Programu i nr 
Priorytetu w Programie

 SPO RZL – Priorytet II.
Rozwój społeczeństwa 
opartego na wiedzy

Nr i nazwa
działania we
wskazanym
priorytecie

2.1. Zwiększenie 
dostępu do 
edukacji – 
promocja 
kształcenia przez 
całe życie

6. Opis zadania 1. Tło  projektu  - opis problemu, zidentyfikowane potrzeby 
(dlaczego ?)
Prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej wymaga dokładnej 
znajomości sytuacji panującej na  regionalnym i lokalnym rynku. Niezbędne 
w tym zakresie jest przeprowadzenie badań dotyczących potrzeb lokalnego 
rynku na powstawanie przedsiębiorstw świadczących usługi pozarolnicze. 
 
2. Opis projektu - sposób realizacji projektu (co?)(gdzie?)(dlaczego?)- 



planowane działania (etapy i fazy)
Ø       Przygotowanie studium wykonalności projektu
Ø       Opracowanie zakresu i sposobu zbieranych danych
Ø       Przeprowadzenie badań przy szerokiej współpraca z PUP oraz 
organizacjami pozarządowymi
Ø       Wydanie wyników badań w formie broszury oraz w wersji 
elektronicznej 

3. Cele projektu  (po co?)
Cel ogólny - globalny:
- stworzenie bazy danych i wykorzystanie wyników przeprowadzonych 
badań przez przedsiębiorców, bezrobotnych oraz samorząd gminny  
Cel szczegółowy 
- wydanie broszury zawierającej wyniki przeprowadzonych badań
Cel operacyjny 
- przeprowadzenie badań potrzeb rynkowych na usługi pozarolnicze
 
4. Wskaźniki celów:
 - mierniki produktu:
- 5 przygotowanych ankiet i 25.000 przygotowanych formularzy do 
zbierania informacji
- mierniki rezultatu:
- 100 egzemplarzy wydanych broszur
- wyniki badań zamieszczone na str. www
- mierniki oddziaływania:
- 300 osób korzystających z broszur
- 500 osób korzystających z udostępnionej bazy na stronie internetowej 
www w ciągu roku
 

5. Do kogo jest adresowany projekt - beneficjenci (dla kogo ?)
Ø       końcowi  - Miasto i Gmina Miłomłyn - samorząd gminy
Ø       ostateczni - mieszkańcy gminy, mieszkańcy powiatu, PUP w Ostródzie

7. BUDŻET 
(szacunkowy koszt 
realizacji)

Całkowity orientacyjny  budżet 
projektu                            

100.000,00 100%

Koszty dotychczas poniesione 0,00 0%

Brakujące środki 100.000,00 100%

8. Źródła finansowania 
projektu

Kapitał 
własny                                                               
 

5.000,00 5%

Fundusze krajowe 0,00 0%

Fundusze zagraniczne 75.000,00 75%

Fundusz pracy; Środki prywatne 20.000 20%

 
 

KARTA   DOKUMENTACYJNA ZADANIA PRL NR 4.1.



 

1. TYTUŁ  PROJEKTU UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

2.

Zadanie w ramach: kierunku 
Strategii  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego
 Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

VI. Atrakcyjność 
zamieszkania

Zadanie 
prowadzi do 
osiągnięcia celu 
strategicznego

VI.6.Warmia i Mazury 
atrakcyjne, przyjazne i 
gościnne
VI.6.6. Zapewnione 
bezpieczeństwo 
socjalne i 
infrastruktura socjalna 
sprzyjająca aktywizacji 
i zapobiegająca 
marginalizacji 
społecznej  

3.

Nazwa celu kluczowego 
oraz nr zadania w 
 Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju M i G Miłomłyn

 Cel kluczowy Nr 4. Aktywne społeczeństwo
Cel operacyjny Nr 4.1. Wykreowani lokalni liderzy
Zadanie Nr 4.1.1. Utworzenie Centrum Integracji Społecznej

4. Fundusz strukturalny 
finansujący zadanie

 Europejski Fundusz 
Społeczny

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych 

 2. Zasoby ludzkie
21. Czynnik społeczny
 / przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu / 

5
Nazwa Programu i nr 
Priorytetu w Programie

 SPO RZL – Priorytet I.  
Aktywna polityka 
rynku pracy oraz 
integracji zawodowej i 
społecznej

Nr i nazwa
działania we
wskazanym
priorytecie

1.5. Promocja 
aktywnej polityki 
społecznej poprzez 
wsparcie grup 
szczególnego ryzyka

6. Opis zadania 1. Tło  projektu  - opis problemu, zidentyfikowane potrzeby 
(dlaczego ?)
Celem zadania jest ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i 
przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na 
rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia 
zawodowego. Osoby te potrzebują kompleksowego wsparcia, stworzenia 
warunków do integracji ze społeczeństwem i pomocy w przezwyciężaniu 
problemów, którymi są obarczone. Należy wypracować i realizować 
aktywne formy działań zmierzające do odzyskania przez nie poczucia 
własnej wartości, wiary we własne siły potrzebne do przełamania barier 
fizycznych i psychologicznych, a następnie możliwości podniesienia 
kwalifikacji zawodowych i zdobycia doświadczenia zawodowego.      
2. Opis projektu - sposób realizacji projektu (co?)(gdzie?)(dlaczego?)
- planowane działania (etapy i fazy)
Ø       Opracowanie dokumentacji technicznej
Ø       Przygotowanie studium wykonalności projektu
Ø       Procedura przetargowa
Ø       Wyznaczenie szkolących i przygotowanie programu działania
Ø       Nabór osób do CIS
Ø       Szkolenia 

3. Cele projektu  (po co?)
Cel ogólny - globalny:
- zmniejszenie bezrobocia w gminie Miłomłyn
Cel szczegółowy: 



- zwiększenie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym
Cel operacyjny: 
- utworzenie Centrum Integracji Społecznej
4. Wskaźniki celów:
 - mierniki produktu:
- 5 programów szkoleniowych
- mierniki rezultatu:
- 100 przeszkolonych osób
- mierniki oddziaływania:
- 20 osób podejmie pracę w wyniku CIS

5. Do kogo jest adresowany projekt - beneficjenci (dla kogo ?)
Ø       końcowi  - Miasto i Gmina Miłomłyn - samorząd gminy
Ø       ostateczni - mieszkańcy gminy, uczestnicy CIS

7. BUDŻET 
(szacunkowy koszt 
realizacji)

Całkowity orientacyjny  budżet 
projektu                            

800.000,00 100%

Koszty dotychczas poniesione 0,00 0%

Brakujące środki 800.000,00 100%

8. Źródła finansowania 
projektu

Kapitał 
własny                                                           
     

40.000,00 5%

Fundusze krajowe 0,00 0%

Fundusze zagraniczne 600.000,00 75%

Fundusz pracy; Środki prywatne 160.000,00 20%

 
 

KARTA   DOKUMENTACYJNA ZADANIA PRL NR 4.2.
 

1. TYTUŁ  PROJEKTU UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FALTYJANKACH

2.

Zadanie w ramach: kierunku 
Strategii  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego
 Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

VI. Atrakcyjność 
zamieszkania

Zadanie 
prowadzi do 
osiągnięcia celu 
strategicznego

VI.6.Warmia i Mazury 
atrakcyjne, przyjazne i 
gościnne
VI.6.6. Zapewnione 
bezpieczeństwo 
socjalne i 
infrastruktura socjalna 
sprzyjająca aktywizacji
i zapobiegająca 
marginalizacji 
społecznej  

3.

Nazwa celu kluczowego 
oraz nr zadania w 
 Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju M i G Miłomłyn

 Cel kluczowy Nr 4. Aktywne społeczeństwo
Cel operacyjny Nr 4.1. Wykreowani lokalni liderzy
Zadanie Nr 4.1.3. Utworzenie Centrum Integracji  i Aktywizacji 
Osób Niepełnosprawnych w Faltyjankach



4.
Fundusz strukturalny 
finansujący zadanie

 Europejski Fundusz 
Społeczny

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych 

 2. Zasoby ludzkie
21. Czynnik 
społeczny
 / przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu /

5 Nazwa Programu i nr 
Priorytetu w Programie

 SPO RZL – Priorytet I.  
Aktywna polityka rynku 
pracy oraz integracji 
zawodowej i społecznej

Nr i nazwa
działania we
wskazanym
priorytecie

1.4. Integracja 
zawodowa i 
społeczna osób 
niepełnosprawnych

6.

Opis zadania

1. Tło  projektu  - opis problemu, zidentyfikowane potrzeby 
(dlaczego ?)
Celem zadania jest zwiększenie stopnia przygotowania zawodowego i 
poprawa zdolności do uzyskania zatrudnienia przez osoby o znacznym i 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Konieczne jest oddziaływanie 
na pracodawców w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także 
upowszechnianie tego zatrudnienia. Wspólne spotkania i szkolenia osób 
niepełnosprawnych pozwolą na integrację tej grupy społecznej, co jest 
niezwykle istotne dla podniesienia poczucia własnej wartości oraz 
eliminacji wrażenia odosobnienia u tych osób. 
2. Opis projektu - sposób realizacji projektu (co?)(gdzie?)(dlaczego?) - 
planowane działania (etapy i fazy)
Ø       Przygotowanie studium wykonalności projektu
Ø       Wyznaczenie szkolących i przygotowanie programu działania
Ø       Nabór osób do Centrum Integracji i Aktywizacji Osób 
Niepełnosprawnych w Faltyjankach
Ø       Szkolenia osób niepełnosprawnych i spotkania z przedsiębiorcami

3. Cele projektu  (po co?)
Cel ogólny - globalny:
- zmniejszenie bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych na terenie 
Powiatu Ostródzkiego (w tym z terenu naszej gminy) 
Cel szczegółowy: 
- zwiększenie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych
Cel operacyjny: 
- utworzenie Centrum Integracji i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w 
Faltyjankach
4. Wskaźniki celów:
-          mierniki produktu:
- 2 programy szkoleniowe
- mierniki rezultatu:
- 50 przeszkolonych osób
- mierniki oddziaływania:
- 10 osób podejmie pracę w wyniku szkoleń

5. Do kogo jest adresowany projekt - beneficjenci (dla kogo ?)
Ø       końcowi  - Miasto i Gmina Miłomłyn - samorząd gminy
Ø       ostateczni – osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Ostródzkiego, 

7. BUDŻET 
(szacunkowy koszt 
realizacji)

Całkowity orientacyjny  budżet 
projektu                            

400.000,00 100%

Koszty dotychczas poniesione 0,00 0%



Brakujące środki 400.000 100%

8. Źródła finansowania 
projektu

Kapitał 
własny                                                           
     

20.000,00 5%

Fundusze krajowe 0,00 0%

Fundusze zagraniczne 300.000,00 75%

Fundusz pracy; Środki prywatne 80.000,00 20%

 
 

KARTA   DOKUMENTACYJNA ZADANIA PRL NR 5.1.
 

1. TYTUŁ  PROJEKTU ROZBUDOWA I MODERNICAZJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W MIŁOMŁYNIE

2.

Zadanie w ramach: kierunku 
Strategii  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego
 Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

III. Infrastruktura 
techniczna

Zadanie 
prowadzi do 
osiągnięcia celu 
strategicznego

III. 3. Infrastruktura 
techniczna 
zapewniająca 
bardziej 
zrównoważony 
rozwój regionu oraz 
atrakcyjność 
zamieszkania
III.3.5. Infrastruktura 
techniczna na rzecz 
ochrony środowiska 
zgodna z normami 
Unii Europejskiej.

3.

Nazwa celu kluczowego 
oraz nr zadania w 
 Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju M i G Miłomłyn

 Cel kluczowy Nr 5: Dobrze rozwinięta infrastruktura 
techniczna, społeczna i zachowane środowisko
Cel operacyjny Nr 5.2. Ograniczenie zanieczyszczeń wód 
powierzchniowych
Zadanie Nr 5.2.1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków Miłomłyn – etap I

4.
Fundusz strukturalny  
finansujący zadanie

 Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych 

  345. Oczyszczanie 
ścieków

5
Numer i nazwa  działania w 
programie

 ZPORR - Priorytet III.
Rozwój Lokalny
 

Nr i nazwa
schematu we
wskazanym

działaniu

3.1. Obszary 
wiejskie
(w tym miasta do 
20.000 
mieszkańców)

6. Opis zadania 1. Tło  projektu  - opis problemu, zidentyfikowane potrzeby 
(dlaczego ?)
Na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn znajdują się trzy mechaniczno-
biologiczne oczyszczalnie ścieków. Największa z nich – oczyszczalnia 
ścieków w Miłomłynie – ma wydajność 600 m³/dobę i średnią moc 
przerobową 450 m³/dobę. Ścieki po oczyszczeniu wprowadzane są do 



Kanału Elbląskiego. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn zakłada 
rozbudowę sieci kanalizacyjnej, zarówno na terenie miasta, jak i na terenach
wiejskich. Realizacja tych zadań wymusza rozbudowę i modernizację 
oczyszczalni ścieków w Miłomłynie.
 I. etap inwestycji polegać będzie na unowocześnieniu stanowiska 
mechanicznego oczyszczania ścieków, budowie dozownika PIX, 
zamontowaniu filtra VSB-typ HF-CW, filtra VSB-typ FVS, stanowiska 
pomiarowego ścieków i stanowiska napowietrzania ścieków. Inwestycja 
będzie przebiegać w trzech etapach.
2. Opis projektu - sposób realizacji projektu (co?)(gdzie?)(dlaczego?) - 
planowane działania (etapy i fazy)
Ø       Procedura przetargowa
Ø       Etap I inwestycji
Ø       Etap II
Ø       Etap III
Ø       Odbiór końcowy

3. Cele projektu  (po co?)
Cel ogólny - globalny:
- poprawa jakości wód powierzchniowych, w tym głównie wód Kanału 
Elbląskiego
Cel szczegółowy: 
- kompleksowe rozwiązanie problemu zanieczyszczeń wód 
powierzchniowych
Cel operacyjny: 
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie 
4. Wskaźniki celów:
 - mierniki produktu:
- zainstalowany dozownik PIX, filtr VSB-typ HF-CW, filtr VSB-typ FVS
- stanowisko pomiarowego ścieków i stanowisko napowietrzania ścieków.
- mierniki rezultatu:
- 98% redukcji zanieczyszczeń ścieków
- mierniki oddziaływania:
- II klasa czystości wód Kanału Elbląskiego po 5-ciu latach od realizacji 
inwestycji

5. Do kogo jest adresowany projekt - beneficjenci (dla kogo ?)
Ø       końcowi  - Miasto i Gmina Miłomłyn - samorząd gminy
Ø       ostateczni - mieszkańcy gminy, turyści

7. BUDŻET 
(szacunkowy koszt 
realizacji)

Całkowity orientacyjny  budżet 
projektu  

na lata 2004 – 2013

 Budżet inwestycji na lata 2004-
2006                      

2.752.000,00
 

602.000,00

100%
 

22%

Koszty dotychczas poniesione 0,00 0%

Brakujące środki 2.752.000,00 100%

8. Źródła finansowania 
projektu

Kapitał 
własny                                                             
   

412.800,00 15%



Fundusze krajowe 275.200,00 10%

Fundusze zagraniczne 2.064.000,00 75%

 
 

KARTA   DOKUMENTACYJNA ZADANIA PRL NR 5.2.
 

1. TYTUŁ  PROJEKTU 
ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU 

KONSTYTUCJI 3-go MAJA w MIŁOMŁYNIE

2.

Zadanie w ramach: kierunku 
Strategii  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego
 Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

III. Infrastruktura 
techniczna

Zadanie 
prowadzi do 
osiągnięcia celu 
strategicznego

III. 3. Infrastruktura 
techniczna 
zapewniająca 
bardziej 
zrównoważony 
rozwój regionu oraz
atrakcyjność 
zamieszkania
III.3.4. Prawidłowa 
gospodarka wodna i
sprawny system 
infrastruktury 
technicznej, 
przeciwpowodziow
ej i melioracyjnej
III.3.5. 
Infrastruktura 
techniczna na rzecz 
ochrony środowiska
zgodna z normami 
U E

3.

Nazwa celu kluczowego 
oraz nr zadania w 
 Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju M i G Miłomłyn

 Cel kluczowy Nr 5: Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, 
społeczna i zachowane środowisko
Cel operacyjny Nr 5.2. Ograniczenie zanieczyszczeń wód 
powierzchniowych
Zadanie Nr 5.2.3. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
 (Osiedle Konstytucji 3-go Maja, Miłomłyn)

4. Fundusz strukturalny 
finansujący zadanie

 Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych 

344. Woda pitna 
345. Oczyszczanie 
ścieków

5 Nazwa Programu i nr 
Priorytetu w Programie

 ZPORR - Priorytet III.
Rozwój Lokalny

Nr i nazwa
działania we
wskazanym
priorytecie

3.1. Obszary 
wiejskie
(w tym miasta do 
20.000 
mieszkańców)

6. Opis zadania 1. Tło  projektu  - opis problemu, zidentyfikowane potrzeby 
(dlaczego ?)
Brak skanalizowania i zwodociągowania części obszaru Osiedla Konstytucji 
3-go Maja znacznie zmniejsza atrakcyjność zamieszkania tych terenów. 
Wymusza istnienie bezodpływowych zbiorników, które zwiększają 
zanieczyszczenie wód powierzchniowych, w tym również Kanału 



Elbląskiego. Niski poziom zwodociągowania i skanalizowania stanowi 
istotną barierę rozwoju przedsiębiorczości.
2. Opis projektu - sposób realizacji projektu (co?)(gdzie?)(dlaczego?)- 
 planowane działania (etapy i fazy)
Ø       Przygotowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na 
środowisko
Ø       Procedura przetargowa
Ø       Roboty budowlane
Ø       Odbiór końcowy

3. Cele projektu  (po co?)
Cel ogólny - globalny:
- zwiększenie atrakcyjności terenów wokół Kanału Elbląskiego i 
Warmińskiego
- zwiększenie dostępności do infrastruktury technicznej
Cel szczegółowy: 
- zwiększenie poziomu zwodociągowania obszaru 
- zwiększenie poziomu skanalizowania obszaru
Cel operacyjny: 
- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Konstytucji 3-go Maja w 
Miłomłynie
4. Wskaźniki celów:
 - mierniki produktu:
- 1.098 m długości sieci wodociągowej
- 2.500 m długości sieci kanalizacyjnej
- mierniki rezultatu:
- 21 gospodarstw domowych korzystających z powstałej sieci
- mierniki oddziaływania:
-      20 zlikwidowanych bezodpływowych zbiorników
-      60 osób korzystających z powstałej sieci

5. Do kogo jest adresowany projekt - beneficjenci (dla kogo ?)
Ø       końcowi  - Miasto i Gmina Miłomłyn - samorząd gminy
Ø       ostateczni - mieszkańcy Osiedla Konstytucji 3-go Maja 

7. BUDŻET 
(szacunkowy koszt 
realizacji)

Całkowity orientacyjny  budżet 
projektu                            

285.000,00 100%

Koszty dotychczas poniesione 0,00 0%

Brakujące środki 285.000,00 100%

8. Źródła finansowania 
projektu

Kapitał własny                              
                                 

42.750,00 15%

Fundusze krajowe 28.500,00 10%

Fundusze zagraniczne 213.750,00 75%

 
 

KARTA   DOKUMENTACYJNA ZADANIA PRL NR 5.3.
 



1. TYTUŁ  PROJEKTU 
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU

SPORTOWYM W MIŁOMŁYNIE

2.

Zadanie w ramach: kierunku 
Strategii  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego
 Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

III. Infrastruktura 
techniczna

Zadanie 
prowadzi do 
osiągnięcia celu 
strategicznego

III. 3. Infrastruktura 
techniczna 
zapewniająca 
bardziej 
zrównoważony 
rozwój regionu oraz 
atrakcyjność 
zamieszkania
III.3.5. 
Infrastruktura 
techniczna na rzecz 
ochrony środowiska 
zgodna z normami 
Unii Europejskiej

3.

Nazwa celu kluczowego 
oraz nr zadania w 
 Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju M i G Miłomłyn

 Cel kluczowy Nr 5: Dobrze rozwinięta infrastruktura 
techniczna, społeczna i zachowane środowisko
Cel operacyjny Nr 5.2. Ograniczenie zanieczyszczeń wód 
powierzchniowych
Zadanie Nr 5.2.6 Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu 
Sportowym w Miłomłynie

4. Fundusz strukturalny 
finansujący zadanie

 Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych 

 345. Oczyszczanie 
ścieków

5 Nazwa Programu i nr 
Priorytetu w Programie

 ZPORR - Priorytet III.
Rozwój Lokalny

Nr i nazwa
działania we
wskazanym
priorytecie

3.1. Obszary 
wiejskie
(w tym miasta do 
20.000 
mieszkańców)

6. Opis zadania 1. Tło  projektu  - opis problemu, zidentyfikowane potrzeby 
(dlaczego ?):
Osiedle Sportowe jest oddalone od Kanału Elbląskiego jedynie o kilkanaście 
metrów. Teren tego Osiedla nie jest skanalizowany. Ścieki bytowe i 
gospodarcze pośrednio przedostają się do wód Kanału Elbląskiego.
 
2. Opis projektu - sposób realizacji projektu (co?)(gdzie?)(dlaczego?) - 
planowane działania (etapy i fazy):
Ø       Przygotowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na 
środowisko
Ø       Procedura przetargowa
Ø       Roboty budowlane
Ø       Odbiór końcowy

3. Cele projektu  (po co?):
Cel ogólny - globalny:
- polepszenie stanu wód Kanału Elbląskiego
- zwiększenie dostępności do infrastruktury technicznej
Cel szczegółowy:
- zwiększenie poziomu skanalizowania obszaru 
Cel operacyjny: 
- budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Sportowym w MIłomłynie



 
4. Wskaźniki celów:
 - mierniki produktu:
- 600 długości sieci kanalizacyjnej
- mierniki rezultatu:
- 19 gospodarstw podłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej
- mierniki oddziaływania:
-      44 osoby korzystające z wodociągu i kanalizacji w wyniku realizacji 
projektu 
-      19 zlikwidowanych bezodpływowych zbiorników

5. Do kogo jest adresowany projekt - beneficjenci (dla kogo ?)
Ø       końcowi  - Miasto i Gmina Miłomłyn - samorząd gminy
Ø       ostateczni - mieszkańcy gminy, 

7. BUDŻET 
(szacunkowy koszt 
realizacji)

Całkowity orientacyjny  budżet 
projektu                            

220.000,00 100%

Koszty dotychczas poniesione 0,00 0%

Brakujące środki 220.000,00 100%

8. Źródła finansowania 
projektu

Kapitał 
własny                                                              
  

33.000,00 15%

Fundusze krajowe 22.000,00 10%

Fundusze zagraniczne 165.000,00 75%

 
 

KARTA   DOKUMENTACYJNA ZADANIA PRL NR 5.4.
 

1. TYTUŁ  PROJEKTU 
BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WZDŁUŻ ULICY

JEZIORNEJ
2. Zadanie w ramach: 

kierunku Strategii  
Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego
 Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

III. Infrastruktura 
techniczna

Zadanie 
prowadzi do 
osiągnięcia celu 
strategicznego

III. 3. Infrastruktura 
techniczna 
zapewniająca 
bardziej 
zrównoważony 
rozwój regionu oraz 
atrakcyjność 
zamieszkania
III.3.4. Prawidłowa 
gospodarka wodna i 
sprawny system 
infrastruktury 
technicznej, 
przeciwpowodziowej 
i melioracyjnej
III.3.5. Infrastruktura 
techniczna na rzecz 
ochrony środowiska 



zgodna z normami U 
E

3.

Nazwa celu kluczowego 
oraz nr zadania w 
 Strategii Zrównoważonego
Rozwoju M i G Miłomłyn

 Cel kluczowy Nr 5: Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, 
społeczna i zachowane środowisko
Cel operacyjny Nr 5.2. Ograniczenie zanieczyszczeń wód 
powierzchniowych
Zadanie Nr 5.2.2. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na 
terenach rekreacyjnych
 ( ul. Jeziorna, Miłomłyn )  

4.
Fundusz strukturalny 
finansujący zadanie

 Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych 

344. Woda pitna 
345. Oczyszczanie 
ścieków

5
Nazwa Programu i nr 
Priorytetu w Programie

 ZPORR - Priorytet III.
Rozwój Lokalny

Nr i nazwa
działania we
wskazanym
priorytecie

3.1. Obszary 
wiejskie
(w tym miasta do 
20.000 
mieszkańców)

6. Opis
zadania

1. Tło  projektu  - opis problemu, zidentyfikowane potrzeby (dlaczego ?)
Obszar objęty projektem charakteryzuje się niskim stopniem uzbrojenia w infrastrukturę
techniczną, co stanowi o małej atrakcyjności terenu dla mieszkańców. Taki stan tworzy 
istotną barierę rozwoju przedsiębiorczości.
2. Opis projektu - sposób realizacji projektu (co?)(gdzie?)(dlaczego?) 
 - planowane działania (etapy i fazy)
Ø       Opracowanie dokumentacji technicznej
Ø       Przygotowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko
Ø       Procedura przetargowa
Ø       Roboty budowlane
Ø       Odbiór końcowy

3. Cele projektu  (po co?)
Cel ogólny - globalny:
- zmniejszenie bezrobocia w Mieście i Gminie Miłomłyn
- zwiększenie dostępności do infrastruktury technicznej
Cel szczegółowy: 
- zwiększenie poziomu zwodociągowania obszaru
- zwiększenie poziomu skanalizowania obszaru 
Cel operacyjny:
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Jeziornej 
4. Wskaźniki celów:
 - mierniki produktu:
- 2.085 m długości sieci wodno-kanalizacyjnej
- mierniki rezultatu:
- 11 gospodarstw podłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej
- mierniki oddziaływania:
- 11 zlikwidowanych bezodpływowych zbiorników 
-  45 osób korzystających z wodociągu i kanalizacji w wyniku realizacji projektu
 

5. Do kogo jest adresowany projekt - beneficjenci (dla kogo ?)
Ø       końcowi  - Miasto i Gmina Miłomłyn - samorząd gminy
Ø       ostateczni - mieszkańcy gminy, 



7. BUDŻET 
(szacunkowy koszt 
realizacji)

Całkowity orientacyjny  budżet 
projektu       

w tym na lata 2004 - 2013                     

320.000,00
200.000,00

100%
62%

Koszty dotychczas poniesione 0,00 0%

Brakujące środki 320.000,00 100%

8. Źródła 
finansowania 
projektu

Kapitał 
własny                                                                

48.000,00 15%

Fundusze krajowe 32.000,00 10%

Fundusze zagraniczne 240.000,00 75%

 
 

KARTA   DOKUMENTACYJNA ZADANIA PRL NR 5.5.
 

1. TYTUŁ  PROJEKTU 
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

LIWA

2.

Zadanie w ramach: kierunku 
Strategii  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego
 Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

IV. Restrukturyzacja 
obszarów wiejskich

Zadanie 
prowadzi do 
osiągnięcia celu 
strategicznego

IV.4. Zamożne, 
wszechstronnie 
rozwinięte obszary 
wiejskie filarem 
gospodarki regionu
IV.4.5. Rozwinięta 
infrastruktura na 
terenach wiejskich

3.

Nazwa celu kluczowego 
oraz nr zadania w 
 Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju M i G Miłomłyn

Cel kluczowy Nr 5: Dobrze rozwinięta infrastruktura 
techniczna, społeczna i zachowane środowisko
5.2. Ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych
Zadanie Nr 5.2.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Liwa

4. Fundusz strukturalny 
finansujący zadanie

 Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych 

 345. Oczyszczanie 
ścieków

5 Nazwa Programu i nr 
Priorytetu w Programie

 ZPORR - Priorytet I. 
Rozbudowa i 
modernizacja 
infrastruktury służącej 
wzmacnianiu 
konkurencyjności 
regionów

Nr i nazwa
działania we
wskazanym
priorytecie

1.2. Infrastruktura 
ochrony 
środowiska

6. Opis zadania 1.       Tło  projektu  - opis problemu, zidentyfikowane potrzeby 
(dlaczego ?)
Liwa jest największą wsią gminy Miłomłyn. Obecnie nie posiada sieci 
kanalizacyjnej. Jej brak powoduje, iż ścieki bytowe pośrednio dostają się do 
wód Kanału Elbląskiego.
2. Opis projektu - sposób realizacji projektu (co?)(gdzie?)(dlaczego?) - 
planowane działania (etapy i fazy)



Ø       Opracowanie dokumentacji technicznej
Ø       Przygotowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na 
środowisko
Ø       Procedura przetargowa
Ø       Roboty budowlane
Ø       Odbiór końcowy

3. Cele projektu  (po co?)
Cel ogólny - globalny:
- polepszenie stanu czystości wód Kanału Elbląskiego
- zwiększenie dostępności do infrastruktury technicznej
Cel szczegółowy: 
- zwiększenie poziomu skanalizowania obszaru
Cel operacyjny: 
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Liwa
4. Wskaźniki celów:
 - mierniki produktu:
- 11 km długość sieci kanalizacyjnej
- mierniki rezultatu:
- 160 gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej
- mierniki oddziaływania:
- 633 osoby korzystające z kanalizacji w wyniku realizacji projektu

5. Do kogo jest adresowany projekt - beneficjenci (dla kogo ?)
Ø       końcowi  - Miasto i Gmina Miłomłyn - samorząd gminy
Ø       ostateczni - mieszkańcy gminy, 

7. BUDŻET 
(szacunkowy koszt 
realizacji)

Całkowity orientacyjny  budżet 
projektu       

w tym na lata 2004 - 2006                    

1.760.000,00
440.000,00

100%
25%

Koszty dotychczas poniesione 0,00 0%

Brakujące środki 1.760.000,00 100%

8. Źródła finansowania 
projektu

Kapitał 
własny                                                               
 

264.000,00 15%

Fundusze krajowe 176.000,00 10%

Fundusze zagraniczne 1.320.000,00 75%

 
 
 

KARTA   DOKUMENTACYJNA ZADANIA PRL NR 5.6.
 

1. TYTUŁ  PROJEKTU 
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO MIEJSCOWOŚCI

DĘBINKA
2. Zadanie w ramach: kierunku 

Strategii  Rozwoju Społeczno-
IV. Restrukturyzacja 
obszarów wiejskich

Zadanie prowadzi
do osiągnięcia 

 IV.4. Zamożne, 
wszechstronnie 



Gospodarczego
 Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

celu 
strategicznego

rozwinięte obszary 
wiejskie filarem 
gospodarki regionu
IV.4.5. Rozwinięta 
infrastruktura na 
terenach wiejskich

3.

Nazwa celu kluczowego 
oraz nr zadania w 
 Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju M i G Miłomłyn

 Cel kluczowy Nr 5: Dobrze rozwinięta infrastruktura 
techniczna, społeczna i zachowane środowisko
Cel operacyjny Nr 5.2. Ograniczenie zanieczyszczeń wód 
powierzchniowych
Zadanie Nr 5.2.4. Budowa sieci wodociągowej do 
miejscowości Dębinka 
 

4.
Fundusz strukturalny 
finansujący zadanie

 Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych 

 344. Woda pitna

5
Nazwa Programu i nr 
Priorytetu w Programie

 ZPORR - Priorytet III.
Rozwój Lokalny

Nr i nazwa
działania we
wskazanym
priorytecie

3.1. Obszary 
wiejskie
(w tym miasta do 
20.000 
mieszkańców)

6. Opis zadania 1. Tło  projektu  - opis problemu, zidentyfikowane potrzeby 
(dlaczego ?)
Obszar objęty projektem charakteryzuje się niskim stopniem uzbrojenia w 
infrastrukturę techniczną co stanowi podstawową barierę rozwoju 
przedsiębiorczości. Znacznie obniża atrakcyjność zamieszkania tego terenu 
poprzez brak możliwości skorzystania z bieżącej wody.
2. Opis projektu - sposób realizacji projektu (co?)(gdzie?)(dlaczego?) - 
planowane działania (etapy i fazy)
Ø       Opracowanie dokumentacji technicznej
Ø       Przygotowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na 
środowisko
Ø       Procedura przetargowa
Ø       Roboty budowlane
Ø       Odbiór końcowy
 

3. Cele projektu  (po co?)
Cel ogólny - globalny:
- zwiększenie atrakcyjności terenów wokół Kanału Elbląskiego
- zwiększenie dostępności do infrastruktury technicznej
Cel szczegółowy: 
-  zwiększenie poziomu zwodociągowania obszaru
Cel operacyjny: 
- budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębinka
4. Wskaźniki celów:
 - mierniki produktu:
 -  4.000 m długości sieci wodociągowej
- mierniki rezultatu:
- 22 gospodarstwa domowe korzystające z sieci
- mierniki oddziaływania:



- 90 osób korzystających z sieci

5. Do kogo jest adresowany projekt - beneficjenci (dla kogo ?)
Ø       końcowi  - Miasto i Gmina Miłomłyn - samorząd gminy
Ø       ostateczni - mieszkańcy gminy, 

7. BUDŻET 
(szacunkowy koszt 
realizacji)

Całkowity orientacyjny  budżet 
projektu                            

220.000,00 100%

Koszty dotychczas poniesione 0,00 0%

Brakujące środki 220.000,00 100%

8. Źródła finansowania 
projektu

Kapitał 
własny                                                               
 

33.000,00 15%

Fundusze krajowe 22.000,00 10%

Fundusze zagraniczne 165.000,00 75%

 
 
 

KARTA   DOKUMENTACYJNA ZADANIA PRL NR 5.7.
 

1. TYTUŁ  PROJEKTU OPRACOWANIE PLANÓW ODNOWY WSI

2.

Zadanie w ramach: kierunku 
Strategii  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego
 Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

IV. Restrukturyzacja
obszarów wiejskich

Zadanie 
prowadzi do 
osiągnięcia celu 
strategicznego

IV.4. zamożne, 
wszechstronne 
rozwinięte obszary 
wiejskie filarem 
gospodarki regionu

3.

Nazwa celu kluczowego 
oraz nr zadania w 
 Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju M i G Miłomłyn

 Cel kluczowy Nr 5: Dobrze rozwinięta infrastruktura 
techniczna, społeczna i zachowane środowisko
Cel operacyjny Nr 5.1. Pozyskane środki finansowe na rozwój 
inwestycji infrastrukturalnych
Zadanie Nr 5.1.4. Opracowanie planów odnowy wsi 

4. Fundusz strukturalny 
finansujący zadanie

 Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych 

 13. Promowanie 
adaptacji i rozwoju 
obszarów wiejskich
1306. Odnowa i 
rozwój wsi oraz 
ochrona i 
kultywowanie 
dziedzictwa 
kulturowego na wsi 

5
Nazwa Programu i nr 
Priorytetu w Programie

 ZPORR - Priorytet III.
Rozwój Lokalny

Nr i nazwa
działania we
wskazanym
priorytecie

3.1. Obszary 
wiejskie
(w tym miasta do 
20.000 
mieszkańców)

6. Opis zadania 1. Tło  projektu  - opis problemu, zidentyfikowane potrzeby 



(dlaczego ?)
Obszary wiejskie gminy Miłomłyn charakteryzują się niskim stopniem 
zwodociągowania oraz skanalizowania. Znacznie obniża to atrakcyjność 
zamieszkania, utrudnia rozwój turystyki oraz przedsiębiorczości na tych 
terenach. Zadanie zakłada wyłonienie grup aktywności lokalnej, które 
opracują Plany Odnowy Wsi dla 6 miejscowości oraz realizację przyjętych w 
planach inwestycji.
2. Opis projektu - sposób realizacji projektu (co?)(gdzie?)(dlaczego?) - 
planowane działania (etapy i fazy)
Ø       Utworzenie grup aktywności lokalnej
Ø       Opracowanie Planów Odnowy Wsi
Ø       Opracowanie dokumentacji technicznej
Ø       Przygotowanie studium wykonalności projektu
Ø       Procedura przetargowa
Ø       Roboty budowlane
Ø       Odbiór końcowy

3. Cele projektu  (po co?)
Cel ogólny - globalny:
- zwiększenie dostępu do infrastruktury technicznej
Cel szczegółowy: 
- wdrożenie Planów Odnowy Wsi
Cel operacyjny: 
- opracowanie Planów Odnowy Wsi
4. Wskaźniki celów:
 - mierniki produktu:
- 6 opracowanych Planów Odnowy Wsi
- mierniki rezultatu:
- liczba zrealizowanych zadań zgodnie z Planami Odnowy Wsi ( km długości 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, km długości zmodernizowanych dróg 
oraz powstałych chodników)
- mierniki oddziaływania:
- 830 osób korzystających z powstałej infrastruktury

5. Do kogo jest adresowany projekt - beneficjenci (dla kogo ?)
Ø       końcowi  - Miasto i Gmina Miłomłyn - samorząd gminy
Ø       ostateczni - mieszkańcy gminy ( mieszkańcy 6 miejscowości )

7. BUDŻET 
(szacunkowy koszt 
realizacji)

Całkowity orientacyjny  budżet 
projektu                            

300.000,00 100%

Koszty dotychczas poniesione 0,00 0%

Brakujące środki 300.000,00 100%

8. Źródła finansowania 
projektu

Kapitał 
własny                                                             
   

60.000,00 20%

Fundusze krajowe 30.000,00 10%

Fundusze zagraniczne 210.000,00 70%

 



 
 

KARTA   DOKUMENTACYJNA ZADANIA PRL NR 5.8.
 

1. TYTUŁ  PROJEKTU 
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY: MIŁOMŁYN,

LIWA, KARNITY 

2.

Zadanie w ramach: kierunku 
Strategii  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego
 Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

III. Infrastruktura 
techniczna

Zadanie prowadzi
do osiągnięcia 
celu 
strategicznego

III. 3. Infrastruktura 
techniczna 
zapewniająca bardziej
zrównoważony 
rozwój regionu oraz 
atrakcyjność 
zamieszkania
III.3.4. Prawidłowa 
gospodarka wodna i 
sprawny system 
infrastruktury 
technicznej, 
przeciwpowodziowej 
i melioracyjnej

3.

Nazwa celu kluczowego 
oraz nr zadania w 
 Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju M i G Miłomłyn

 Cel kluczowy Nr 5: Dobrze rozwinięta infrastruktura 
techniczna, społeczna i zachowane środowisko
Cel operacyjny Nr 5.2. Ograniczenie zanieczyszczeń wód 
powierzchniowych
Zadanie Nr 5.2.9. Modernizacja stacji uzdatniania wody 
Miłomłyn, Liwa, Karnity

4. Fundusz strukturalny 
finansujący zadanie

 Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych 

 344. Woda pitna

5 Nazwa Programu i nr 
Priorytetu w Programie

 ZPORR - Priorytet III.
Rozwój Lokalny

Nr i nazwa
działania we
wskazanym
priorytecie

3.1. Obszary 
wiejskie
(w tym miasta do 
20.000 
mieszkańców)

6. Opis zadania 1. Tło  projektu  - opis problemu, zidentyfikowane potrzeby 
(dlaczego ?)
 Dobra jakość wody jest wyznacznikiem dbania przez gminę o stan zdrowia 
mieszkańców, ich jakość życia. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn 
zakłada rozbudowę sieci wodociągowej, co wymusza modernizację 
istniejących stacji uzdatniania wody.  
 
2. Opis projektu - sposób realizacji projektu (co?)(gdzie?)(dlaczego?) -
planowane działania (etapy i fazy)
Ø       Opracowanie dokumentacji technicznej
Ø       Przygotowanie studium wykonalności projektu
Ø       Procedura przetargowa
Ø       Roboty
Ø       Odbiór końcowy
 

3. Cele projektu  (po co?)



Cel ogólny - globalny:
- poprawa zdrowia mieszkańców Miasta i Gminy Miłomłyn
Cel szczegółowy: 
- poprawa jakości wody pitnej na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn
Cel operacyjny: 
- modernizacja trzech stacji uzdatniania wody: w Miłomłynie, Liwie i 
Karnitach
 
4. Wskaźniki celów:
-          mierniki produktu:
- 3 zmodernizowane stacje uzdatniania wody 
- mierniki rezultatu:
- 4.920 m³/na dobę wydajności zmodernizowanych stacji uzdatniania wody
- mierniki oddziaływania:
- 3.240 osób korzystających z wody po uzdatnieniu

5. Do kogo jest adresowany projekt - beneficjenci (dla kogo ?)
Ø       końcowi  - Miasto i Gmina Miłomłyn - samorząd gminy
Ø       ostateczni - mieszkańcy gminy, 

7. BUDŻET 
(szacunkowy koszt 
realizacji)

Całkowity orientacyjny  budżet 
projektu                            

200.000,00 100%

Koszty dotychczas poniesione 0,00 0%

Brakujące środki 200.000,00 100%

8. Źródła finansowania 
projektu

Kapitał 
własny                                                
               

30.000,00 15%

Fundusze krajowe 20.000,00 10%

Fundusze zagraniczne 150.000,00 75%

 
 

KARTA   DOKUMENTACYJNA ZADANIA PRL NR 5.9.
 

1. TYTUŁ  PROJEKTU MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW W GMINIE

2. Zadanie w ramach: kierunku 
Strategii  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego
 Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

III. Infrastruktura 
techniczna

Zadanie 
prowadzi do 
osiągnięcia celu 
strategicznego

III. 3. Infrastruktura 
techniczna 
zapewniająca 
bardziej 
zrównoważony 
rozwój regionu oraz 
atrakcyjność 
zamieszkania
III.3.1. Zwiększenie 
zewnętrznej 
dostępności 
transportowej oraz 
wewnętrznej 



spójności.

3.

Nazwa celu kluczowego 
oraz nr zadania w 
 Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju M i G Miłomłyn

 Cel kluczowy Nr 5: Dobrze rozwinięta infrastruktura 
techniczna, społeczna i zachowane środowisko
Cel operacyjny Nr 5.5 Poprawa stanu dróg gminnych
Zadanie Nr 5.5.1. Modernizacja dróg i chodników w gminie

4.
Fundusz strukturalny 
finansujący zadanie

 Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych 

 312. Drogi

5
Nazwa Programu i nr 
Priorytetu w Programie

 ZPORR - Priorytet III.
Rozwój Lokalny

Nr i nazwa
działania we
wskazanym
priorytecie

3.1. Obszary 
wiejskie
(w tym miasta do 
20.000 
mieszkańców)

6. Opis zadania 1. Tło  projektu  - opis problemu, zidentyfikowane potrzeby 
(dlaczego ?)
Utrzymanie dróg gminnych należy do obowiązków  gminy. W corocznym 
budżecie część środków przeznaczana jest na to zadanie. Strategia Rozwoju 
Miasta i Gminy Miłomłyn zakłada opracowanie Planu poprawy stanu dróg 
gminnych. Plan naprawy powinien być wdrażany nieustannie przez okres 
kilkunastu lat. 
Stan dróg i chodników wpływa znacząco na atrakcyjność zamieszkania oraz 
na bezpieczeństwo mieszkańców. 
2. Opis projektu - sposób realizacji projektu (co?)(gdzie?)(dlaczego?) - 
planowane działania (etapy i fazy)
Ø       Opracowanie Planu poprawy stanu dróg gminnych
Ø       Opracowanie dokumentacji technicznej
Ø       Przygotowanie studium wykonalności projektu oraz oceny 
oddziaływania na środowisko
Ø       Procedura przetargowa
Ø       Wykonanie robót zgodnie z Planem poprawy stanu dróg gminnych
Ø       Odbiór końcowy

3. Cele projektu  (po co?)
Cel ogólny - globalny:
- zwiększenie atrakcyjności zamieszkania oraz prowadzenia działalności 
gospodarczej
Cel szczegółowy: 
- zwiększenie bezpieczeństwa na drogach gminnych
Cel operacyjny:
- poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych
- poprawa stanu istniejących chodników oraz budowa nowych na terenie 
Miasta i Gminy Miłomłyn
4. Wskaźniki celów:
 - mierniki produktu:
- 200 m²  utwardzonych dróg gminnych 
- 150.000 m² wyprofilowanych dróg gminnych
- 710 m² powstałych chodników
- mierniki rezultatu:
-      4.300 pojazdów korzystających z dróg, 
- 5.000 pieszych korzystająca z chodników
- mierniki oddziaływania:
-      zmniejszenie o 10% ilości wypadków samochodowych na drogach 



gminnych

5. Do kogo jest adresowany projekt - beneficjenci (dla kogo ?)
Ø       końcowi  - Miasto i Gmina Miłomłyn - samorząd gminy
Ø       ostateczni - mieszkańcy gminy, 

7. BUDŻET 
(szacunkowy koszt 
realizacji)

Całkowity orientacyjny  budżet 
projektu 

na lata 2004 - 2013 według Planu 
naprawy dróg gminnych 

Budżet zadania na okres 2004 
-2006                        

3.400.000,00
 

160.000,000

100%
 

4,7%

Koszty dotychczas poniesione 0,00 0%

Brakujące środki 3.400.000,00 100%

8. Źródła finansowania 
projektu

Kapitał 
własny                                                             
   

510.000,00 15%

Fundusze krajowe 340.000,00 10%

Fundusze zagraniczne 2.550.000,00 75%

 
 

KARTA   DOKUMENTACYJNA ZADANIA PRL NR 6.1.
 

1
. TYTUŁ  PROJEKTU 

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIŁOMŁYNIE - etap 
I

2
.

Zadanie w ramach: kierunku 
Strategii  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego
 Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

II Edukacja

Zadanie 
prowadzi do 
osiągnięcia celu 
strategicznego

II. 2. Sprawny system 
edukacji 
dostosowany do 
potrzeb 
gospodarki 
regionu, 
sprzyjający 
rozwojowi 
zasobów ludzkich

II. 2.3. Zwiększenie 
dostępności szkół
II.2.3. Pełna realizacja 
funkcji szkoły

3
.

Nazwa celu kluczowego 
oraz nr zadania w 
 Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju M i G Miłomłyn

Cel kluczowy Nr 5.Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, 
społeczna i zachowane środowisko
Cel operacyjny Nr 5.6. Dobra infrastruktura społeczna
Zadanie Nr 5.6.1. Rozbudowa i modernizacja Szkoły 
Podstawowej w  Miłomłynie 

4
.

Źródło finansowania Kontrakt Wojewódzki Nr dziedziny
interwencji

 36. Infrastruktura 
społeczna i ochrony 



Funduszy
Strukturalnych zdrowia

5 Nr i nazwa Priorytetu 

I. Rozbudowa i 
modernizacja 
infrastruktury 
technicznej oraz 
społecznej w regionie

Nr i nazwa
działania we
wskazanym
priorytecie

 1.5. Restrukturyzacja i 
unowocześnienie bazy: 
oświatowo-
wychowawczej, 
szkolnictwa wyższego, 
turystyczno-sportowo-
rekreacyjnej i 
kulturalnej 

6
.

Opis zadania 1. Tło  projektu  - opis problemu, zidentyfikowane potrzeby 
(dlaczego ?)
Szkoła Podstawowa w Miłomłynie ma złą sytuację bazową. Wymusza ona 
prowadzenie zajęć lekcyjnych w systemie dwuzmianowym. Ogranicza dostęp
do infrastruktury edukacyjnej, co uniemożliwia pełną realizację funkcji 
szkoły.  
2. Opis projektu - sposób realizacji projektu (co?)(gdzie?)(dlaczego?)
- planowane działania (etapy i fazy)
Ø       Opracowanie dokumentacji technicznej
Ø       Procedura przetargowa
Ø       Roboty budowlane
Ø       Instalacje
Ø       Wyposażenie sal

3. Cele projektu  (po co?)
Cel ogólny - globalny:
Ø       podniesienie jakości kształcenia w Mieście i Gminie Miłomłyn
Ø       zwiększenie dostępu do infrastruktury edukacyjnej w Mieście i Gminie 
Miłomłyn  
Cel szczegółowy 
Ø       poprawa infrastruktury edukacyjnej w Mieście i Gminie Miłomłyn
Ø       poprawa warunków nauczania dzieci - likwidacja dwuzmianowego 
systemu nauczania
Cel operacyjny 
Ø rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miłomłynie
4. Wskaźniki celów:
 - mierniki produktu:
- 782,20 m² powstałej infrastruktury użytkowej
- 9 nowych izb lekcyjnych (w tym nowoczesna pracownia do nauki języków 
obcych)
- pomieszczenie dla pedagoga 
- mierniki rezultatu:
- 281 dzieci oraz 25 nauczycieli korzystających z powstałej infrastruktury 
edukacyjnej
- zniesienie dwuzmianowego systemu nauczania w Szkole Podstawowej w 
Miłomłynie
- mierniki oddziaływania:
- wzrost średniej ocen uzyskanych przez uczniów ze sprawdzianu klas VI z 
26,59 pkt w 2003 r. do 29 - 30 pkt w 2006 r.
- wykorzystanie powstałej infrastruktury edukacyjnej do prowadzenia zajęć 
pozalekcyjnych -  10 h/tydzień 
przez 50 osób 
 



5. Do kogo jest adresowany projekt - beneficjenci (dla kogo ?)
Ø       końcowi  - Miasto i Gmina Miłomłyn - samorząd gminy
Ø       ostateczni - mieszkańcy gminy, dzieci i młodzież szkolna

7
.

BUDŻET 
(szacunkowy koszt 
realizacji)

Całkowity orientacyjny  budżet 
projektu                            

1.895.989,32 100 %

Koszty dotychczas poniesione 59.000,00 3,11%

Brakujące środki 1.836.989,32 96,89%

8
.

Źródła finansowania 
projektu

Kapitał 
własny                                                        
        

995.989,32 52,53%

Kontrakt Wojewódzki 900.000,00 47,47%

 
 

KARTA   DOKUMENTACYJNA ZADANIA PRL NR 6.1.
 

1. TYTUŁ  PROJEKTU 
ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIŁOMŁYNIE - 
etap II

Budowa sali gimnastycznej

2.

Zadanie w ramach: kierunku 
Strategii  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego
 Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

II Edukacja

Zadanie 
prowadzi do 
osiągnięcia celu 
strategicznego

II. 2. Sprawny system 
edukacji 
dostosowany do 
potrzeb gospodarki
regionu, 
sprzyjający 
rozwojowi zasobów
ludzkich

II. 2.3. Zwiększenie 
dostępności szkół
II.2.3. Pełna realizacja 
funkcji szkoły

3.

Nazwa celu kluczowego 
oraz nr zadania w 
 Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju M i G Miłomłyn

Cel kluczowy Nr 5.Dobrze rozwinięta infrastruktura 
techniczna, społeczna i zachowane środowisko
Cel operacyjny Nr 5.6. Dobra infrastruktura społeczna
Zadanie Nr 5.6.1. Rozbudowa i modernizacja Szkoły 
Podstawowej w  Miłomłynie 

4. Fundusz strukturalny 
finansujący zadanie

Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych 

 36. Infrastruktura 
społeczna i ochrony 
zdrowia

5 Nazwa Programu i nr 
Priorytetu w Programie

ZPORR – 
Priorytet 3
Rozwój lokalny

Nr i nazwa
działania we
wskazanym
priorytecie

3.5. Lokalna 
infrastruktura społeczna
3.5.1. Lokalna 
infrastruktura edukacyjna 
i sportowa

6. Opis zadania 1. Tło  projektu  - opis problemu, zidentyfikowane potrzeby 



(dlaczego ?)
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Miłomłynie ćwiczą w małej adaptowanej 
salce, której powierzchnia wynosi 93,20 m². Brak pełonowymiarowej i  
bezpiecznej sali gimnastycznej stanowi istotną barierę wzrostu sprawności 
wśród dzieci i młodzieży. 
2. Opis projektu - sposób realizacji projektu (co?)(gdzie?)(dlaczego?)
 - planowane działania (etapy i fazy)
Ø       Opracowanie dokumentacji technicznej
Ø       Opracowanie studium wykonalności
Ø       Procedura przetargowa
Ø       Roboty budowlane
Ø       Instalacje
Ø       Wyposażenie sali gimnastycznej

3. Cele projektu  (po co?)
Cel ogólny - globalny:
Ø        Poprawa sprawności dzieci i młodzieży w Gminie Miłomłyn
Cel szczegółowy 
Ø       Poprawa infrastruktury w Gminie Miłomłyn
Cel operacyjny 
Ø     Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Miłomłynie
4. Wskaźniki celów:
 - mierniki produktu:
 - 316,70 m² nowopowstałej powierzchni infrastruktury sportowej 
zewnętrznej
 - 284,00 m² powierzchni nowej sali sportowej
 - mierniki rezultatu:
-      274 uczniów Szkoły Podstawowej w Miłomłynie korzystających z nowej 
sali sportowej 
-      1.200 osób korzystających z nowej sali gimnastycznej w ciągu roku
 - mierniki oddziaływania:
-      12 imprez sportowych zorganizowanych w nowej sali gimnastycznej w 
ciągu roku
-      zwiększenie odsetka młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy 
Miłomłyn o zadowalającym poziomie aktywności fizycznej  + 10%

5. Do kogo jest adresowany projekt - beneficjenci (dla kogo ?)
Ø       końcowi  - Miasto i Gmina Miłomłyn - samorząd gminy
Ø       ostateczni - mieszkańcy gminy, dzieci i młodzież szkolna

7. BUDŻET 
(szacunkowy koszt 
realizacji)

Całkowity orientacyjny  
budżet projektu                            

1.324.351,00 100 %

Koszty dotychczas poniesione 9.760,00 0,74%

Brakujące środki 1.314.550,80 99,26%

8. Źródła finansowania 
projektu

Kapitał własny   
                                                            

198.652,65 15%

Fundusze krajowe 132.435,10 10%

Fundusze zagraniczne 993,263,25 75%



 
 
 

 
KARTA   DOKUMENTACYJNA ZADANIA PRL NR 6.2.

 

1
. TYTUŁ  PROJEKTU 

MODERNIZACJA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 
W MIŁOMŁYNIE

2
.

Zadanie w ramach: kierunku 
Strategii  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego
 Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

VIII. Dziedzictwo
 i kultura

Zadanie 
prowadzi do 
osiągnięcia celu 
strategicznego

VIII.8. Bogactwo 
dziedzictwa i kultury 
regionu istotnym 
czynnikiem rozwoju 
społeczno-gospodarczego
VIII.8.2. Szeroka oferta 
kulturalna

3
.

Nazwa celu kluczowego 
oraz nr zadania w 
 Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju M i G Miłomłyn

 Cel kluczowy Nr 5.Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, 
społeczna i zachowane środowisko
Cel operacyjny Nr 5.6. Dobra infrastruktura społeczna
Zadanie Nr 5.6.2. Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Miłomłynie

4
.

Fundusz strukturalny 
finansujący zadanie

 Europejski Fundusz 
Rozwoju 
Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych 

 36. Infrastruktura 
społeczna i ochrony 
zdrowia

5
Nazwa Programu i nr 
Priorytetu w Programie

 ZPORR – Priorytet 3
Rozwój lokalny

Nr i nazwa
działania we
wskazanym
priorytecie

3.5. Lokalna 
infrastruktura społeczna
 

6
.

Opis zadania 1. Tło  projektu  - opis problemu, zidentyfikowane potrzeby 
(dlaczego ?)
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie jest najważniejszą instytucją
prowadzącą działalność kulturalną na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn. 
Posiada przestarzałą i wymagającą modernizacji bazę lokalową. Projekt 
zakłada przystosowanie pod potrzeby M-GOK strychu budynku, w którym 
się znajduje. Realizacja zadania umożliwi powszechniejsze uczestnictwo w 
kulturze wśród mieszkańców gminy, w tym głównie młodzieży. Stworzy 
również lepsze warunki do prowadzenia działalności twórczej i społeczo-
kulturalnej, która stanowi istotny element integracji i aktywizacji 
społeczności lokalnej.  
2. Opis projektu - sposób realizacji projektu (co?)(gdzie?)(dlaczego?) 
planowane działania (etapy i fazy)
Ø       Opracowanie dokumentacji technicznej
Ø       Przygotowanie studium wykonalności projektu
Ø       Procedura przetargowa
Ø       Roboty budowlane
Ø       Odbiór końcowy

3. Cele projektu  (po co?)
Cel ogólny - globalny:
- rozpowszechnianie działalności społeczo-kulturalnej i twórczej
- organizacja czasu wolnego mieszkańców, w tym głównie młodzieży
Cel szczegółowy: 



- zwiększenie dostępu do infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej
Cel operacyjny:
- modernizacja M-GOK w Miłomłynie
4. Wskaźniki celów:
 - mierniki produktu:
- 289 m² zmodernizowanej powierzchni
- 289 m² nowoutworzonej powierzchni dla M-GOK w Miłomłynie ( adaptacja
strychu)
- mierniki rezultatu:
5.000 osób korzystających z nowopowstałej i zmodernizowanej 
infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej 
- mierniki oddziaływania:
- 10 zorganizowanych przez M-GOK w Miłomłynie imprez społeczno-
kulturalnych
- 10 wypromowanych młodych twórców „kultury”  

5. Do kogo jest adresowany projekt - beneficjenci (dla kogo ?)
Ø       końcowi  - Miasto i Gmina Miłomłyn - samorząd gminy
Ø       ostateczni - mieszkańcy gminy, w tym głównie młodzież gminna 

7
.

BUDŻET 
(szacunkowy koszt 
realizacji)

Całkowity orientacyjny  budżet 
projektu     

w tym na lata 2004 
-2006                       

500.000,00
250.000,00

100%
50%

Koszty dotychczas poniesione 0,00 0%

Brakujące środki 500.000,00 100%

8
.

Źródła finansowania 
projektu

Kapitał 
własny                                                         
       

75.000,00 15%

Fundusze krajowe 50.000,00 10%

Fundusze zagraniczne 375.000,00 75%

 
 

KARTA   DOKUMENTACYJNA ZADANIA PRL NR 6.3.
 

1
. TYTUŁ  PROJEKTU MODERNIZACJA MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

2
.

Zadanie w ramach: kierunku 
Strategii  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego
 Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

VIII. Dziedzictwo
 i kultura

Zadanie prowadzi 
do osiągnięcia 
celu 
strategicznego

VIII.8. Bogactwo 
dziedzictwa i kultury 
regionu istotnym 
czynnikiem rozwoju 
społeczno-gospodarczego
VIII.8.2. Szeroka oferta 
kulturalna

3
.

Nazwa celu kluczowego 
oraz nr zadania w 
 Strategii Zrównoważonego 

 Cel kluczowy Nr 5.Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, społeczna
i zachowane środowisko
Cel operacyjny Nr 5.6. Dobra infrastruktura społeczna



Rozwoju M i G Miłomłyn
Zadanie Nr 5.6.3. Modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Miłomłynie

4
.

Fundusz strukturalny 
finansujący zadanie

 Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych 

 36. Infrastruktura 
społeczna i ochrony 
zdrowia

5
Nazwa Programu i nr 
Priorytetu w Programie

 ZPORR - Priorytet 3
Rozwój lokalny

Nr i nazwa
działania we
wskazanym
priorytecie

3.5. Lokalna infrastruktura 
społeczna
 

6
.

Opis zadania

1. Tło  projektu  - opis problemu, zidentyfikowane potrzeby (dlaczego ?)
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie stanowi jeden z najważniejszych 
czynników systemu informacji i wiedzy dla mieszkańców gminy. Jej zbiory 
biblioteczne są na skutek dużej aktywności społeczności nieustannie powiększane i 
uzupełniane o najnowsze pozycje literatury, z wielu zakresów tematycznych. M-GBP w
Miłomłynie mieści się w starym, przedwojennym  budynku, który wymaga jak 
najszybszej modernizacji.
 
2. Opis projektu - sposób realizacji projektu (co?)(gdzie?)(dlaczego?) planowane 
działania (etapy i fazy)
Ø       Opracowanie dokumentacji technicznej
Ø       Przygotowanie studium wykonalności projektu 
Ø       Procedura przetargowa
Ø       Roboty budowlane
Ø       Odbiór końcowy
 

3. Cele projektu  (po co?)
Cel ogólny - globalny:
- poprawa jakości zasobów ludzkich
- stworzenie warunków do zwiększenia księgozbioru M-GBP w Miłomłynie
Cel szczegółowy: 
- ułatwienie korzystania z księgozbiorów M-GBP w Miłomłynie
Cel operacyjny:
- modernizacja M-GBP w Miłomłynie  (polepszenie jakości bazy lokalowej)
 
4. Wskaźniki celów:
 - mierniki produktu:
- 96 m² zmodernizowanej powierzchni
- mierniki rezultatu:
- 800 osób korzystających z czytelni M-GBP w Miłomłynie
- mierniki oddziaływania:
- 1.500 osób korzystających z księgozbioru
- 200 pozycji książkowych , o którą powiększyły się zbiory M-GBP w Miłomłynie w 
okresie 5-ciu lat po zrealizowaniu inwestycji
 

5. Do kogo jest adresowany projekt - beneficjenci (dla kogo ?)
Ø       końcowi  - Miasto i Gmina Miłomłyn - samorząd gminy
Ø       ostateczni - mieszkańcy gminy, 

7
.

BUDŻET 
(szacunkowy koszt 

Całkowity orientacyjny  budżet 
projektu       

50.000,00
25.000,00

100%
50%



realizacji) w tym na lata 2004 - 
2006                     

Koszty dotychczas poniesione 0,00 0%

Brakujące środki 50.000,00 100%

8
.

Źródła finansowania 
projektu

Kapitał 
własny                                                        
        

7.500,00 15%

Fundusze krajowe 5.000,00 10%

Fundusze zagraniczne 37.500,00 75%

 
 
 

IV. POWIĄZANIE PRL Z DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI I DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY, 
POWIATU I WOJEWÓDZTWA
 
Program  Rozwoju  Lokalnego  Miasta  i  Gminy  Miłomłyn  na  lata  2004  –  2013  jest  zgodny
z następującymi dokumentami planistycznymi na terenie gminy, powiatu i  województwa: 
 
„Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2004 – 2013” – wyciąg:[5]
 
Celem strategicznym jest:
„ Zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy Miasta i Gminy Miłomłyn”.
 
Kierunki rozwoju ( obszary priorytetowe ):
I.         Turystyka
II.         Gospodarka
III.        Wieś i Rolnictwo
IV.        Kapitał społeczny
V.         Infrastruktura
 
Cele szczegółowe i operacyjne:
1. Wykorzystany i zwiększony potencjał turystyczny.
1.1. Opracowane pakiety produktów turystycznych.
1.2. Kompleksowa promocja turystyki.
1.3. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna.
 
2. Wysoki potencjał gospodarczy.
2.1. Przygotowane tereny pod inwestycje.
2.2. Skuteczna promocja gminy.
2.3. Rozwinięta infrastruktura techniczna.
 
3. Zagospodarowany potencjał wsi i rolnictwa.
3.1. Opłacalna produkcja rolna.

http://www.bip.milomlyn.pl/biuletyn/includes/fckeditor/fckedit.html?FieldName=zawartosc#_ftn5


3.2. Wzrost poziomu wykształcenia.
3.3. Rozwinięta działalność pozarolnicza.
3.4. Dostosowane kierunki do potrzeb rolniczych.
 
4. Aktywne społeczeństwo.
4.1. Wykreowani lokalni liderzy.
4.2. Wypromowani liderzy rozwoju lokalnego.
4.3. Wysokie kwalifikacje społeczeństwa.
4.4. Zaangażowane społeczeństwo na rzecz rozwoju gminy.
4.5. Aktywne organizacje branżowe, pozarządowe i okołobiznesowe.
 
 
5. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, społeczna i zachowane środowisko.
5.1. Pozyskane środki finansowe na rozwój inwestycji infrastrukturalnych.
5.2. Ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych. 
5.3. Ograniczenie zanieczyszczeń atmosfery.
5.4. Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Stałymi.
5.5. Poprawa stanu dróg gminnych. 
5.6. Dobra infrastruktura społeczna.
 
 
„Strategia Rozwoju Powiatu Ostródzkiego”  - wyciąg:[6]
 
1. Rozwój przedsiębiorczości.
2. Rozwój turystyki i kultury.
3. Restrukturyzacja i rozwój obszarów wiejskich.
4. Rozwój infrastruktury technicznej.
 
1. Cel - Rozwój przedsiębiorczości.
1.1. Promocja powiatu.
1.1.1. Stworzenie bazy danych o możliwościach inwestowania na terenie powiatu.
1.1.2. Przygotowanie profesjonalnych materiałów promocyjnych i informacyjnych.
1.1.3. Przygotowanie wieloletniego planu działań promocyjnych powiatu.
1.2. Wspieranie rozwoju sektora MŚP.
1.2.1. Utworzenie Funduszu Poręczeń Kredytowych.
1.2.2. Utworzenie Punktu Doradztwa.
 
2. Cel - Rozwój turystyki i kultury.
2.1. Podnoszenie świadomości o korzyściach z rozwoju turystyki.
2.1.1. Edukacja turystyczna i kulturalna dorosłych i młodzieży.
2.1.2. Organizowanie szkoleń dla dorosłych z zakresu rozwoju usług turystycznych.
2.1.3. Centrum Edukacji Ekologicznej.
2.2. Podnoszenie atrakcyjności turystycznej powiatu.
2.2.1. Wspieranie ponadregionalnych imprez kulturalnych i sportowych (granty).
2.2.2. Wspieranie inicjatyw dotyczących rozbudowy infrastruktury turystycznej.
2.3. Promocja turystyczna powiatu.
2.3.1. Uruchomienie centrum informacji turystycznej.

http://www.bip.milomlyn.pl/biuletyn/includes/fckeditor/fckedit.html?FieldName=zawartosc#_ftn6


2.3.2. Stworzenie profesjonalnych materiałów promocyjnych.
2.3.3. Współpraca w zakresie inicjatyw ponadregionalnych.
 
3. Rozwój i restrukturyzacja obszarów wiejskich.
3.1. Rozwój oświaty.
3.1.1. Powołanie powiatowej rady koordynującej kierunki kształcenia.
3.1.2. Utworzenie lokalnego funduszu stypendialnego.
3.1.3. Prowadzenie akcji informacyjnej wśród uczniów.
3.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej.
3.2. Pomoc dla gospodarstw.
3.2.1. Stymulowanie rozwoju grup producenckich.
3.2.2. Zalesianie.
3.3. Restrukturyzacja terenów popegeerowskich.
3.3.1. Upowszechnianie informacji o istniejących źródłach wsparcia finansowego.
3.3.2. Organizowanie kursów przekwalifikowujących.
 
4. Rozwój infrastruktury technicznej.
4.2. Rozwój infrastruktury proekologicznej.
4.2.1. Rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów stałych.
4.2.2. Uruchomienie programu zbierania i segregacji śmieci.
4.2.3. Wspieranie i koordynacja inicjatyw rozwijających proekologiczną infrastrukturę techniczną.
4.3. Program poprawy stanu dróg.       
4.3.1. Wieloletni plan działań naprawczych i zamierzeń inwestycyjnych.
4.3.2. Budowa nowych dróg i tras rowerowych.
4.4. Rozwój infrastruktury społecznej.
4.4.1. Analiza potrzeb i plan modernizacji wyposażenia szkół.
4.4.2. Stworzenie nowoczesnych form opieki społecznej.
 
 
 
„Strategia  Rozwoju  Społeczno  –  Gospodarczego  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego”  –
wyciąg: [7]
 
Celem strategicznym jest:
„Rozwój  Warmii  i  Mazur  na  rzecz  spójności  ekonomicznej,  społecznej  i  przestrzennej
w jednoczącej się Europie”.
 
Kierunki rozwoju (priorytetowe obszary rozwoju):
        I.      Wspieranie przedsiębiorczości.
        II.      Edukacja.
       III.      Infrastruktura techniczna.
       IV.      Restrukturyzacja obszarów wiejskich.
        V.      Rozwój turystyki.
       VI.      Atrakcyjność zamieszkania.
      VII.      Środowisko-przyrodnicze.
     VIII.      Dziedzictwo i kultura.
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Cele strategiczne i cząstkowe:
1. Dobrze rozwinięta przedsiębiorczość.
1.1. Skuteczna polityka wspierania małych i średnich przedsiębiorstw.
1.2. Duża liczba inwestorów zagranicznych.
1.3. Tworzenie klimatu dla aktywnego społeczeństwa.
1.4. Wzrost potencjału gospodarczego, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, poprawa
        konkurencyjności.
1.5. Stworzenie społeczeństwa informacyjnego.
 
2.      Sprawny  system  edukacji  dostosowany  do  potrzeb  gospodarki  regionu,  sprzyjający
rozwojowi zasobów ludzkich.
2.1. Stworzenie systemu edukacji dostosowanego do potrzeb rynku pracy.
2.2  Bogata i atrakcyjna oferta edukacyjna.
2.3.Zwiększenie dostępności szkół.
2.4.Pełna realizacja funkcji szkoły.
2.5.Ulepszenie systemu doskonalenia kadr w oświacie.
2.6.Doskonalenie administracji.
 
3.      Infrastruktura  techniczna  zapewniająca  bardziej  zrównoważony  rozwój  regionu  oraz
atrakcyjność zamieszkania.
3.1.Zwiększenie zewnętrznej dostępności transportowej oraz wewnętrznej spójności.
3.2.Restrukturyzacja i rozwój obszarów miejskich tworzących warunki dla nowych działalności.
3.3.Infrastruktura graniczna dostosowana do potrzeb wymiany handlowej i turystyki.
3.4.Prawidłowa gospodarka wodna i sprawny system infrastruktury technicznej przeciwpowodziowej
i melioracyjnej.
3.5.Infrastruktura techniczna na rzecz ochrony środowiska zgodna z normami Unii Europejskiej.
3.6.Dostosowana do potrzeb sieć nośników energii.
 
4.      Zamożne, wszechstronnie rozwinięte obszary wiejskie filarem gospodarki regionu.
4.1. Dobrze funkcjonujące i efektywnie produkujące gospodarstwa rolne.
4.2.Produkcja żywności wysokiej jakości.
4.3.Aktywny i sprawnie funkcjonujący samorząd rolniczy.
4.4.Tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem.
4.5.Rozwinięta infrastruktura na terenach wiejskich.
4.6.Lepsza infrastruktura społeczna.
4.7.Podniesienie poziomu wykształcenia.
4.8.Racjonalne wykorzystanie potencjału przyrodniczego regionu.
 
5.      Turystyka wiodącą dziedziną gospodarki Warmii i Mazur.
5.1. Maksymalne i dynamiczne wykorzystanie predyspozycji turystycznych regionu.
5.2. Zwiększenie kapitału inwestycyjnego w turystyce.
 
6.      Warmia i Mazury atrakcyjne, przyjazne i gościnne.
6.1. Bardzo dobra i racjonalnie usytuowana baza sportowo-rekreacyjna.
6.2. Wystarczająca dostępność mieszkań.
6.3. Wysoki poziom zabezpieczenia medycznego.
6.4. Atrakcyjny rynek pracy.



6.5. Zapewnione bezpieczeństwo publiczne.
6.6.  Zapewnione  bezpieczeństwo  socjalne  i  infrastruktura  socjalna  sprzyjająca  aktywizacji
i zapobiegająca marginalizacji społecznej.
 
7.      Województwo warmińsko-mazurskie krajowym liderem czystości środowiska.
7.1.Wykorzystanie współpracy międzynarodowej dla ochrony środowiska.
7.1.Dobry stan i jakość wód.
7.2.Poprawa jakości i ochrony powierzchni ziemi.
7.3.Poprawa jakości i ochrona powietrza.
7.4.Hałas w normie.
7.5.Zachowane walory krajobrazowe.
7.6.Monitoring środowiska.
7.7.Wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa – właściwa edukacja ekologiczna.
 
8.      Bogactwo  dziedzictwa  i  kultury  regionu  istotnym  czynnikiem  rozwoju  społeczno-
gospodarczego.
8.1.Dobry stan zabytków i muzeów.
8.2.Szeroka oferta kulturalna.
 
Znaczna  część  zadań  Programu  Rozwoju  Lokalnego  Miasta  i  Gminy  Miłomłyn  jest  realizowana
w ramach  „Programu  Rozwoju  Gospodarczego  Obszaru  Kanału  Elbląskiego  i  Pojezierza
Iławskiego w oparciu o rozwój turystyki na lata 2004 - 2013”,  realizowanego przez gminy z trzech
powiatów: ostródzkiego, elbląskiego, iławskiego. Są to następujące zadania PRL:
 
1.1.Budowa parkingu przy śluzie w Miłomłynie
1.2. Budowa amfiteatru i pomostu przy Zatoce.
1.3. Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych z ciągiem spacerowym przy Kanale Elbląskim
1.4. Opracowane i wydane pakiety produktów turystycznych
1.7. Rewitalizacja zabytków kultury materialnej
1.8. Rewitalizacja układu urbanistycznego Miłomłyna
1.9. Budowa przystani jachtowej w Miłomłynie
1.10. Budowa bazy do obsługi indywidualnego ruchu turystyki wodnej
1.11. Rewitalizacja parków, cmentarzy i kapliczek przydrożnych
1.12. Budowa obiektów do rekreacji w gminie Miłomłyn
5.1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłomłynie
5.2. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Konstytucji 3-go Maja w Miłomłynie
5.3. Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Sportowym w Miłomłynie
5.4.Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Jeziornej
5.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Liwa
5.6. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębinka
5.8. Modernizacja stacji uzdatniania wody ( Miłomłyn, Liwa, Karnity)
5.9. Modernizacja dróg i chodników w gminie
5.10. Włączenie się do „ Budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie” 
5.11.Budowa sieci kanalizacyjnej w Miłomłynie
5.12. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bynowie
5.13. Zmiana systemu grzewczego i termomodernizacja obiektów komunalnych
6.2. Modernizacja Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie



6.3. Modernizacja Miejsko - Gminnej Biblioteki w Miłomłynie.
 
 

V. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW I OSIĄGNIĘĆ ZADAŃ PRL NA LATA 2004 - 2006
 
 
            

Nr 
zad.

Nazwa zadania Wskaźnik  produktu Wskaźnik rezultatu Wskaźnik 
oddziaływania

 TURYSTYKA
1.1 Budowa parkingu przy 

śluzie w Miłomłynie
760 m² powierzchni 
parkingu

10 miejsc postojowych
1 punkt gastronomiczny

5.000 
korzystających 
turystów
2 utworzone 
miejsca pracy

1.2. Budowa amfiteatru i 
pomostu przy zatoce

60 m² powierzchni 
amfiteatru
60m² powierzchni 
pomostu

5 imprez turystyczno-
rekreacyjnych

2.500 
korzystających 
turystów
5.000 korzyst. 
mieszkańców

1.3. Odbudowa i budowa 
ścieżek rowerowych z 
ciągiem spacerowym 
przy Kanale Elbląskim

1 nowa trasa 
rowerowa
3 odbudowane trasy 
rowerowe

95 km długości wszystkich 
tras rowerowych

5.000 
korzystających 
turystów
5.000 korzyst. 
mieszkańców

1.4. Opracowane i wydane 
pakiety produktów 
turystycznych

9 opracowanych 
pakietów produktów 
turystycznych

4 jednodniowe wydane 
p.p.t.
3 dwu-, trzydniowe 
wydane p.p.t.
2 siedmio-
czternastodniowe p.p.t.

wzrost o 2 % 
stopnia 
wykorzystania 
miejsc 
noclegowych na 
terenie gminy

1.5. Aktywizacja działań 
samorządu gminnego 
oraz NGO na rzecz 
promocji turystyki

15 spotkań s.g. z NGO
10 zaplanowanych 
działań

3    wydane foldery 
turystyczne
1 film promocyjny
3 imprezy turystyczno-
rekreacyjne

wzrost o 2 % 
stopnia 
wykorzystania 
miejsc 
noclegowych na 
terenie gminy

1.6. Modernizacja i budowa 
kąpielisk na terenie 
gminy Miłomłyn

130 m² 
zmodernizowanego 
pomostu
13 arów pow. 
zmodern. plaży 
15 arów pow. 
utworzonych plaż

1 zmodernizowane 
kąpielisko
2 nowoutworzone 
kąpieliska

8.000 
korzystających 
turystów
5.000 korzyst. 
mieszkańców

 WIEŚ I ROLNICTWO
3.1 Szkolenia potencjalnych 

usługodawców
10 szkoleń 100 os. przeszkolonych 10 os. rozpocznie 

dział. gosp.
10 os. podejmie 
pracę

3.2. Badanie potrzeb 
rynkowych na usługi 
pozarolnicze

5 ankiet
25.000 formularzy

100 eg. broszur
umieszczenie wyników na 
2 str. www

300 os. 
korzystających z 
broszur 



500 os. 
korzystających z 
bazy na str. www 
(w ciągu 1r.)

 KAPITAŁ  SPOŁECZNY
4.1. Utworzenie Centrum 

Aktywności Społecznej
5 programów 
szkoleniowych

100 os. przeszkolonych 20 os. podejmie 
pracę

4.2. Utworzenie Centrum 
Integracji i Aktywizacji 
Osób 
Niepełnosprawnych w 
Faltyjankach
 

2 programy 
szkoleniowe

50 os. przeszkolonych 10 osób podejmie 
pracę

 INFRASTRUKTURA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA
5.1 Rozbudowa i 

modernizacja 
oczyszczalni ścieków w 
Miłomłynie ( I. Etap )

- dozownik PIX; filtr 
VSB – typ HF-CW; filtr 
VSB – typ FVS;1 
stanowisko 
pomiarowe,1 
stanowisko 
napowietrzania 
ścieków

98% redukcji 
zanieczyszczeń ścieków

II klasa czystości 
wód Kanału 
Elbląskiego         ( 5
lat po 
zrealizowaniu 
inwestycji )

5.2. Rozbudowa sieci 
wodno-kanalizacyjnej na
Osiedlu Konstytucji 3-go
Maja w Miłomłynie
 

1.098 m dł. sieci 
wodociągowej
2.500 m dł. sieci 
kanalizacyjnej

21 gospodarstw 
domowych korzystających 
z sieci

60 os. 
korzystających z 
sieci
 

5.3. Budowa sieci 
kanalizacyjnej na 
Osiedlu Sportowym w 
Miłomłynie

600 m dł. sieci 
kanalizacyjnej

19 gospodarstw 
domowych podłączonych 
do sieci

44 osoby 
korzystające z 
sieci

5.4. Budowa sieci wodno-
kanalizacyjnej wzdłuż 
ulicy Jeziornej

2.085 m dł. sieci 
wodno-kanalizacyjnej

11 gospodarstw 
domowych podłączonych 
do sieci

45 osób 
korzystających z 
sieci

5.5. Budowa kanalizacji 
sanitarnej w 
miejscowości Liwa

11.000 m dł. sieci 
kanalizacyjnej

160 gospodarstw 
domowych podłączonych 
do sieci

633 osoby 
korzystające z 
sieci

5.6. Budowa sieci 
wodociągowej do 
miejscowości Dębinka

4.000 m dł. sieci 
wodociągowej

22 gospodarstwa domowe 
korzystające z sieci

90 osób 
korzystających z 
sieci

5.7. Opracowanie Planów 
Odnowy Wsi

6 opracowanych
Planów Odnowy Wsi

m dł. sieci wodociągowej
m dł. sieci kanalizacyjnej
m² chodników i dróg 
zmodernizowanych 
( zgodnie z Planami 
Odnowy Wsi)

830 osób 
korzystających z 
powstałej 
infrastruktury

5.8. Modernizacja stacji 
uzdatniania wody 
( Miłomłyn, Liwa, 
Karnity)

3 zmodernizowane 
stacje uzdatniania 
wody

wydajność 
zmodernizowanych stacji 
uzdatniania wody 4.920 
m³/dobę

 3.240 osób 
korzystających  

5.9. Modernizacja dróg i 
chodników w gminie

20m² utwardzonej 
pow. dróg
710 m² pow. 

4.300 korzystających 
pojazdów
5.000 korzystających 

zmniejszenie o 
10% ilości 
wypadków



utworzonych 
chodników 
150.000 m² 
wyprofilowanych dróg

pieszych

 LOKALNA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
6.1. Rozbudowa Szkoły 

Podstawowej w 
Miłomłynie

782,20 m² powst. pow. 
(9 izb lekcyjnych w 
tym 1 nowoczesna 
pracownia do nauki 
języków obcych oraz 
pomieszczenie dla 
pedagoga)
284,00 m² pow. sali 
sportowej

281 uczniów i 25 
nauczycieli korzystających 
w godz. 7-15
likwidacja 
dwuzmianowego systemu 
nauczania
1.200 osób korzystających 
z sali sportowej

wzrost śr. ocen 
uczniów z 26,56 w 
2003r. do 29-30 w 
2006r.
wykorzystanie izb 
w godz. 
popołudniowych 
przez 10 h/tydzień
/50os.
12 imprez 
organizowanych w
sali sportowej 
rocznie

6.2. Modernizacja Miejsko-
Gminnego Ośrodka 
Kultury w Miłomłynie

289 m² 
zmodernizowanej pow.
289 m² powstałej pow.

5.000 osób korzystających 
ze zmodernizowanej i 
powstałej infrastruktury

10 imprez 
zorganizowanych 
przez M-GOK

6.3. Modernizacja Miejsko-
Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Miłomłynie

96 m² 
zmodernizowanej pow.

800 osób korzystających z 
czytelni

200 nowych 
pozycji 
księgozbioru w 
ciągu 2 lat; 1.500 
osób 
korzystających z 
księgozbioru

 
 
 
 

VI. HARMONOGRAM PRL
 
 

 
NAZWA ZADANIA:

OKRES
REALIZACJI
2004 – 2006

( I )

OKRES
REALIZACJI
2007 – 2013

( II )
    I. PRIORYTET  TURYSTYKA   
1.1.   Budowa parkingu przy śluzie w Miłomłynie
 

A  

1.2.   Budowa amfiteatru i pomostu przy zatoce A  
1.3.   Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych z ciągiem spacerowym 
przy Kanale Elbląskim

A  

1.4.   Opracowane i wydane pakiety produktów turystycznych A  
1.5.   Aktywizacja działań samorządu gminnego oraz NGO na rzecz 
promocji turystyki

A  

1.6.   Modernizacja i budowa kąpielisk na terenie gminy Miłomłyn A A
1.7.   Rewitalizacja zabytków kultury materialnej  A
1.8.   Rewitalizacja układu urbanistycznego Miłomłyna  A



1.9.   Budowa przystani jachtowej w Miłomłynie  A
1.10.   Budowa bazy do obsługi indywidualnego ruchu turystyki wodnej  A
1.11.   Rewitalizacja parków, cmentarzy i kapliczek przydrożnych  A§
1.12.   Budowa obiektów do rekreacji w gminie Miłomłyn   A§
 II. PRIORYTET GOSPODARKA   
2.1.  Utworzenie Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości A  
2.2.   Powołanie „Forum Przedsiębiorczości ” Gminy Miłomłyn A A
2.3.   Organizacja szkoleń z zakresu przedsiębiorczości A A
2.4.   Uzyskanie certyfikatu „Gminy Przyjaznej Inwestorom” A  
2.5.   Promocja przedsiębiorców A A
2.6.   Utworzenie ośrodków rozwoju lokalnego  A
 III. PRIORYTET WIEŚ I ROLNICTWO   
3.1.   Szkolenia potencjalnych usługodawców A  
3.2.   Badanie potrzeb rynkowych na usługi pozarolnicze A  
3.3.   Stypendia dla młodzieży wiejskiej  A
3.4.   Promocja doskonalenia zawodowego producentów rolnych  A
 IV. PRIORYTET AKTYWNE 
                                      SPOŁECZEŃSTWO

  

4.1.  Utworzenie Centrum Integracji Społecznej A  
4.2.   Utworzenie Centrum Integracji i Aktywizacji Osób 
Niepełnosprawnych w 
          Faltyjankach 

A  

 V. PRIORYTET INFRASTRUKTURA NA
                                   RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

  

5.1.   Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłomłynie A A
       Etap I. A  
       Etap II.  A
       Etap III.  A
5.2.   Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Konstytucji 
3-go Maja w Miłomłynie

A  

5.3.   Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Sportowym w Miłomłynie A  
5.4.    Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Jeziornej A A
5.5.   Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Liwa A A
5.6.   Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębinka  A
5.7.    Opracowanie Planów Odnowy Wsi A§  
5.8.   Modernizacja stacji uzdatniania wody ( Miłomłyn, Liwa, Karnity) A  
5.9.   Modernizacja dróg i chodników w gminie A A
5.10   Włączenie się do „ Budowy Zakładu Utylizacji Odpadów 
Komunalnych w Rudnie”

A A

5.11.   Budowa sieci kanalizacyjnej w Miłomłynie A  
5.12.   Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bynowie  A
5.13.   Zmiana systemu grzewczego i termomodernizacja obiektów 
komunalnych

 A

5.14.    Promocja wdrożenia systemu grzewczego opartego o energię 
odnawialną

 A

      VI. PRIORYTET LOKALNA 
                           INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

  



6.1.  Budowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Miłomłynie A  
6.2.   Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie A A
6.3.   Modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki w Miłomłynie A A
6.4.   Budownictwo społeczne  A
6.5.   Modernizacja z rozbudową części fizykoterapeutycznej ośrodka 
zdrowia

 A

 
 
-          Dla zadań oznaczonych symbolem A , których realizacja planowana jest ze środków finansowych
pochodzących  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego na lata 2004 –2006 zostały opracowane karty zadań – rozdział III. PRL
  ( 22 szt. )
 
 
-          Dla zadań oznaczonych symbolem § korzystniejszym źródłem finansowania mogą być środki
finansowe z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych . Realizacja tych zadań wymaga
opracowania  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich,  przy  udziale  Grup  Aktywności  Lokalnej
z poszczególnych sołectw gminy. 
 

VII. BUDŻET PRL
 

Nazwa priorytetu PRL/ 
nazwa zadania PRL

Ogółem
wartość
zadania

Udział własny  
Fundusze 
krajowe

Fundusze
zagraniczne

Inne środki
Lata 2004-
2006

Lata 2007-
20013

PRIORYTET NR I. 
TURYSTYKA

      

1.1.   Budowa parkingu 
przy śluzie w 
Miłomłynie
 

81.000 20.000 0 0 61.000 0

1.2.   Budowa amfiteatru 
i pomostu przy zatoce

120.000 18.000 0 12.000 90.000 0

1.3.   Odbudowa i 
budowa ścieżek 
rowerowych z ciągiem 
spacerowym przy 
Kanale Elbląskim

20.000 3.000 0 2.000 15.000 0

1.4.   Opracowane i 
wydane pakiety 
produktów 
turystycznych

30.000 7.500 0 0 22.500 0

1.5.   Aktywizacja działań
samorządu gminnego 
oraz NGO na rzecz 
promocji turystyki

70.000 11.000 0 7.000 52.000 0

1.6.   Modernizacja i 
budowa kąpielisk na 
terenie gminy Miłomłyn

180.000 9.000 18.000 18.000 135.000 0



1.7.   Rewitalizacja 
zabytków kultury 
materialnej

500.000 0 75.000 50.000 375.000 0

1.8.   Rewitalizacja 
układu urbanistycznego 
Miłomłyna

20.000.000 0 1.000.000 0 7.000.000 12.000.000

1.9.   Budowa przystani 
jachtowej w Miłomłynie

1.900.000 0 95.000 0 665.000 1.425.000

1.10.   Budowa bazy do 
obsługi indywidualnego 
ruchu turystyki wodnej

1.989.000 0 99.450 0 696.150 1.193.400

1.11.   Rewitalizacja 
parków, cmentarzy i 
kapliczek przydrożnych

200.000 0 40.000 0 160.000 0

1.12.   Budowa obiektów 
do rekreacji w gminie 
Miłomłyn  

300.000 0 60.000 0 240.000 0

PRIORYTET NR II. 
GOSPODARKA

      

2.1.   Utworzenie 
Lokalnego Okienka 
Przedsiębiorczości

30.000 5.000 0 0 0 25.000

2.2.   Powołanie „Forum 
Przedsiębiorczości ” 
Gminy Miłomłyn

50.000 3.000 7.000 0 0 40.000

2.3.   Organizacja szkoleń
z zakresu 
przedsiębiorczości

8.000 3.000 5.000 0 0 0

2.4.   Uzyskanie 
certyfikatu „Gminy 
Przyjaznej Inwestorom”

1.000 1.000 0 0  0

2.5.   Promocja 
przedsiębiorców

2.000 1.000 1.000 0 0 0

2.6.  Utworzenie 
ośrodków rozwoju 
lokalnego

3.000.000 0 450.000 300.000 2.250.000 0

PRIORYTET NR III. WIEŚ
I ROLNICTWO

      

3.1.   Szkolenia 
potencjalnych 
usługodawców

100.000 5.000 0 0 75.000 20.000

3.2.   Badanie potrzeb 
rynkowych na usługi 
pozarolnicze

100.000 5.000 0 0 75.000 20.000

3.3.   Stypendia dla 
młodzieży wiejskiej

350.000 0 17.500 87.500 262.500 0

3.4.   Promocja 
doskonalenia 
zawodowego 
producentów rolnych

30.000 0 1.500 0 28.500 0

PRIORYTET NR IV. 
KAPITAŁ SPOŁECZNY

      



4.1.  Utworzenie 
Centrum Integracji 
Społecznej

800.000 40.000 0 0 600.000 160.000

4.2.   Utworzenie 
Centrum Integracji i 
Aktywizacji Osób 
Niepełnosprawnych w 
          Faltyjankach 
 

400.000 20.000 0 0 300.00 80.000

PRIORYTET NR V. 
INFRASTRUKTURA NA 
RZECZ OCHRONY 
ŚRODOWISKA

      

5.1.   Rozbudowa i 
modernizacja 
oczyszczalni ścieków w 
Miłomłynie

2.752.000 90.300 322.500 275.200 2.064.000 0

       Etap I. 602.000 90.300 0 60.200 451.500 0
       Etap II. 1.747.000 0 262.500 174.700 1.311.000 0
       Etap III. 403.000 0 60.000 40.300 302.000 0
5.2.   Rozbudowa sieci 
wodno-kanalizacyjnej na
Osiedlu Konstytucji 3-go 
Maja w Miłomłynie

285.000 42.750 0 28.500 213.750 0

5.3.   Budowa sieci 
kanalizacyjnej na 
Osiedlu Sportowym w 
Miłomłynie

220.000 33.000 0 22.000 165.000 0

5.4.    Budowa sieci 
wodno-kanalizacyjnej 
wzdłuż ulicy Jeziornej

320.000 30.000 18.000 32.000 240.000 0

5.5.   Budowa kanalizacji 
sanitarnej w 
miejscowości Liwa

1.760.000 66.000 198.000 176.000 1.320.000 0

5.6.   Budowa sieci 
wodociągowej do 
miejscowości Dębinka

220.000 33.000 0 22.000 165.000 0

5.7. Opracowanie 
Planów Odnowy Wsi

300.000 60.000 0 30.000 210.000 0

5.8.   Modernizacja stacji 
uzdatniania wody 
( Miłomłyn, Liwa, 
Karnity)

200.000 30.000 0 20.000 150.000 0

5.9.   Modernizacja dróg i
chodników w gminie

3.400.000 24.000 486.000 340.000 2.550.000 0

5.10   Włączenie się do 
„ Budowy Zakładu 
Utylizacji Odpadów 
Komunalnych w Rudnie”

786.000 452.000 334.000 0 0 0

5.11.   Budowa sieci 
kanalizacyjnej w 
Miłomłynie

350.000 0 53.000 35.000 262.500 0



5.12.   Budowa sieci 
wodno-kanalizacyjnej w 
Bynowie

650.000 0 97.500 65.000 487.500 0

5.13.   Zmiana systemu 
grzewczego i 
termomodernizacja 
obiektów komunalnych

2.000.000 0 300.000 200.000 150.000 0

5.14.   Promocja 
wdrożenia systemu 
grzewczego opartego o 
energię odnawialną

50.000 0 7.500 0 17.500 25.000

PRIORYYET NR VI. 
LOKALNA 
INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZNA

      

6.1.  Budowa i 
modernizacja Szkoły 
Podstawowej w 
Miłomłynie – etap I

1.895.989,32 995.989,32 0 900.000 0 0

6.1.  Budowa i 
modernizacja Szkoły 
Podstawowej w 
Miłomłynie – etap II – 
Budowa sali 
gimnastycznej

1.324.351 198.652,65 0 132.435,10 993.263,25 0

6.2.   Modernizacja 
Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w 
Miłomłynie

500.000 37.500 37.500 50.000 375.000 0

6.3.   Modernizacja 
Miejsko-Gminnej 
Biblioteki w Miłomłynie

50.000 3.750 3.750 5.000 37.500 0

6.4.   Budownictwo 
społeczne

2.000.000 0 2.000.000 0 0 0

6.5.   Modernizacja z 
rozbudową części 
fizykoterapeutycznej 
ośrodka zdrowia

1.000.000 0 500.000 0 500.000 0

 

VIII. SYSTEM WDRAŻANIA I MONITORINGU
 
 
1. System monitorowania
 
            Program Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2004 - 2013 stanowi załącznik do uchwały
Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 23 czerwca 2004 r. Dokonywanie wszelkich zmian w programie
może nastąpić wyłącznie uchwałą Rady Miejskiej w Miłomłynie.
PRL jest dokumentem planistycznym, z realnie wytyczonymi zadaniami oraz oszacowanymi kosztami
realizacji każdego zadania. 
            Realizacja PRL jest podzielona na II etapy (zgodne z okresami finansowania przyjętymi przez



Unię Europejską ):
·        2004  -  2006  (  3-letni,  z  uwagi  na  to,  że  Polska  wstąpiła  do  UE  w  trakcie  trwania  okresu
finansowania przyjętego na lata 2001 - 2006 )  
·        2007 - 2013.
 
            Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Miłomłyn zakłada zrealizowanie 43 zadań,          
w tym 27 w I okresie realizacji.
 Dla  zadań  wyznaczonych  na  lata  2004  –  2006,  które  realizowane  będą  ze  środków  finansowych
pochodzących  z  Funduszy  Strukturalnych  Unii  Europejskiej,  w  rozdziale  V.  PRL  przedstawiono
zakładane  wskaźniki  osiągnięć.  Po  zakończeniu  tego  okresu  Program  Rozwoju  Lokalnego  zostanie
poddany  monitoringowi  oraz  ocenie  pod  względem  stopnia  osiągnięcia  każdego  z  wykazanych
wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania. 
Wyniki  przeprowadzonego  monitoringu  zostaną  przedstawione  w  formie  sprawozdania  Radzie
Miejskiej w Miłomłynie.
            Dla zadań PRL, których realizacja przypada na lata 2007 - 2013 należy wyznaczyć odpowiednie
oczekiwane  wskaźniki  -  produktu,  rezultatu  i  oddziaływania.  Monitoring  zadań         II  okresu  
realizacji  PRL  będzie  dokonywany  w  odstępach  dwuletnich  w  sposób ustalony  
dla monitoringu zadań wyznaczonych na lata 2004 - 2006.     
 
 
2. Public Relations PRL
 
            W procesie opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2004- 2013 oraz
Programu  Rozwoju  Lokalnego  Miasta  i  Gminy  Miłomłyn  na  lata  2004 –  2013  brali  udział  liderzy
społeczni  (  przedsiębiorcy,  rolnicy,  nauczyciele,  młodzież,  organizacje  pozarządowe  )  oraz  władze
samorządowe. Przyjęta metoda opracowania stworzyła podstawy do współpracy pomiędzy sektorem
publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi.
            Część zadań PRL zakłada współpracę wielu grup społecznych:
-         1.4.  Opracowane  i  wydane  pakiety  produktów  turystycznych  (  współpraca  władz
samorządowych, organizacji  
                  pozarządowych, agroturystów oraz przedsiębiorców z branży turystycznej)
-         4.1.  Utworzenie  Centrum  Integracji  Społecznej  (  współpraca  władz  samorządowych,
bezrobotnych i przedsiębiorców )
-         4.2.  Utworzenie  Centrum  Integracji  i  Aktywizacji  Osób  Niepełnosprawnych  w  Faltyjankach
( współpraca osób 
                  niepełnosprawnych i przedsiębiorców ) 
-         5.7.  Opracowanie  Planów  Odnowy  Wsi  (  współpraca  mieszkańców  sołectw  oraz  władz
samorządowych ).

[1] Wskaźnik feminizacji – ilość kobiet na 100 mężczyzn.
[2] Wskaźnik dynamiki demograficznej –relacja liczby urodzeń żywych do liczby zgonów w danym
okresie.
[3] Wskaźnik feminizacji – ilość kobiet na 100 mężczyzn.
[4] Wskaźnik dynamiki demograficznej – relacja liczby urodzeń żywych do liczby zgonów w danym
okresie.

http://www.bip.milomlyn.pl/biuletyn/includes/fckeditor/fckedit.html?FieldName=zawartosc#_ftnref4
http://www.bip.milomlyn.pl/biuletyn/includes/fckeditor/fckedit.html?FieldName=zawartosc#_ftnref3
http://www.bip.milomlyn.pl/biuletyn/includes/fckeditor/fckedit.html?FieldName=zawartosc#_ftnref2
http://www.bip.milomlyn.pl/biuletyn/includes/fckeditor/fckedit.html?FieldName=zawartosc#_ftnref1


[5] „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 204 – 2013” stanowi załącznik do uchwały
Rady Miejskiej w Miłomłynie 
      nr XVIII/110/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 roku
[6] „Strategia Rozwoju Powiatu Ostródzkiego na lata 2001 – 2015” stanowi załącznik do uchwały nr
XXII/156/2000 Rady Powiatu 
      z dnia 14 listopada 2000 roku
[7] „Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego” została
przyjęta uchwałą Sejmiku 
       Województwa Warmińsko – Mazurskiego nr XVIII/272/00/2000 z dnia 24 lipca 2000 roku

http://www.bip.milomlyn.pl/biuletyn/includes/fckeditor/fckedit.html?FieldName=zawartosc#_ftnref7
http://www.bip.milomlyn.pl/biuletyn/includes/fckeditor/fckedit.html?FieldName=zawartosc#_ftnref6
http://www.bip.milomlyn.pl/biuletyn/includes/fckeditor/fckedit.html?FieldName=zawartosc#_ftnref5
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