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I. Wstęp i opis metodologii 
 
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2021 – 2030 jest głównym dokumentem 
strategicznym, którego zadaniem jest wyznaczenie kierunków rozwoju samorządu Gminy 
Miłomłyn na najbliższe lata. 
 
Z uwagi na dążenia władz samorządowych mające na celu uzyskanie statusu uzdrowiska 
załącznikiem do Strategii jest Plan Rozwoju Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Miłomłyn 
na lata 2021 – 2030.  
 
W Strategii zawarto: 

 diagnozę sytuacji społeczno – gospodarczej Miasta i Gminy Miłomłyn, przygotowaną 
w oparciu o dostępne dane statystyczne oraz informacje będące w posiadaniu 
Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn, a także innych instytucji publicznych obejmujących 
swoim działaniem obszar gminy, 

 analizę SWOT (określenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju 
Miasta i Gminy Miłomłyn), przygotowaną metodą warsztatową, 

 wizję i cele rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn (cel główny, cele strategiczne  
i podporządkowane im cele operacyjne, w ramach których wytyczono potencjalne 
kierunki działań), 

 powiązanie Strategii z obowiązującymi dokumentami strategicznymi ponadlokalnymi, 
regionalnymi i krajowymi, 

 opis systemu wdrażania dokumentu (finansowania, monitorowania i aktualizacji).  
 
Strategia wraz Planem Rozwoju Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej zostały poddane procesowi 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  
 
Strategia została opracowana przy wykorzystaniu Metody Aktywnego Planowania 
Strategicznego (MAPS). Istotą tej metody jest założenie, że informacja i wiedza potrzebne do 
opracowania strategii istnieją, ale poszczególne ich elementy są nieskoordynowane  
i rozproszone w różnych instytucjach, organizacjach i umysłach lokalnych ekspertów.  
 
Merytoryczną rolę w wypracowaniu strategii dla danej instytucji lub terenu odgrywają 
lokalni liderzy, którzy są włączeni do zespołu planującego. Warsztaty odbywają się 
na zasadzie „burzy mózgów" wśród przedstawicieli wiodących grup danego środowiska. 
Całością dyskusji kieruje moderator, który jest osobą z zewnątrz. Rola moderatora polega 
głównie na kierowaniu dyskusją, porządkowaniu i strukturyzacji wypowiedzi, utrwalaniu 
wyników dyskusji. 
 
Zamiarem władz samorządowych podczas opracowywania dokumentu była partnerska 
współpraca w tym zakresie z wieloma podmiotami, reprezentującymi różnorodne 
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środowiska oraz instytucje zaangażowane w działania wspierające rozwój lokalny. Proces 
powstawania dokumentu został uspołeczniony poprzez włączenie w jego tworzenie 
przedstawicieli wszystkich sektorów: społecznego, prywatnego i publicznego.  
 
Zorganizowane zostały warsztaty strategiczne: 

 I warsztaty dot. analizy SWOT zostały przeprowadzone w dniu 22 lipca 2020 r. (wzięło 
w nich udział 25 osób), 

 II warsztaty dot. celów i kierunków rozwoju odbyły się w dniu 27 sierpnia 2020 r. 
(wzięło w nich udział 25 osób).  

 
Na potrzeby opracowania Strategii na przełomie lipca i sierpnia 2020 r. przeprowadzone 
zostało również badanie ankietowe w formie online dotyczące analizy SWOT oraz celów  
i kierunków rozwoju, w którym wzięło udział 126 osób.  
 
Posiadanie przez samorząd lokalny wizji i planu rozwoju jest kluczowym warunkiem dla 
zapewnienia mieszkańcom lokalnej społeczności jak najlepszych warunków życia. Jest też 
często warunkiem, którego spełnienie jest wymagane przy ubieganiu się o wsparcie realizacji 
planów rozwojowych ze źródeł zewnętrznych. 
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II. Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy 
Miłomłyn 
 

2.1 Położenie  
 

Gmina Miłomłyn leży w zachodniej części powiatu ostródzkiego i graniczy z sześcioma 
gminami: 

 od północy z gminami: Małdyty i Morąg,  
 od wschodu z gminą Łukta,  
 od strony południowo-wschodniej z gminą Ostróda,  
 od strony południowo-zachodniej z gminą Iława, 
 od zachodu z gminą Zalewo. 

 

Miłomłyn położony jest na trasie Kanału Elbląskiego, który ma unikatowy charakter w skali 
światowej. Jest to duży atut dla Gminy Miłomłyn, pozwalający na promocję i przyciąganie 
turystów. 
 

Geograficznie przeważająca część Gminy Miłomłyn położona jest we wschodniej części 
Pojezierza Iławskiego, a pozostała jej część (południowo-wschodnia) na Pojezierzu 
Chełmińsko-Dobrzyńskim.  Obszar administracyjnie należy do podregionu elbląskiego 
województwa warmińsko – mazurskiego. Gmina Miłomłyn obejmuje miasto Miłomłyn  
i 13 sołectw, w tym 30 miejscowości wiejskich. 
 

Położenie geograficzno-przestrzenne Gminy Miłomłyn cechuje: 
 centralne położenie miasta Miłomłyn względem obszaru Gminy Miłomłyn, 
 niedalekie sąsiedztwo z miastem powiatowym Ostróda (12 km), 
 bliskość dużych miast: Elbląg (63 km), Olsztyn (54 km), Iława (44 km), 
 korzystne powiązanie Gminy z drogą krajową nr S7, 
 położenie na trasie Warszawa – Gdańsk (odległość do Gdańska wynosi 123 km, 

a do Warszawy 220 km). 
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Mapa: Lokalizacja Gminy Miłomłyn 

 
Źródło: Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2004-2013 

 
 

2.2.  Zagospodarowanie przestrzenne 

 
Najważniejszym dokumentem regulującym stan prawny zagospodarowania przestrzennego 
jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 
Miłomłyn. Zgodnie z zapisami Studium powierzchnia Gminy Miłomłyn liczy – 160,91 km² 
(co stanowi 9,12% obszaru powiatu ostródzkiego). Ośrodkiem gminnym jest miasto 
Miłomłyn – ośrodek obsługi. W granicach gminy znajduje się:  

 obszar miejski – miasto Miłomłyn, 
 obszar wiejski składający się z 13 sołectw obejmujących 30 miejscowości wiejskich,  

w tym: 
o 14 wsi (Bagieńsko, Boguszewo, Bynowo, Dębinka, Ligi, Liksajny, Liwa, Lubień, 

Majdany Wielkie, Malinnik, Tarda, Wielimowo, Winiec, Zalewo), 
o 12 osad (Barcinek, Faltyjanki, Glimy, Kamieńczyk, Karnity, Kukła, Majdany 

Małe, Piławki, Rogowo, Skarpa, Wólka Majdańska, Ziemaki), 
o 3 kolonie (Gil Mały, Gil Wielki, Ostrów Wielki), 
o 1 leśniczówka – Zatoka Leśna. 

Większymi z miejscowości wiejskich są: Liwa, Liksajny i Bynowo. 
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Tabela 1: Struktura użytkowania gruntów w Gminie Miłomłyn 

Obszar 
Grunty 

orne 
Sady Łąki Pastwiska 

Lasy  
i grunty 

leśne 

Pozostałe 
grunty  

i nieużytki 
Razem 

Gmina 
Miłomłyn 

4,4120 0,0160 0,9340 1,0810 6,5610 3,0870 16,0910 

Miasto 
Miłomłyn 

0,4430 0,0040 0,0970 0,1110 0,0290 0,5560 1,2400 

Obszar 
wiejski  
w Gminie 
Miłomłyn 

3,9690 0,0120 0,8370 0,9700 6,5320 2,5310 14,8510 

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Miłomłyn 
 

Bardzo dużą powierzchnię Gminy Miłomłyn zajmują lasy (ponad 40%), następnie grunty orne 
(27%). Pozostałe grunty i nieużytki stanowią prawie 20%, na wartość tą mają wpływ liczne 
jeziora. 
 
Na terenie gminy Miłomłyn obowiązują 24 miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, z czego na terenie miasta 8, a na obszarze wiejskim 16. W oparciu o ustawę 
o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994 r. uchwalonych zostało 7 planów, 
pozostałe uchwalone zostały na podstawie ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
Tabela 2: Przeznaczenie terenów w Mieście i Gminie Miłomłyn 

 
 

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Miłomłyn 
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Strukturę przestrzenną obszaru gminy kształtuje w głównej mierze jej położenie w ciągu 
drogi krajowej nr 7. Dodatkowo na strukturę przestrzenną mają wpływ obszary prawnie 
chronione (rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, Natura 2000). Ponadto 
bardzo ważny element struktury przestrzennej gminy stanowią lasy. Wymienione 
uwarunkowania z jednej strony stanowią pewnego rodzaju barierę rozwoju przestrzennego, 
a z drugiej kształtują strukturę przyrodniczą sprzyjającą rozwojowi funkcji turystycznych  
i rekreacyjnych.  
 

W przypadku struktury zainwestowania w Gminie Miłomłyn jednoznacznie można stwierdzić, 
że do najbardziej zainwestowanych terenów należą obszary miasta Miłomłyn. Mieszczą się 
tu podstawowe usługi publiczne dla mieszkańców gminy. Pozostałe tereny zainwestowane  
to przede wszystkim tereny pozostałych wsi sołeckich, gdzie oprócz zabudowy 
mieszkaniowej, dostępne są również podstawowe usługi publiczne. Na pozostałych 
obszarach dominuje intensywnie prowadzona gospodarka rolna.  
 

2.3. Tereny inwestycyjne 

 
Gmina Miłomłyn ma przygotowanych kilka ciekawych ofert inwestycyjnych: 
 

1. Teren objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem 
pod przemysł i usługi, obejmujący działkę nr 138/74 o pow. 2,2092 ha położoną 
w Miłomłynie pomiędzy ul. Polną i ul. Potockiego uzbrojony w sieć energetyczną, 
wodociągową i kanalizacyjną, 
 

2. Teren objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową, pod zabudowę 
usługową i zabudowę produkcyjną i usługową, obejmujący 22 działki o łącznej pow.  
ok. 4 ha położone w Miłomłynie pomiędzy ul. Kolejową i ul. Polną uzbrojony w sieć 
energetyczną, wodociągową i drogę utwardzoną, 

 
3.  Teren objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem 

pod port jachtowy z infrastrukturą towarzyszącą, obejmujący działki o nr 81/2 i nr 81/3 
o łącznej pow. 3,1779 ha położone w Miłomłynie bezpośrednio przy Kanale Elbląskim, 
w pobliżu Śluzy Miłomłyn uzbrojony w sieć energetyczną, wodociągową i drogę 
utwardzoną. 

 
4. Nieruchomość gruntowa położona w centrum Miłomłyna, bezpośrednio przy ul. Twardej, 

głównej drodze wjazdowej do miasta Miłomłyn. Działka stanowi część byłego torowiska. 
Teren działki nr 116/66 o pow. 0,5825 ha jest niezagospodarowany, zlokalizowany 
pomiędzy zabudową mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną. Kształt działki 
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nieforemny wydłużony. Przez działkę przebiega wodociąg, istnieje możliwość podłączenia 
do kanalizacji i energii. Nieruchomość gruntowa jest objęta aktualnym planem 
zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona w części na cele zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej oraz w części na cele usługowe. 

 

2.4. Demografia 

 
Według danych statystycznych na koniec 2019 r. Miasto i Gminę Miłomłyn zamieszkiwało 
4 919 osób, w tym 2 454 mężczyzn i 2 465 kobiet. W porównaniu do 2012 roku spadek liczby 
ludności wyniósł 3,13%.   
 
Wskaźnik urbanizacji, czyli udział ludności miejskiej w liczbie ludności ogółem, w latach  
2012 – 2019 utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Miasto Miłomłyn w 2012 roku liczyło  
2 471 mieszkańców, co stanowiło 48,66% ogółu ludności, w roku 2019 liczyło 2 427 
mieszkańców, co stanowiło 49,34% ogółu mieszkańców. 
 
Saldo migracji wewnętrznych w roku 2019 wynosiło -15, saldo migracji zagranicznych 4.  
W poniższej tabeli zawarto wybrane wskaźniki przedstawiające dane dot. ludności w Gminie 
Miłomłyn w latach 2012 – 2020.  
 

 
Tabela 3: Dane demograficzne 

WSKAŹNIK 
JEDN. 

MIARY 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Wskaźnik obciążenia demograficznego 
 

Ludność w wieku 
nieprodukcyjnym na 
100 osób w wieku 
produkcyjnym 

osoba 55,0 55,8 55,3 55,2 57,4 58,1 59,0 61,0 53,8 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym na 
100 osób w wieku 
przedprodukcyjnym 

osoba 79,6 81,7 83,6 87,6 91,5 93,8 96,0 103,8 88,9 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym   
na 100 osób w wieku 
produkcyjnym 

osoba 24,4 25,1 25,2 25,8 27,4 28,1 28,9 31,1 25,3 

 

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 
 

w wieku 
przedprodukcyjnym 

% 19,8 19,7 19,4 19,0 19,0 19,0 18,9 18,6 18,5 

w wieku 
produkcyjnym 

% 64,5 64,2 64,4 64,4 63,5 63,2 62,9 62,1 65,0 

w poprodukcyjnym % 15,7 16,1 16,2 16,6 17,4 17,8 18,2 19,3 25,3 
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Wskaźnik modułu gminnego 
 

Ludność na 1 km² 
(gęstość zaludnienia) osoba 32 32 32 31 31 31 31 31 30 

Kobiety na 100 
mężczyzn 

osoba 100 99 99 99 98 98 98 100 101 

Małżeństwa na 1000 
ludności 

- 6,1 5,7 4,3 5,9 3,4 3,2 4,0 4,0 0,8 

Urodzenia żywe na 
1000 ludności 

- 10,8 10,09 11,03 6,93 9,73 10,93 8,24 6,46 2,84 

Zgony na 1000 ludności - 11,0 11,8 11,43 11,69 11,12 11,72 16,08 11,31 7,11 
Przyrost naturalny na 
1000 ludności 

- -0,2 -0,99 -0,39 -4,75 -1,39 -0,79 -7,84 -4,85 -4,26 
 

Liczba mieszkańców 
 

Ogółem osoba 5 078 5 085 5 073 5 042 5 030 4 998 4 975 4 919 4 925 

w tym miasto osoba 2 471 2 431 2 444 2 434 2 445 2 449 2 442 2 427 2 390 

w na wsi osoba 2 607 2 654 2 629 2 608 2 585 2 549 2 533 2 492 2 535 

Ogółem kobiety osoba 2 536 2 535 2 526 2 502 2 493 2 469 2 468 2 465 2 475 

Ogółem mężczyźni osoba 2 542 2 550 2 547 2 540 2 537 2 529 2 507 2 454 2 450 
 

Migracje 
 

Saldo migracji 
wewnętrznych 

osoba -4 -1 0 -7 -12 -15 2 -15 bd. 

Saldo migracji 
zagranicznych osoba -6 -8 -4 bd. -3 4 1 4 bd. 

Saldo migracji ogółem osoba -10 -9 -4 bd. -15 -11 3 -11 bd. 
Źródło: Lata 2012-2019 Bank Danych Lokalnych (stan na 31.XII), rok 2020 Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn (stan na 30.VI) 

 
Poniżej przedstawiono wskaźniki obciążenia demograficznego w ujęciu dla Gminy Miłomłyn, 
województwa warmińsko – mazurskiego i całego kraju oraz zmiany liczby ludności na 1000 
mieszkańców.  

 
Źródło: GUS 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
 

2.5. Edukacja  
 

Na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn funkcjonują 3 szkoły podstawowe, których organem 
prowadzącym jest samorząd gminny. Najliczniejszą szkołą jest Szkoła Podstawowa  
w Miłomłynie. Łączna liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 
wynosiła 371 osób. Szczegółowe dane dot. dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół 
gminnych przedstawia poniższa tabela.   
 
Tabela 4: Dane dot. dzieci w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę 
Miłomłyn 

WSKAŹNIK JEDN. 
MIARY 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Oddziały przedszkolne szt. 6 6 6 6 6 7 7 *8 
Dzieci w przedszkolach osoba 42 42 44 34 40 64 64 *78 
Dzieci w oddziałach 
przedszkolnych  
w szkołach podstawowych 

osoba 72 75 65 70 70 70 78 *66 

Dzieci w placówkach 
wychowania przedszkolnego na 
1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat 

osoba 377 453 536 581 494 556 645 bd. 

Szkoły podstawowe szt. 3 3 3 3 3 3 3 3 
Uczniowie szkół podstawowych osoba 292 294 328 343 304 337 371 *368 
Szkoły gimnazjalne szt. 1 1 1 1 1 0 0 0 
Uczniowie szkół gimnazjalnych osoba 139 147 134 125 126 81 43 *0 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, *UMiG Miłomłyn 
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W poniższych tabelach przedstawiono dane dotyczące stanu zatrudnienia oraz finansowania 
jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miłomłyn.   
 
Tabela 5: Stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych na 31.12.2019 r. 

Zatrudnienie na 31.12.2019 r.  Nauczyciele w etatach Pracownicy obsługi w etatach 
SP Miłomłyn 44,60 18,00 
SP Liwa 6,99 4,75 
SP Bynowo 7,02 5,00 
Razem 58,61 27,75 

Źródło: Raport o stanie Gminy Miłomłyn w 2019 r. 
 

Tabela 6: Informacja o finansowaniu oświaty 

Nazwa jednostki 2018 r. 2019 r. 
Liczba dzieci wg stanu 

na 30.09.2019 r. 
Wydatki w przeliczeniu 
na 1 ucznia za 2019 r. 

SP Miłomłyn 4 985 005,63 5 264 620,93 405 12 999,06 
SP Liwa 765 172,36 886 779,38 67 13 235,51 
SP Bynowo 571 390,09 747 959,28 42 17 808,55 
Razem 6 321 568,08 6 899 359,59 514 13 422,88 
Subwencja oświatowa 4 120 906,00 4 346 273,00  
Procent dofinansowania ze 
środków własnych Gminy 

24,2% 30,5% 

Źródło: Raport o stanie Gminy Miłomłyn w 2019 r. 
 

2.6. Rynek pracy 

 
Liczba podmiotów gospodarczych w Gminie Miłomłyn na koniec 2019 roku według 
danych Głównego Urzędu Statystycznego wynosiła 395. Szczegółowe dane dot. rodzajów 
działalności oraz rodzajów podmiotów prowadzących działalność przedstawiono  
w poniższych tabelach. 

 
Tabela 7: Podmioty wg PKD 2007 i rodzajów działalności 

 
WSKAŹNIK 

JEDN. 
MIARY 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ogółem jedn. 
gospod. 

323 334 344 341 344 359 364 395 

Rolnictwo, 
leśnictwo, 
łowiectwo  
i rybactwo 

jedn. 
gospod. 

50 52 46 46 39 37 36 35 

Przemysł  
i budownictwo 

jedn. 
gospod. 

91 93 97 93 95 113 115 130 

Pozostała 
działalność 

jedn. 
gospod. 

182 189 201 202 210 209 213 230 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Tabela 8: Podmioty gospodarki narodowej - wskaźniki 

WSKAŹNIK 
JEDN. 
MIARY 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Podmioty wpisane do 
rejestru REGON 
na 10 tys. ludności 

jedn. 
gospod. 

637 657 678 676 684 781 732 803 

Jednostki nowo 
zarejestrowane  
w rejestrze REGON na  
10 tys. ludności 

jedn. 
gospod. 

65 65 81 69 75 77 66 91 

Jednostki wykreślone  
z rejestru REGON 
na 10 tys. ludności 

jedn. 
gospod. 

63 46 61 61 77 42 52 32 

Osoby fizyczne 
prowadzące 
działalność 
gospodarczą na 100 
osób w wieku 
produkcyjnym 

jedn. 
gospod. 

7,95 8,31 8,45 8,43 8,45 8,98 9,40 10,41 

Fundacje, 
stowarzyszenia  
i organizacje 
społeczne na  
10 tys. mieszkańców 

jedn. 
gospod. 

32 31 30 34 42 42 46 51 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
 

 
Źródło: GUS 

 
Na terenie Gminy Miłomłyn przeważająca większość przedsiębiorców to 
mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 10 pracowników). Do znaczących pracodawców 
na terenie Gminy Miłomłyn należą: 
 METEC Sp. z o. o. – cynkownia ogniowa, w której można zamówić pokrycie różnego 

rodzaju wyrobów metalowych, zajmuje się wyrobami stalowymi, w ofercie posiada 
pojemniki na odpady, kosze z tworzywa i blachy, produkty i akcesoria do systemu 
kanalizacyjnego, 

 SONAROL Sp. j. Najda – producent wyrobów styropianowych, podstawowy produkt to 
płyty styropianowe oraz bloki styropianowe, 
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 SETONE Radosław Konstanty – świadczy usługi dostawy i montażu oznakowania 
pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, barier energochłonnych, 
wykonuje również oznakowanie poziome, zajmuje się elektroniką i elektryką drogową 
oraz kompleksową obsługą w zakresie wykonania i utrzymania czasowej organizacji 
ruchu, 

 BIANCO Sp. z o. o. – produkcja elementów: kolumny, fasady, filary, 
 Nadleśnictwo Miłomłyn – zajmuje się między innymi: ochroną lasów, 

zagospodarowaniem lasów, łowiectwem, edukacją i turystyką, 
 Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn.  
 

Poniżej zamieszczono wykres obrazujący wysokość przeciętnego wynagrodzenia brutto  
w Gminie Miłomłyn. 

 
Źródło: GUS 

 

Ze sprawozdania o rynku pracy za czerwiec 2020 r. (opracowanego przez PUP w Ostródzie) 
wynika, iż w Gminie Miłomłyn było 185 zarejestrowanych bezrobotnych. W poniższej tabeli 
przedstawiono szczegółowe dane dotyczące bezrobocia w Gminie Miłomłyn. 
 
 

Tabela 9: Bezrobotni zarejestrowani z terenu Gminy Miłomłyn 

Rok Obszar Ogółem Kobiety 
Z prawem do 

zasiłku 
Kobiety 

Udział osób  
z prawem do 

zasiłku w ogółem 

2012 
MiG 452 248 106 50 23,45% 
M 203 115 48 26 23,65% 
G 249 133 58 24 23,29% 

2013 
MiG 478 254 111 50 23,22% 
M 218 116 58 29 26,61% 
G 260 138 53 21 20,38% 

2014 
MiG 390 217 70 32 17,95% 
M 170 96 37 19 21,76% 
G 220 121 33 13 15,00% 

2015 
MiG 297 175 72 40 24,24% 
M 128 74 34 21 26,56% 
G 169 101 38 19 22,49% 
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2016 
MiG 282 151 65 35 23,05% 
M 125 61 32 16 25,60% 
G 157 90 33 19 21,02% 

2017 
MiG 243 155 57 28 23,46% 
M 112 64 29 14 25,89% 
G 131 91 28 14 21,37% 

2018 
MiG 194 137 49 31 25,26% 
M 101 61 31 18 30,69% 
G 93 76 18 13 19,35% 

2019 
MiG 189 123 47 29 24,87% 
M 86 53 19 12 22,09% 
G 103 70 28 17 27,18% 

2020 
MiG 185 112 51 32 27,57% 
M 82 47 20 14 24,39% 
G 103 65 31 18 30,09% 

Źródło: Dane PUP w Ostródzie 

Wykres: Stopa bezrobocia w powiecie ostródzkim, województwie warmińsko-mazurskim  
i kraju 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Ostródzie 

 

Jak wynika z powyższej wykresu  stopa bezrobocia w każdym z badanych obszarów ulega 
sukcesywnemu zmniejszeniu na przestrzeni ostatnich lat. Niestety nadal stopa bezrobocia  
w powiecie ostródzkim jest wyższa, niż stopa bezrobocia w województwie warmińsko-
mazurskim i w kraju.  
 

W najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy były osoby o niskim poziomie wykształcenia lub bez 
kwalifikacji zawodowych. Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła wśród osób  
z wykształceniem podstawowym ukończonym i nieukończonym. 
Zmiany dotyczące bezrobocia na przestrzeni lat 2012 – 2019: 

 nieznaczny spadek liczby osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, 
 wzrost liczby osób długotrwale bezrobotnych, 
 wzrost liczby osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, 
 znaczny spadek liczby osób bezrobotnych ogółem. 
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2.7. Pomoc społeczna 

 
Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej na przestrzeni ostatnich 
kilku lat wśród mieszkańców Gminy Miłomłyn sukcesywnie maleje. Niestety nadal jest on 
wyższy niż w powiecie ostródzkim i województwie warmińsko-mazurskim. Poniżej 
zamieszczono wykres obrazujący zmiany jakie zaistniały w tym zakresie na przestrzeni lat 
2014 – 2018.  
 

 
Źródło: GUS 

 

Bardziej szczegółowe dane w zakresie korzystania z pomocy społecznej zamieszczono  
w poniższej tabeli.  
 

Tabela 10: Korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej  

WSKAŹNIK JEDN. 
MIARY 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gospodarstwa 
domowe korzystające 
ze środowiskowej 
pomocy społecznej 

gospodarstwo 393 441 451 435 392 341 338 *290 

Osoby  
w gospodarstwach 
domowych 
korzystających  
ze środowiskowej 
pomocy społecznej 

osoba 1 100 1 115 1 076 1 019 930 814 830 *748 

Beneficjenci 
środowiskowej 
pomocy społecznej na 
10 tys. ludności 

osoba 2 167 2 206 2 120 2 019 1 847 1 617 1 668 *1 385 

Źródło: Bank Danych Lokalnych*, M-GOPS Miłomłyn 
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Z danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie wynika, iż: 
 największe grupy świadczeniobiorców odczuwają problemy: bezrobocia, 

długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności, ubóstwa i problemów 
opiekuńczo – wychowawczych, 

 maleje liczba osób bezrobotnych korzystających z pomocy finansowej oraz osób  
z niepełnosprawnością, 

 nieznacznie wzrasta liczba osób z długotrwałą chorobą, 
 stale wzrasta liczba osób korzystających z usług opiekuńczych i kierowanych 

do domów pomocy społecznej, 
 w 2018 r. z Programu 500+ korzystało 358 rodzin (594 dzieci), natomiast w 2019 r. 

521 rodzin (860 dzieci). 
 

 

2.8. Organizacje pozarządowe 

 
Współpracę z organizacjami pozarządowymi reguluje uchwalany przez Radę Miejską 
w Miłomłynie roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Miłomłyn. Program stanowi element polityki 
społeczno-finansowej Gminy. Zgodnie z zapisami programu jego celem nadrzędnym jest 
„Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb 
społecznych mieszkańców Gminy Miłomłyn poprzez budowanie partnerstwa i rozwój 
współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”. W programie 
określono również następujące cele szczegółowe: 

 umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw  
i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych, 

 zwiększenie wpływu organizacji sektora pozarządowego na kreowanie polityki 
społecznej w Gminie Miłomłyn, 

 wzmocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wpływ 
na życie lokalnej wspólnoty, 

 zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gminy Miłomłyn w rozwiązywanie 
lokalnych problemów, 

 umożliwienie wczesnej identyfikacji potrzeb społecznych, prowadzącej 
do pełniejszego ich zaspokojenia, a tym samym do poprawy jakości życia 
mieszkańców, 

 udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy, a także 
realizacji innych działań podejmowanych w celu wzmacniania współpracy między 
organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi, 
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 otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom 
pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji wybranych zadań 
publicznych, 

 wzmocnienie wsparcia dla inicjatyw, zarówno indywidualnych mieszkańców jak  
i organizacji pozarządowych, podejmowanych w celu eliminowania negatywnych 
zjawisk dotykających społeczność lokalną, 

 promocja i rozwój przedsiębiorczości społecznej. 
 

 
Na terenie miasta i gminy Miłomłyn funkcjonują 23 organizacje pozarządowe: 

 Fundacja Aktywności na Mazurach (Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3/3), 
 Fundacja „Ekokanka” (Majdany Wielkie 1/2), 
 Fundacja „Osada Danków” (Wielimowo 4A), 
 Fundacja „VERITAS” Polska (Liksajny 16), 
 Gminny Klub Sportowy Kormoran Bynowo (Bynowo 7), 
 Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” w Miłomłynie (Miłomłyn, ul. Pasłęcka 27), 
 Liksajny Jutra (Liksajny 42a), 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Bynowie (Bynowo 20A), 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Liwie (Liwa, ul. Długa 103), 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Miłomłynie (Miłomłyn, ul. Twarda 1/1), 
 Ostródzkie Zrzeszenie Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka  

(Miłomłyn, ul. Pasłęcka 33), 
 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miejsko-Gminne Miłomłyn (Liwa, ul. Długa 

61), 
 Spółdzielnia Socjalna Negocjator (Liksajny 16), 
 Stowarzyszenie Bynowo na T.A.K. (Bynowo 37), 
 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Bartężek” (Winiec, ul. Sosnowa 7), 
 Stowarzyszenie na Rzecz Przyszłości Miłomłyna (Faltyjanki 9), 
 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Majdany Wielkie i okolic (Majdany Wielkie 28B), 
 Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” przy Szkole Podstawowej w Miłomłynie (Miłomłyn,  

ul. Pasłęcka 15), 
 Stowarzyszenie „Razem dla Innych” (Liwa, ul. Długa 26), 
 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Mozaika” (Miłomłyn, ul. Nadleśna 1A), 
 Stowarzyszenie Spróbujmy Razem (Boguszewo 8A), 
 Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” (Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15), 
 Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Ostródzie, XV Drużyna Harcerska 

Miłomłyn (Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15).  
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W stosunku do roku 2013, kiedy opracowywana była diagnoza do poprzedniej strategii 
rozwoju miasta i gminy Miłomłyn, liczba ta z 15 wzrosła o ponad 53% w stosunku do roku 
2020, co świadczy o wzmocnieniu aktywności mieszkańców Gminy Miłomłyn.  

 
 
Frekwencja wyborcza w Mieście i Gminie Miłomłyn 
W roku 2018 frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 52,06%. W ostatnich 
wyborach na Prezydenta RP z 2020 r. w 1. turze wyniosła 52,53%, natomiast w 2. turze 
osiągnęła poziom 60,36%. 
 
 

2.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia 

 
W zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Miłomłyn działa Posterunek Policji 
w Miłomłynie. Jednostka zatrudnia 5 funkcjonariuszy.  

 
Najczęstsze przestępstwa stwierdzone na terenie Gminy Miłomłyn w 2019 r. dotyczą: 

 przestępstw drogowych (nietrzeźwi kierujący pojazdami mechanicznymi oraz 
osoby prowadzące pojazdy mechaniczne wbrew obowiązującemu zakazowi), 

 przestępstw przeciwko mieniu (kradzieże, kradzieże z włamaniem oraz 
uszkodzenie mienia),  

 oszustw pospolitych i internetowych. 
 
Liczba odnotowanych interwencji w roku 2019 na terenie Miasta Miłomłyn to 275 
przypadków alarmowania oraz 98 przypadków, o których alarmowano z terenu Gminy 
Miłomłyn. 
 
W zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miłomłyn funkcjonują trzy jednostki 
ochotniczej straży pożarnej.  
 
 
Tabela 11: Ochrona przeciwpożarowa w 2019 r. 

Jednostka Pożar 
Miejscowe 
zagrożenia 

Alarm fałszywy Ćwiczenia 
Wyjazd 

gospodarczy 
Poza rejon 
działania 

OSP Miłomłyn 33 47 18 0 29 1 
OSP Liwa 9 2 0 0 2 0 
OSP Bynowo 4 5 3 0 2 0 

Źródło danych: Raport o stanie Gminy Miłomłyn w 2019 r. 
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Z danych GUS wynika, iż na obszarze Gminy Miłomłyn funkcjonuje wyłącznie jedna praktyka 
lekarska.  
 
Tabela 12: Przychodnie - ambulatoryjna opieka zdrowotna 

WSKAŹNIK 
JEDN. 

MIARY 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ogółem ob. 2 2 2 2 2 2 1 1 
Praktyki lekarskie  
miastach 

ob. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Placówki 
ambulatoryjnej 
opieki zdrowotnej  
na 10 tys. ludności 

ob. 4 4 4 4 4 4 2 2 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
 

Na terenie Gminy Miłomłyn w zakresie opieki zdrowotnej działa Samodzielny Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Miłomłynie. SNZOZ w Miłomłynie funkcjonuje  
w godzinach od 7 do 18. Siedziba SNZOZ (będąca własnością Gminy) wymaga kapitalnego 
remontu, łącznie z rozbudową części fizykoterapeutycznej. W trakcie realizacji remontu  
i modernizacji budynku należy przystosować obiekt do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami.  
 

Ze specjalistycznej opieki zdrowotnej mieszkańcy korzystają głównie w Ostródzie, Iławie  
i Olsztynie.  
 
 

2.10. Infrastruktura techniczna 

 
 Infrastruktura drogowa 
 
System transportowy Gminy Miłomłyn oparty jest o drogę krajową S7, drogi powiatowe oraz 
gminne, a także drogi wodne.  
 
Przebiegająca przez teren Gminy Miłomłyn droga krajowa (odcinek o długości 9,875 km) 
sprawia, że Gmina posiada bardzo dobre połączenie z podstawowym układem 
transportowym kraju. Jest to droga ekspresowa krajowa S7 Gdańsk-Olsztynek-Warszawa – 
granica państwa (Chyżne). Miłomłyn posiada obwodnicę oraz powiązanie poprzez węzeł 
dwupoziomowy z drogą powiatową nr 1192 N (Miłomłyn-Ruś). 
 
Na obszarze Gminy Miłomłyn znajduje się 41,482 km dróg powiatowych. Drogi te pełnią 
funkcję głównych powiązań sieci osadniczej na terenie Gminy, a także wiążą Gminę  
z województwem. Z uwagi na wzrost wskaźnika motoryzacji, zwiększające się natężenie 
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ruchu drogowego i niewystarczające środki finansowe na modernizację i remonty – stan 
techniczny dróg nie jest zadawalający.  
 
Do podstawowych dróg zapewniających powiązanie Gminy z województwem należą: 

 droga nr 1219N – Miłomłyn-Samborowo, 
 droga nr 1307 N – Miłomłyn-Zalewo, 
 droga nr 1188 N – Wólka Majdańska-Kupin, 
 droga nr 1192 N – Miłomłyn-Ruś. 

 
Część ulic na terenie miasta Miłomłyn stanowią drogi powiatowe, co przedstawiono  
w poniższej tabeli.  
 

Tabela 13: Miasto Miłomłyn – ulice powiatowe 
Nazwa ulicy   Nr ulicy  Długość w metrach 
ul. Iławska P1219N 2 267 

ul. Kościelna P1194N 358 
ul. Ostródzka P1194N 142 
ul. Ostródzka P1219N 355 
ul. Pasłęcka P1194N 410 

ul. Przejazdowa P1194N 841 
ul. Tartaczna P1194N 266 

ul. Twarda P1219N 2 039 
Razem  6 678  

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie 
 

Drogi gminne tworzą natomiast układ komunikacyjny bezpośrednio obsługujący sieć 
osadniczą rozproszoną, ośrodki turystyczne oraz zapewniają dojazd do pól i lasów. 
 
Tabela 14: Drogi gminne 

Rodzaj Długość w km 
Stan nawierzchni w % 

dobry dostateczny zły 
Gminne 38 18 69 13 
Ulice miejskie 27 41 35 24 
Drogi wewnętrzne  
i zakładowe 

12 66 30 4 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn 
 

Znaczna część wyżej wymienionych dróg wymaga poprawy stanu technicznego poprzez 
budowę nowych nawierzchni na odcinkach szczególnie ważnych dla funkcjonowania Gminy  
i prawidłowej obsługi mieszkańców. 
 

Drogi gminne obsługujące Gminę Miłomłyn o łącznej długości 38 km posiadają  
w większości nawierzchnię ulepszoną (pokryte destruktem asfaltowym, masą bitumiczną  
i pospółką żwirową). 
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Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 
 

Na terenie Gminy istnieje 5 wodociągów grupowych zasilających następujące miejscowości: 
Miłomłyn, Kamieńczyk, Liksajny, Malinnik, Wólka Majdańska, Majdany Wielkie, Winiec, Liwa, 
Zalewo, Boguszewo, Rogowo, Karnity, Ligi, Bynowo, Dębinka, Skarpa, Majdany Małe, Zatoka 
Leśna, Gil Mały. Łączna długość sieci wodociągowej według danych PGK Sp. z o. o. w 2019 r. 
wynosi 56,2 km.  
 
Mieszkańcy zaopatrywani są w wodę pitną z 5 ujęć podziemnych ze stacjami uzdatniania 
wody znajdującymi się w: Miłomłynie, Liwie, Bynowie, Majdanach 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. Łącznie z instalacji wodociągowych korzysta 93,9% 
mieszkańców Gminy Miłomłyn.  
 

Tabela 15: Sieć wodociągowa 

WSKAŹNIK 
JEDN. 

MIARY 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Długość czynnej 
sieci rozdzielczej 
wodociągowej 

km 52,8 52,8 57,0 54,9 55,2 55,2 55,7 55,8 

Przyłącza 
prowadzące do 
budynków 
mieszkalnych  
i zbiorowego 
zamieszkania 

szt. 965 965 1167 1190 1210 1189 1128 1151 

Woda 
dostarczana 
gospodarstwom 
domowym 

dam³ 148,0 138,0 133,7 149,5 162,2 159,5 155,2 158,3 

Ludność 
korzystająca  
z sieci 
wodociągowej  
w miastach 

osoba 2253 2266 2396 2387 2399 2402 2391 *2412 

Ludność 
korzystająca  
z sieci 
wodociągowej 

osoba 4589 4602 4763 4739 4735 4703 4671 *4510 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, *PGK sp. z o. o. 
 
 

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 50,3 km. Według danych PGK Sp. z o. o. do kanalizacji  
z odprowadzeniem do sieci podłączonych w 2019 r. było 608 budynków mieszkalnych  
i zbiorowego zamieszkania. Łącznie z kanalizacji ok. 67,7% ogółu mieszkańców Gminy. 
Gospodarka ściekowa wymaga dalszego sukcesywnego inwestowania, rozbudowy  
i uporządkowania, co w sytuacji wysokiego stopnia zwodociągowania zapobiegnie degradacji 
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środowiska i wyeliminuje zagrożenie dla podziemnych warstw wodonośnych stanowiących 
źródło wody pitnej. 
 
Tabela 16: Sieć kanalizacyjna 

WSKAŹNIK 
JEDN. 

MIARY 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Długość 
czynnej sieci 
kanalizacyjnej 

km 45,5 45,5 51,6 47,0 50,2 50,2 50,2 50,3 

Przyłącza 
prowadzące  
do budynków 
mieszkalnych  
i zbiorowego 
zamieszkania 

szt. 653 653 653 645 671 647 609 617 

Ścieki 
odprowadzone 

dam³ 76 81 85 86 94 92 88 *87 

Ludność 
korzystająca  
z sieci 
kanalizacyjnej 
w miastach 

osoba 1891 1902 2067 2056 2067 2056 2025 *2182 

Ludność 
korzystająca  
z sieci 
kanalizacyjnej 

osoba 3275 3286 3438 3411 3453 3414 3368 *3075 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, * PGK sp. z o. o. 

 
Tabela 17: Korzystający z instalacji w % ogółu ludności  

WSKAŹNIK 
JEDN. 

MIARY 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

OGÓŁEM 
Wodociąg % 90,5 90,5 93,9 94,0 94,1 94,1 93,9 *91,7 
Kanalizacja % 64,6 64,6 67,8 67,7 68,6 68,3 67,7 *62,5 
Gaz % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 *0,0 

W MIASTACH 
Wodociąg % 93,2 93,2 98,0 98,1 98,1 98,1 97,9 *99,4 
Kanalizacja % 78,2 78,2 84,6 84,4 84,5 84,0 82,9 *89,9 
Gaz % 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 *0,0 

NA WSI 
Wodociąg % 88,0 88,0 90,0 90,2 90,4 90,3 90,0 *84,1 
Kanalizacja % 52,1 52,1 52,1 52,0 53,6 53,3 53,0 *35,8 
Gaz % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *0,0 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, *UMiG Miłomłyn 

 
Utylizację ścieków realizuje od 2005 roku 1 biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków. 
W 2017 r. przeprowadzono I etap rozbudowy oczyszczalni. Obiekt obecnie pracuje  
w układzie przepływowym z sekwencyjnym, naprzemiennym oczyszczaniem porcji ścieków. 
Główne procesy technologiczne odbywają w reaktorze biologicznym, który stanowi jedna 
komora osadu czynnego wyposażona w osadniki wtórne, piaskownik i selektor. Wielkość 
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(przepustowość) oczyszczalni wg projektu wynosi 600 m³/ dobę. Istniejąca oczyszczalnia 
ścieków wymaga rozbudowy celem osiągnięcia parametrów oczyszczonych ścieków 
zgodnych z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG oraz zmiany przepustowości (zwiększenia 
wydajności) oczyszczalni dla odbioru większej ilości ścieków, które pojawią się wraz  
z rozbudową sieci kanalizacyjnej, w tym związanej z obsługą obiektów uzdrowiskowych. 
 
W tabeli poniżej przedstawiono liczbę osób korzystających z oczyszczalni. 
 
Tabela 18: Ludność korzystająca z oczyszczalni  

WSKAŹNIK 
JEDN. 

MIARY 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ogółem osoba 3150 3458 2855 3151 3290 3215 3224 3075* 
w miastach osoba 2200 2408 1940 2160 2160 2168 2174 2182* 
na wsi osoba 950 1050 915 991 1130 1047 1050 893* 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, *PGK sp. z o. o. 
 

W przedstawionym okresie wzrosła liczba korzystających z oczyszczalni na terenach wiejskich 
Gminy Miłomłyn. Problemem jest niewystarczający poziom korzystających z oczyszczalni  
w ogólnej liczbie mieszkańców. Znaczna część mieszkańców Gminy nie korzysta 
z oczyszczalni ścieków. Na terenie Gminy w 2019 r. funkcjonowały 572 zbiorniki 
bezodpływowe i 29 oczyszczalni przydomowych. 
 

Tabela 19: Gromadzenie i wywóz nieczystości płynnych 

WSKAŹNIK 
JEDN. 

MIARY 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zbiorniki 
bezodpływowe 

szt. 508 423 430 445 451 459 572 bd. 

Oczyszczalnie 
przydomowe 

szt. 9 12 19 23 27 29 29 bd. 

Stacje zlewne szt. 1 1 1 1 1 1 1 bd. 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 
Gospodarka odpadami 
 
Na terenie Gminy Miłomłyn nie ma składowiska odpadów. Zostało ono zamknięte  
w 1999 roku i zrekultywowane w 2003 roku. Odpady komunalne i komunalnopodobne 
składowane są na wysypisku w Rudnie. Gmina Miłomłyn jest członkiem Związku Gmin 
Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. W poniższej tabeli przedstawiono 
wybrane dane o odpadach komunalnych w Gminie. 
 

Tabela 20: Odpady komunalne 

WSKAŹNIK 
JEDN. 

MIARY 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 
Ogółem t 576,74 511,34 517,11 936,29 999,89 1026,53 1015,03 bd. 
Budynki mieszkalne t 473,85 404,13 407,17 787,43 831,15 872,84 843,98 bd. 
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objęte zbieraniem 
odpadów  
z gospodarstw 
domowych 
Odpady z gospodarstw 
domowych 
przypadające  
na 1 mieszkańca 

kg 93,4 80,0 80,2 156,0 165,1 173,4 169,6 bd. 

Jednostki odbierające 
odpady w badanym 
roku wg obszaru 
działalności 

szt. 4 3 2 2 2 1 2 bd. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 
Od 1 czerwca 2020 r. w całej Polsce zmieniły się przepisy dotyczące odpadów i ich segregacja 
stała się obowiązkowa. Każdy z mieszkańców płaci taką samą opłatę za śmieci segregowane.  
Niestosowanie się do zasad segregacji odpadów może oznaczać większe wydatki. Według 
nowych stawek przyjętych na całym terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego 
„Czyste Środowisko”, za niesegregowane odpady trzeba będzie zapłacić dwa razy więcej niż 
za śmieci segregowane.  
 
 
Infrastruktura energetyczna 
 
Na terenie Gminy Miłomłyn zapotrzebowanie na energię elektryczną i infrastrukturę 
energetyczną jest wystarczające. W przyszłości, w przypadku zwiększonego zapotrzebowania 
na moc może istnieć potrzeba inwestycji w infrastrukturę energetyczną. 
 
Właścicielem i operatorem sieci dystrybucyjnej SN 15kV, stacji transformatorowych  
15 kV/0,4 kV oraz sieci 0,4 kV jest ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie (za wyjątkiem 
pojedynczych stacji pozostających na majątku odbiorców zasilanych na poziomie napięcia  
15 kV oraz instalacji odbiorczych zalicznikowych 0,4 kV). Ponadto ENERGA-OPERATOR SA jest 
właścicielem także PZ Miłomłyn, sieci SN 15 kV, stacji transformatorowo-rozdzielczych 
15/0,4 kV. Stan istniejący sieci dystrybucyjnej SN 15 kV określa się jako dobry. Zapewnia ona  
w sposób zadowalający realizację potrzeb odbiorców energii elektrycznej. Dostawca energii 
odpowiada za sprawność dostaw energii oraz rozwój i modernizacje sieci energetycznej.  
 
Na obszarze Gminy Miłomłyn nie ma zlokalizowanej stacji 110/15 kV. Linie 15 kV zasilające 
obszar gminy zasilane są z GPZ Ostróda oraz GPZ Morąg, które znajdują się w sąsiednich 
gminach. W GPZ Ostróda zainstalowane są 2 transformatory 110/15 kV o mocy 40 MVA 
każdy, natomiast w GPZ Morąg zainstalowane są 2 transformatory 110/15 kV o mocy  
25 MVA.  
 
Podstawowym zadaniem stacji GPZ (Główny Punkt Zasilania) jest przetworzenie energii 
elektrycznej i „wprowadzenie” jej w lokalną sieć rozdzielczą średniego napięcia 15 kV 
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zasilającą odbiorców przemysłowych i komunalnych. Stąd lokalizacja stacji, a także moc 
znamieniowa transformatorów, jest ściśle związana z zapotrzebowaniem na energię 
elektryczną na danym obszarze.  
 
Na terenie Gminy Miłomłyn funkcjonuje obecnie 93,7 km napowietrznych linii 
energetycznych o napięciu 15 kV oraz 5,5 km linii kablowych o tym samym napięciu. Ponadto 
na opisywanym areale funkcjonuje 100 km linii energetycznych napowietrznych o napięciu 
0,4 kV, oraz 33,5 km linii energetycznych kablowych.  
 
Na terenie działania ENERGA – OPERATOR, Oddział w Olsztynie stan sieci 
elektroenergetycznej oceniany jest jako dobry. Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie 
zgodnie z zapisami właściwych przepisów prawa oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej planuje i realizuje modernizacje / remonty oraz bieżące zabiegi 
eksploatacyjne w sieci wysokiego napięcia, średniego napięcia oraz niskiego napięcia, 
których celem jest zapewnienie dobrego stanu technicznego infrastruktury sieciowej, a przez 
to poprawa jakości usług (m. in. ograniczenia czasu ograniczeń awaryjnych oraz ilości 
wyłączanych odbiorców) oraz spełnienie wymagań wynikających ze wzrostu 
zapotrzebowania na moc.  
 
Na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn funkcjonuje oświetlenie uliczne, obejmujące łącznie  
440 opraw. Stan techniczny istniejącego oświetlenia oceniany jest jako dobry.  
 
Ciepłownictwo  
 
Centralny system ogrzewania funkcjonuje głównie w mieście. Gospodarka cieplna w gminie 
opiera się na lokalnych kotłowniach zlokalizowanych w obiektach użyteczności publicznej, 
blokach mieszkalnych i domach. Taka sytuacja jest charakterystyczna dla gmin wiejskich  
i miejsko-wiejskich. Kotłownie miejskie zasilane są głównie węglem i miałem węglowym, 
olejem opałowym oraz gazem propan-butan, zaś piece na olej napędowy pełnią funkcję 
rezerwową. W pozostałych obiektach i na obszarach wiejskich najczęściej wykorzystywane 
są: węgiel, miał, drewno, rzadziej olej i gaz.  
 

Na terenie Gminy Miłomłyn energia cieplna wykorzystywana jest:  
 do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej  

w budownictwie mieszkaniowym, 
 do przygotowania posiłków w gospodarstwach domowych, 
 do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u., na potrzeby technologiczne 

(w kuchniach) w szkołach i innych obiektach usługowych.  
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Budynki przeznaczone na pobyt ludzi ogrzewane są z indywidualnych źródeł ciepła, jednym  
z poniższych sposobów: instalacja centralnego ogrzewania z kotłowni indywidualnych, piece 
węglowe, piecyki gazowe i olejowe oraz piecyki elektryczne. 
 
Gazownictwo  
 
Obecnie na terenie gminy Miłomłyn nie występuje sieć gazowa niskiego, średniego  
i wysokiego ciśnienia.  
 

W związku z faktem, że obecnie Gmina nie jest zgazyfikowana, mieszkańcy korzystają  
z węgla, oleju opałowego, gazu propan-butan, dystrybuowanego w butlach. Ponadto należy 
zauważyć, że dość nieduża liczba ze zinwentaryzowanych kotłowni jest zasilana gazem 
płynnym zbiornikowym propan-butan czy też propan techniczny. Analogiczna sytuacja 
występuje w zakresie ogrzewania domów jednorodzinnych i gospodarstw rolnych. Zupełnie 
inna sytuacja ma natomiast miejsce w zakresie zaopatrzenia odbiorców gazu propan-butan 
dla potrzeb bytowych związanych z energią potrzebną dla celów przygotowywania posiłków.  
W tym przypadku, głównie z uwagi na brak na terenie Gminy sieci gazowej występuje  
w zamian dystrybucja gazu propan-butan w butlach 11 kg, realizowana przez podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą.  
 
W projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
obszaru Miasta i Gminy Miłomłyn w latach 2020 – 2021 planuje się podłączyć budynki 
użyteczności publicznej należące do gminy (urząd, szkoły, m-gok, biblioteka) do sieci 
gazowej. Gaz płynny jest paliwem ekologicznym i dlatego jest godny polecenia jako 
alternatywa w stosunku do węgla czy oleju opałowego. Również likwidacja węglowych 
trzonów kuchennych i zastąpienie ich kuchniami gazowymi zasilanymi gazem płynnym ma 
duży wpływ na ochronę środowiska naturalnego. W związku z powyższym działania Gminy 
Miłomłyn powinny sprzyjać dalszemu rozwojowi dystrybucji płynnych paliw gazowych 
na terenie Gminy. 
 
W dniu 18 maja  2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn Stanisław Siwkowski oraz Prezes 
EI Invest sp. z o. o. Piotr Umański podpisali list intencyjny w sprawie możliwości gazyfikacji 
Miasta i Gminy Miłomłyn. W związku z planowanym przez spółkę EI Invest rozwojem sieci 
gazowej, podjęto negocjacje dotyczące ustalenia możliwości powstania dystrybucyjnej sieci 
gazowej oraz zasad jej finansowania. List intencyjny stanowił podstawę rozpoczęcia prac 
analitycznych oraz projektowych, które miały na celu realizację inwestycji. Została 
opracowana analiza techniczno-ekonomiczna przedsięwzięcia, jakim jest gazyfikacja Gminy  
i Miasta Miłomłyn. W konsekwencji podjęto decyzję o przystąpieniu do realizacji inwestycji. 
Dotychczas wykonano prace projektowe związane z gazyfikacją miasta i gminy Miłomłyn. 
Jesienią 2019 r. ruszyły pierwsze prace budowlane. Poza Miłomłynem obejmie swoim 
zasięgiem kilka miejscowości w gminie, które zostaną włączone do istniejącego gazociągu  
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w miejscowości Samborowo. Projekt przewiduje wykonanie odcinków sieci dystrybucyjnych 
wraz z przyłączami pomiędzy oraz w miejscowościach: Rogowo, Boguszewo, Liwa, 
Wielimowo i Miłomłyn. Sieć gazowa liczyć będzie ponad 19 kilometrów. 

 
Dostęp do Internetu 
 
Wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Miłomłyn zostały podłączone do sieci OSE łączem 
światłowodowym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 
OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, 
bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Program został zaprojektowany przez Ministerstwo 
Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy ustawy  
o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.  
 
Opisane powyżej przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez firmę Nexera Sp. z o. o., która 
obecnie prowadzi również budowę światłowodu na terenie Gminy Miłomłyn (działanie 
finansowane w ramach konkursu prowadzonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa  
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Budowa dotyczy 
sieci światłowodowej o przepustowości min. 100 Mb/s i jest realizowana w kilku regionach, 
m.in. na terenie Warmii i Mazur.  
 
W zakresie telekomunikacji przewiduje się dalszą rozbudowę sieci telekomunikacyjnych 
zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystującej nowe technologie, tak by objąć cały 
obszar Gminy Miłomłyn zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym połączonym  
z systemami sieci wojewódzkiej i krajowej (z zachowaniem wymogów ustawy o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych). 
 
Gmina Miłomłyn planuje także sukcesywne wdrażanie e-usług publicznych. Obecnie w tym 
zakresie wdrażany jest projekt pod tytułem „E-Miłomłyn – rozwój nowoczesnych e-usług 
publicznych”, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest 
usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów 
administracyjnych na terenie Gminy Miłomłyn. Planowane efekty to m.in.:  

• uruchomienie 4 systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania 
publiczne, 

• udostępnienie 7 usług publicznych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna 
interakcja, 

• udostępnienie 15 usług publicznych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – 
dwustronna interakcja, 

• udostępnienie 8 usług  publicznych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – 
transakcja.  
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Uruchomione   systemy   będą   wspomagały   realizację   zadań   publicznych   przez   Gminę 
Miłomłyn i wpłyną pozytywnie na poszerzenie dostępu klientów do informacji oraz zasobów 
urzędu. Dzięki realizacji projektu wzrośnie liczba urzędowych spraw załatwianych 
elektronicznie przez mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Gminy Miłomłyn. 
 
 

2.11. Zabytki 

 
Dziedzictwo historyczne, w tym zachowane obiekty zabytkowe stanowią jeden z ważnych 
atutów Miasta i Gminy Miłomłyn. W Rejestrze Zabytków ujęte są 32 obiekty pod opieką 
konserwatorską (23 w Miłomłynie i 9 na obszarach wiejskich) oraz 4 stanowiska 
archeologiczne. Natomiast w Gminnej Ewidencji Zabytków znajduje się 45 obiektów z terenu 
Miasta i 177 obiektów z terenów wiejskich oraz 156 stanowisk archeologicznych.  
 

Do najważniejszych obiektów zabytkowych zalicza się: 

Kanał Elbląski 
W Miłomłynie znajduje się punkt węzłowy Kanału Elbląskiego, którego nadal funkcjonujące 
zabytkowe rozwiązania hydrotechniczne z XIX w. stanowią unikat na skalę światową, w tym: 

 Śluza i jaz „Zielona” 
Umożliwia żeglugę na odcinku Miłomłyn-Ostróda. Reguluje 1,4-metrową różnicę poziomu 
wód. Znajduje się w odległości 4,6 km od śluzy w Miłomłynie i 10,5 km od Ostródy. Obiekt 
został wybudowany w 1849 r. i poddany generalnej przebudowie w latach 1920-26. Jaz 
został poddany remontowi kapitalnemu w 1996 r. 

 Śluza Miłomłyn 
Punkt ten stanowi ważny węzeł Kanału Elbląskiego. Tutaj rozpoczyna się kilometraż trasy 
w kierunku jeziora Druzno, w kierunku jeziora Szeląg oraz w kierunku jeziora Jeziorak. 
Reguluje 2,8-metrową różnicę poziomu wód. Obiekt został wybudowany 1849 r. i poddany 
generalnej przebudowie przed rokiem 1926. 

 Wrota bezpieczeństwa 
Urządzenie przeciwpowodziowe usytuowane 450 m za śluzą Miłomłyn na odcinku  
do Elbląga. Wrota awaryjne (bezpieczeństwa) zapewniają bezpieczeństwo obiektów 
położonych poniżej stopnia Miłomłyn, zamykając dopływ wód z systemu jezior Rudej Wody 
w razie awarii śluzy bądź jazu Miłomłyn. Wrota są zamykane wyłącznie w razie awarii (bądź 
remontu). 

 Jaz w Miłomłynie 
Jeden z kluczowych obiektów z punktu widzenia gospodarki wodnej Kanału Elbląskiego.  
W dwóch przęsłach po lewej stronie jazu zbudowana jest węgornia.  
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 Akwedukt karnicki 
Atrakcja na szlaku wodnym na odcinku Miłomłyn-Iława. Kanał przecina jezioro Karnickie 
o powierzchni ok. 102 ha i biegnie w poprzek jeziora 2 metry nad poziomem wody w jeziorze  
w sztucznie usypanym nasypie o długości 484 m. Na tym odcinku usytuowano 2 bramy 
bezpieczeństwa na 6,5 i 8,91 km. Szerokość kanału wynosi 39 m. 
 
Neogotycki Kościół pw. św. Bartłomieja w Miłomłynie 
Zabytek sztuki sakralnej zbudowany w latach 1898 – 1901 przy wykorzystaniu oryginalnej 
północnej ściany z XIV w. Wewnątrz kościoła znajdują się: 3 rzeźby (Ostatnia Wieczerza, 
Zmartwychwstanie, Złożenie do grobu) umieszczone w późnobarokowym ołtarzu głównym; 
rzeźbiona ambona z początków XVIII w., gotycka chrzcielnica z przełomu XIV i XV w., witraże 
z początku XX w. 
 
Wieża dzwonnicza z krużgankami przy kościele w Miłomłynie 
Obiekt z XIV w. pełniący kiedyś funkcje obronne (okienka strzelnicze). 
 
Fragmenty muru obronnego w Miłomłynie 
Fragment dawnych fortyfikacji miejskich z XIV w. wzniesionych z kamienia polnego  
i czerwonej cegły. Znajduje się w pobliżu kościoła w Miłomłynie. 
 
Historyczny układ urbanistyczny Miłomłyna 
Historyczny układ urbanistyczny miasta Miłomłyn wraz z zabytkami architektury  
i kulturowymi nawarstwieniami starego miasta 
 
Zespół pałacowo-parkowy z XIX w. w Karnitach 
Zabytkowy obiekt nad jeziorem Kocioł oferujący pełen pakiet usług turystycznych. Znajduje 
się ok. 10 km na zachód od Miłomłyna.  
 

2.12. Kultura 

 
Na terenie Gminy Miłomłyn funkcjonuje 1 biblioteka, tj. Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Miłomłynie. Według danych statystycznych w 2019 roku liczba ludności na  
1 placówkę biblioteczną wynosiła 4 925 osób.  
 
Księgozbiór biblioteki liczy ponad 13 tysięcy książek. W 2019 roku wzbogacił się o kolejne 
666 książek (515 zakupionych ze środków własnych i dotacji, 151 podarowanych przez 
darczyńców). Księgozbiór jest w 100% skatalogowany i dostępny w formie elektronicznej. 
Użytkownicy biblioteki mogą skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu  
na 12 stanowiskach komputerowych. 
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Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki pełnią Powiatowa Biblioteka Publiczna  
w Ostródzie i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. 
 
Do podstawowych zadań w pracy biblioteki należy: 

 gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu 
czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych  
i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących 
wiedzy o własnym mieście, gminie i regionie, dokumentujących jego dorobek 
kulturalny, naukowy i gospodarczy, 

 udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,  
 prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, 
 popularyzacja książki i czytelnictwa, 
 współpraca z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami  

w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,                                             
 współpraca z bibliotekami szkolnymi zwłaszcza w zakresie prowadzenia wspólnej 

polityki gromadzenia zbiorów bibliotecznych, 
 doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 

 
W ciągu ubiegłego roku zanotowano w bibliotece:  

 10 022 wypożyczenia (książki i czasopisma),                                              
 8 082 udostępnienia na miejscu,                                             
 4 172 razy korzystanie z komputera. 

 
W 2019 roku biblioteka zorganizowała 32 wystawy okolicznościowe oraz 2 wystawy 
tematyczne (wystawa fotografii w ramach projektu FIO „Zmieniamy świat na lepsze jutro” 
oraz wystawę fotografii mieszkańca Miłomłyna). 
 

W placówce cyklicznie odbywają się  zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci oraz spotkania 
rękodzielnicze. Prowadzone są również lekcje biblioteczne dla dzieci z oddziałów 
przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Miłomłynie i Szkoły Podstawowej  
w Liwie. W czasie ferii zimowych i wakacji letnich organizowane są zajęcia dla dzieci. 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie bierze również udział w organizacji 
imprez o charakterze lokalnym (Kiermasz Wielkanocny, Jarmark Regionalny, Kiermasz 
Bożonarodzeniowy, Dożynki Gminne, Dożynki Powiatowe, Święto Dyni). Biblioteka 
współpracuje z organizacjami pozarządowymi, szkołami, bibliotekami szkolnymi. 
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Źródło: GUS 

 

Drugą instytucją kultury jest 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. Integracji 
środowiska wiejskiego sprzyjają świetlice wiejskie w miejscowościach: Boguszewo, Bynowo, 
Liksajny, Liwa. 
 

Głównym źródłem finansowania zadań statutowych M-GOK w Miłomłynie jest dotacja 
podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn. Stan zatrudnienia w 2019 roku  
w M-GOKu wyglądał następująco: 
 2 pracowników etatowych: dyrektor i pracownik gospodarczy, 
 3 pracowników na umowę zlecenie: instruktor nauki gry na gitarze, instruktor 

akompaniator śpiewu, instruktor jogi.  
W porównaniu z innymi instytucjami kultury w okolicznych samorządach stan zatrudnienia 
jest dużo niższy. Zaplecze lokalowe M-GOK w Miłomłynie nie jest w pełni wykorzystane.  
 

W 2019 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury był partnerem Stowarzyszenia Społeczno- 
Kulturalnego Mozaika w projekcie: Aleee Kanał współfinansowanego przez Narodowy 
Instytut Wolności z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.   
 

Poniżej zamieszczono wykres dotyczący imprez organizowanych przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Miłomłynie w latach 2011-2017 
 



35 

 
Źródło: GUS 

 

2.13. Turystyka 

 
Turystyka jest niezwykle ważną gałęzią gospodarki dla całego obszaru województwa 
warmińsko – mazurskiego. Znaczącą rolę w tym aspekcie odgrywa baza noclegowa.  
W Gminie Miłomłyn aktualnie funkcjonuje kilka obiektów turystycznych, w tym 2 hotele, 
gospodarstwa agroturystyczne oraz pola namiotowe. Na terenie Gminy dostępnych jest  
325 całorocznych miejsc noclegowych. 
 

Tabela 21: Hotele, motele i pensjonaty wg kategorii w lipcu 

WSKAŹNIK 
JEDN. 

MIARY 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

obiekty ogółem; 
hotele; kategorii *** 

ob. 2 3 3 3 3 3 3 2 

pokoje ogółem; 
hotele; kategorii *** 

szt. 112 130 130 130 134 134 132 76 

miejsca noclegowe 
ogółem; hotele; 
kategorii *** 

msc. 244 286 286 285 286 286 283 170 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
 

Obiekty turystyczno-noclegowe na terenie Gminy Miłomłyn: 
 Hotel - Zamek Karnity, 
 Ośrodek Szkoleniowy Tarda, 
 Zajazd Przystanek Piławki, 
 Centrum Pałacowo-Konferencyjne „Osada Danków” (Wielimowo). 

Na przestrzeni ostatnich lat w widocznym stopniu rozwinęła się baza obiektów 
agroturystycznych na terenie Gminy Miłomłyn.  
 

Agroturystyka i pokoje gościnne na terenie Gminy Miłomłyn: 
 C. P. Żurawscy (Liwa, ul. Zielona 5), 
 Sławomir Szabelski (Glimy 1A), 
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 „U BARBARY" Barbara Rębacz (Miłomłyn, ul. Iławska 4), 
 Agroturystyka „U Anety” (Liksajny 47A), 
 „Jasiowy Zakątek” Janusz Mikołajski (Miłomłyn, ul. Ilińska 16), 
 Budynek nr 2 DEPENDANCE (Karnity 10), 
 „Mazurskie Chatki” Marcin Szymański (Skarpa 1/2), 
 Wanda Jakowszczenko „U Wandy” (Miłomłyn, ul. Pasłęcka 7), 
 Dominika Smoleńska Siedlisko „Sowia Stópka” (Miłomłyn, ul. Miła 6), 
 Krzysztof Duda „Rybaczówka” (Gil Wielki 2), 
 CDC Artur Szymecki „Lawendowy Winiec” (Winiec 36), 
 AGRO-FINEZJA Jarosław Michalczyk (Karnity 5A),  
 Piotr Pisz „Villa Mazura” (Liwa, ul. Długa 69), 
 Marcin Stankiewicz Photo & Travel „Winiec Family Houses” (Winiec, ul. Słoneczna 

Polana 8), 
 Tomasz Marciniak Domek letniskowy całoroczny (Miłomłyn, ul. Kościelna 2), 
 Agroturystyka Balbina Stelmach (Miłomłyn, ul. Jeziorna 10), 
 „Cichosza” Magdalena Siwkowska-Sotnik (Miłomłyn, ul. Lawendowa), 
 „Ilonka” Dariusz Paszkowski (Miłomłyn, ul. Cicha 1), 
 Domki letniskowe „Szpacze Gniazdo” Paweł Szpakowski (Winiec, dz. Nr 82/53), 
 Miłomłyn z haczykiem Dariusz Kazimierczyk (Miłomłyn, ul. Potockiego 15A). 

 
 

Tabela 22: Turystyczne obiekty noclegowe w lipcu 

WSKAŹNIK JEDN.  
MIARY 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Obiekty ogółem ob. 3 4 4 5 5 4 4 4 
Obiekty całoroczne ob. 3 4 4 4 4 4 4 3 
Miejsca noclegowe 
ogółem 

msc. 275 336 336 495 496 336 333 360 

Miejsca noclegowe 
całoroczne 

msc. 275 336 336 335 336 336 333 325 

Udzielone noclegi – 
turyści zagraniczni 

osoba 1 145 857 1 139 687 2 066 2 957 1 018 1 313 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 
 
W poniższej tabeli zaprezentowano dynamikę liczby miejsc noclegowych całorocznych  
w Gminie Miłomłyn.  
 
Tabela 23: Dynamika liczby miejsc noclegowych całorocznych  

WSKAŹNIK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Dynamika liczby miejsc 
noclegowych całorocznych 
(rok poprzedni = 100) 

0,00 122,2 100,0 99,7 100,3 100,0 99,1 97,6 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Według udzielonych noclegów turyści z zagranicy, którzy odwiedzili Gminę Miłomłyn 
pochodzą z: 

 Niemiec (1 078),  
 Rosji (101),  
 Wielkiej Brytanii (60),  
 Szwajcarii (32), 
 inne kraje (42).  

 
Do zasobów sprzyjających rozwojowi turystyki zaliczyć należy m.in.: 

 trasy rowerowe o charakterze lokalnym przebiegające przez tereny atrakcyjne 
turystycznie, 

 zabytki, w tym: 
o historyczny układ urbanistyczny miasta Miłomłyn wraz z zabytkami 

architektury i kulturowymi nawarstwieniami starego miasta,  
o zespół pałacowo – parkowy w Karnitach, 
o zabytkowe cmentarze i stanowiska archeologiczne, 
o kościół św. Bartłomieja Apostoła zbudowany w latach 1898-1901  

z zachowaniem północnej ściany kościoła z XIV wieku, 
o Kanał Elbląski – dzieło sztuki inżynierskiej oddane do użytku w 1861 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 
najdłuższym kanałowym szlakiem żeglugowym w Polsce, o całkowitej długości 
z odgałęzieniami 151,7 km, 

 dziedzictwo przyrodnicze (łącznie różnymi formami ochrony przyrody na terenie 
Gminy objęta jest powierzchnia wynosząca 13.240,5 ha, co stanowi 82% powierzchni 
ogólnej). 

 

2.14. Ochrona przyrody 

 
Gmina Miłomłyn wchodzi w skład obszaru funkcjonalnego „Zielonych Płuc Polski”. Teren 
gminy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem zasobów środowiska przyrodniczego  
o zachowanych naturalnych krajobrazach. Niekwestionowanym atutem środowiska 
przyrodniczego w Gminie jest jego ogromne zróżnicowanie i bogactwo zasobów naturalnych. 
Dlatego też spora część obszaru Gminy objęta jest ochroną w postaci obszarów chronionego 
krajobrazu, utworzonych na mocy ustawy o ochronie przyrody. Oprócz tego znajdują się dwa 
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rezerwaty przyrody – faunistyczny i wodny. Na obszarze Gminy Miłomłyn występuje także 
dużo chronionych elementów przyrodniczych w postaci pomników przyrody. Jest ich aż 
szesnaście. 
 
W skład zróżnicowania przyrodniczego w Gminie wchodzą takie elementy jak: 

 niezwykle bogata i zróżnicowana szata roślinna, 
 bardzo wysoki stopień zalesienia terenu Gminy (40,5% - przy średniej 29,9% dla 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego), 
 duża ilość zbiorników wodnych - na terenie Gminy występuje 19 jezior o łącznej 

powierzchni 1.226 hektarów, 
 gatunki o charakterze endemicznym (sosna taborska). 

 
W Gminie Miłomłyn spotkać można bardzo cenną pod względem przyrodniczym roślinność. 
Występują tu miedzy innymi: malina kamionka, orlica pospolita, jarzębiec pospolity, turówka 
wonna. Dowodem na bardzo niski poziom zanieczyszczeń w powietrzu jest szerokie 
występowanie wielu gatunków porostów, bardzo rzadko spotykanych w innych rejonach 
Polski. 
 

Środowisko naturalne Gminy jest bardzo rozwinięte także pod względem faunistycznym. 
Wpływ na to ma bardzo rozwinięta i zróżnicowana szata roślinna, a także występowanie 
wielu obszarów znajdujących się pod ochroną. Na terenie Gminy można spotkać bardzo 
rzadko występujące gatunki zwierząt jak: orzeł bielik, rzekotka drzewna, żółw błotny czy żaba 
moczarkowa. 
 

Lasy na terenie Gminy pełnią bardzo wiele istotnych funkcji - oprócz znakomitych 
parametrów przemysłowych drewna, powodujących że jest ono bardzo konkurencyjne 
względem innych dostawców tego surowca, warto zwrócić uwagę na funkcje rekreacyjne, 
turystyczne i naukowe (na terenie Gminy znajduje się baza genetyczna ekotypów sosny). 
 

Znajdujące się na terenie Gminy Miłomłyn 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 – chronione są w nim miejsca lęgowe ptactwa wodno-błotnego. 
2. Rzeka Drwęca – teren ochrony środowiska naturalnego pstrąga, łososia, troci i certy. 
 
Natura 2000: 
Na terenie gminy Miłomłyn (w południowej części gminy) znajduję się Specjalny Obszar 
Ochrony Siedlisk – Dolina Drwęcy, kod: PLH280001. Ostoja obejmuje całą rzekę Drwęcę, 
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wraz z dopływami Grabiczek i Dylewka, oraz z przyujściowymi fragmentami rzek Dylewki, 
Pobórskiej Strugi, Gizeli, Bałcynki, Iławki, Elżki i Wel.  
 
Pomniki przyrody: 
Na terenie Gminy Miłomłyn istnieje 16 pomników przyrody, wśród których na szczególną 
uwagę zasługują bardzo już rzadkie w Polsce stanowiska żółwia błotnego. Niezwykle 
interesujący jest także dąb „Ucho Igielne”, a także 120-letni zespół bukowo-modrzewiowy. 
Wykaz wszystkich pomników z terenu Gminy Miłomłyn zawiera Dziennik Urzędowy 
Województwa Olsztyńskiego Nr 14 z 1991 r. 
 
Gmina Miłomłyn to niewątpliwie doskonałe miejsce pod względem turystycznym. Ogromne 
bogactwo przyrodnicze, krajobrazowe, rozwinięta sieć hydrologiczna, a przede wszystkim 
obecność Kanału Elbląskiego, stanowią niezaprzeczalne atuty Gminy Miłomłyn w dziedzinie 
turystyki. 
 
Do szczególnie interesujących należy rezerwat ornitologiczny jeziora Iłgi, położony około  
10 km na południowy zachód od Miłomłyna. Znajdują się tam liczne stanowiska lęgowe 
ptactwa wodnego i błotnego, wśród nich bardzo rzadko już spotykanego orła bielika. 
 
Na terenie Gminy występuje wiele zasobów naturalnych. Do najważniejszych zasobów 
zaliczane są: 
1. Głaz grubokrystaliczny - „Żyjący” kamień, który „rośnie”, z roku na rok ma powiększać 
swoją objętość (w obwodzie 1 m i ponad 1 m wysokości). Znajduje się na pastwisku wsi Mały 
Gil, 40 m od jeziora, 
2. Rezerwat przyrody Jeziora Iłgi - Typ faunistyczny, przedmiot ochrony – miejsca lęgowe 
ptactwa wodno-błotnego oraz zachowanie zespołów roślinności torfowiskowej. Położony 
jest on wśród kompleksu leśnego, na zachód od miejscowości Boguszewo. Powierzchnia 
wynosi 74,7 ha, 
3. Rezerwat przyrody Rzeki Drwęcy - Typ wodny, charakter ichtiologiczny, przedmiot ochrony 
– ochrona środowiska pstrąga, łososia, troci i certy. Na południowy wschód od miejscowości 
Boguszewo. Możliwość dotarcia trasą rowerową. Rezerwat na terenie Gminy i przyległym 
obejmuje jezioro Drwęckie oraz pasy gruntów szerokości 5 m od ich brzegów, 
4. Sosna nad Jeziorem Iłgi - Zwana „królową lasu”, ze względu na wielkość (obwód 
przekraczający 3 m, wysokość ponad 30 m). Znajduje się w Leśnictwie Drwęca. 
 
Lasy ochronne: 
Decyzją Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych na znacznych obszarach lasów 
wyznaczono: 

 lasy wodochronne, 
 ostoje zwierzyny, 
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 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. 
 
Jeziora: 
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 Korbania. Jej dopływem jest rzeka Rybna Struga. 
Południowo-zachodnia część Gminy z jeziorem Gil Wielki odwadniana jest do jeziora 
Drwęckiego poprzez Iłgę. 
Na terenie Gminy występuje 19 jezior o łącznej powierzchni około 1.200 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 – ok. 558 ha, 
 Ilińsk – ok. 242 ha, 
 Karnickie – ok. 102 ha. 

 
Zgodnie z Uchwałą Nr XV/148/2020 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 czerwca 2020 r. 
na jeziorze Gil Wielki ustanowiono zakaz używania jednostek pływających o napędzie 
spalinowym. 
  
Spośród rzek płynących poddanych monitoringowi czystości wód na terenie Powiatu 
Ostródzkiego ocenie poddany jest Kanał Elbląski, który zaliczany jest 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, prowadzone przez 
Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną 4 kąpielisk: Tarda - jez. Bartężek, Miłomłyn – 
Jez. Ilińskie, Liksajny – jez. Ruda Woda, Karnity – jez. Kocioł potwierdziły zachowanie norm 
sanitarnych pod względem fizykochemicznym, bakteriologicznym i organoleptycznym. 
 

Na obszarze Gminy występują głównie złoża kopalin pospolitych, które mają zastosowanie 
w budownictwie, 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. 
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Na terenie Gminy występuje około 40 torfowisk, w obrębie których można spodziewać się 
udokumentowania złóż torfu. Łącznie zasoby szacowane są na 8 mln m³. Podstawowym 
surowcem leczniczym zlokalizowanym na terenie gminy Miłomłyn jest torf  
o właściwościach leczniczych. Dokumentację złoża torfu leczniczego w gminie Miłomłyn 
wykonano w Krajowej Izbie Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy” w Warszawie.  
 
Złoże torfu leczniczego znajduje się na działce 683/1, której odległość od centrum miasta 
Miłomłyn wynosi około 1,5 km. Samo złoże położone jest w widłach Kanału Elbląskiego  
i rzeki Korbania. Teren jest płaski i częściowo podmokły, poprzecinany gęstą siecią kanałów 
melioracyjnych doliny rzecznej. Wysokość bezwzględna terenu wynosi około 95 m n.p.m. 
Teren, na którym znajduje się udokumentowane złoże torfu leczniczego nie jest uzbrojony.  
W jego obrębie nie występuje infrastruktura mogąca stanowić przeszkodę dla przyszłej 
eksploatacji. 
 
Obszar złoża na działce nr 683/1 w Miłomłynie jest położony w obrębie Parku 
Krajobrazowego Kanału Elbląskiego. W bezpośrednim sąsiedztwie złoża brak obszarów 
ochronnych sieci Natura 2000, stref ochronnych ujęć wód podziemnych i głównych 
zbiorników wód podziemnych oraz obszarów ustanowionych dla złóż kopalin.  
 
Pod względem budowy geologicznej złoże torfu położone jest w obrębie utworów 
czwartorzędowych związanych z ostatnim zlodowaceniem. Na utworach plejstoceńskich 
występują utwory holoceńskie reprezentowane przez torfy, namuły oraz piaski rzeczne  
i jeziorne.  
 
W obrębie czwartorzędowego piętra wodonośnego wyróżnia się tu dwa użytkowe poziomy 
wodonośne. Pierwszy poziom występuje na głębokości około 10 – 40 m, a drugi 
na głębokości 30 – 70 m. Pierwszy poziom stanowi podstawę zaopatrzenia w wodę. Oprócz 
tych głównych poziomów na obszarach torfowych występuje płytki poziom wód gruntowych.  
 
Na obszarze złoża torfu wykonano 10 otworów wiertniczych do głębokości 3,5 m, z których 
pobrano próby do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych. Badania fizykochemiczne 
torfu wykonano w Zakładzie Tworzyw Uzdrowiskowych PZH w Poznaniu, a próby 
bakteriologiczne w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Poznaniu. Na tej 
podstawie Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych wydał Świadectwo potwierdzające właściwości 
lecznicze torfu ze złoża Miłomłyn.  
 
Dokumentowane złoże należy do złóż torfu leczniczego typu niskiego i ma postać tak zwanej 
łąki torfowej. Jest to torf turzycowiskowy barwy czarno – brunatnej o strukturze włóknistej  
i o zapachu naturalnym ziemistym. Średnia miąższość torfu wynosi 1,64 m. W podłożu torfu 
występuje gytia. Poziom wód na złożu występuje na głębokości 0,1 – 03 m.  
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Badana kopalina jest torfem leczniczym, stosunkowo nisko rozłożonym charakteryzującym 
się stopniem humifikacji wynoszącym 20 – 30%. Zawartość substancji organicznych wynosi 
od 87,1 do 95,9%. Składniki mineralne występują w nieznacznej ilości 4,1 – 5,9%, wyjątkowo 
( w jednej próbie) 12,9%. Naturalna wilgotność wynosi 86,6 – 89,3%.  
 
Badany torf leczniczy odznacza się dużą zdolnością chłonięcia wody, zwierającą się  
w granicach od 13,1 do 15,97 gH2O/1g s.m., a objętość sedymentacyjna wynosi 31,44 – 
37,85 cm³/ 1g s.m. 
 
Analiza uzyskanych wyników pozwala stwierdzić, iż torf leczniczy wykazuje znaczny stopień 
humifikacji, spełniając wymagania określone dla torfu leczniczego typu niskiego przydatnej 
do celów leczniczych. Parametry fizyko – chemiczne torfu leczniczego są korzystne dla 
przygotowania masy umożliwiającej stosowanie zabiegów głównie w postaci zawijań, 
fasonów, okładów i kąpieli. Wymienione zabiegi mogą oddziaływać korzystnie na organizm  
w leczeniu chorób reumatycznych, ortopedycznych i neurologicznych.  
 
Zasoby torfu obliczono na obszarze złoża o powierzchni 1,7 ha. Wynoszą one dla torfu 
leczniczego 28 241,69 m³. Po uwzględnieniu objętości ochronnej pozostawionej w spągu 
złoża wynoszącej 5 152, 2 m³, przyjmuje się zasoby kopaliny w ilości 23 089 m³.  
 

Na terenie 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 S7. 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. 
 

Obecnie w centrum Miłomłyna zainstalowano stację pomiaru jakości powietrza, 
automatycznie badającą poziom pyłu zawieszonego PM 2.5 oraz pyłu zawieszonego PM 10,  
a także dodatkowo określającą temperaturę i wilgotność powietrza oraz ciśnienie. Zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. (poz. 1032) dopuszczalny 
poziom pyłu zawieszonego PM10 to średniodobowe stężenie 50µg/m³. Dopuszcza się 35 dni 
w roku kiedy poziom ten może być przekroczony. Dla pyłu PM2,5 dopuszczalny 
średnioroczny poziom to 25µg/m³. Dotychczasowe pomiary wskazują, że najczęściej poziom 
pyłu PM10 nie przekracza 30µg/m³, a poziom pyłu PM2,5 jest poniżej 20µg/m³. 
 

Gwałtowny, skokowy przyrost liczby środków transportowych spowodował duży wzrost 
uciążliwości hałasu. W sierpniu 2020 r. dokonano całodobowych pomiarów emisji hałasu 
pochodzącego od drogi ekspresowej S7 w trzech punktach pomiarowych (II tury pomiarowe) 
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zlokalizowanych w miejscowości Miłomłyn. Dla 12 oznaczeń punktu pomiarowego (6 w ciągu 
dnia i 6 w ciągu nocy) w ocenie zgodności z poziomami dopuszczalnymi hałasu tylko 1 wynik 
był niezgodny z wymaganiami. 

Artykuł 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 r., poz. 310  
z późn. zm.) za obszary szczególnego zagrożenia powodzią uznaje m.in. obszary: 

 na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, 
 na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%, 
 obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim 

brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy. 
 
Zgodnie z obowiązującymi mapami zagrożenia powodzią i mapami ryzyka powodziowego na 
terenie Gminy Miłomłyn wyznaczone zostały 3 obszary zagrożenia powodziowego, 
oznaczone jako: 

 N-34-76-D-d-1,  
 N-34-76-D-c-3,  
 N-34-76-D-c-4.  

 
Dla każdego z wymienionych obszarów prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 
wysokie i wynosi 10% raz na 10 lat. W/w obszary przedstawiają poniższe mapy.  
 
 



 

Mapa: Obszary ryzyka powodziowego  

 
Źródło: https://wody.isok.gov.pl 
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Mapa: Obszar zagrożenia powodziowego 

 
Źródło: https://wody.isok.gov.pl 



 

Przy zagospodarowaniu tych obszarów należy bezwzględnie przestrzegać ograniczeń 
wynikających z zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 r., poz. 310 
z późn. zm.), w tym m.in.: 

 zakazu gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także 
innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenia 
przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania, 

 zakazu lokalizowania nowych cmentarzy, 
 konieczności usuwania drzew lub krzewów w celu zapewnienia właściwych 

warunków przepływu wód powodziowych na podstawie decyzji właściwego organu 
Wód Polskich.  

 

2.15. Sytuacja finansowa 

 
Dochody ogółem Gminy Miłomłyn oraz dochody na 1 mieszkańca uległy zwiększeniu  
w badanym okresie. Szczegółowe informacje zawarto w poniższych tabelach. 
 

Tabela 24: Dochody ogółem Gminy Miłomłyn w zł 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

16 733 451,31 17 126 161,81 18 449 510,36
  

18 199 449,41 22 081 298,02 26 496 984,40 23 798 852,61 27 366 447,59 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Tabela 25: Dochody na 1 mieszkańca w zł 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3 296,58 3 388,64 3 635,37 3 605,28 4 385,56 5 264,65 4 738,69 5 526,34 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Gmina Miłomłyn z powodzeniem ubiega się o zewnętrzne środki finansowe i realizuje 
projekty (inwestycyjne oraz nastawione na rozwój kapitału ludzkiego) w oparciu o pozyskane 
fundusze.  

Tabela 26: Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych w zł 
WSKAŹNIK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dochody razem 1 240 473,30 1 412 644,36 1 413 529,56 542 907,18 273 865,58 2 049 726,32 569 136,72 2 232 536,21  
Środki z budżetu 
państwa lub inne 
przekazane jako 
współfinansowanie 
programów  
i projektów 
realizowanych  
z udziałem 
środków  
z funduszy 
strukturalnych  
i Funduszu 
Spójności UE 

96 416,26 82 773,83 194 085,79 81 675,15 46 557,16 29 245,05 10 515,38 490,00 
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Płatności  
z budżetu środków 
europejskich 

1 144 057,04 1 329 870,53 1 229 714,79 461 232,03 227 308,42 2 020 481,27 558 621,34 2 232 046,21 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Wydatki ogółem Gminy Miłomłyn oraz wydatki na 1 mieszkańca uległy zwiększeniu  
w badanym okresie. Szczegółowe informacje zawarto w poniższych tabelach. 

 

Tabela 27: Wydatki budżetu ogółem w zł 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

17 877 695,02 16 823 470,44  17 621 858,72 17 341 770,62 21 190 008,38  29 022 577,98 22 007 679,87 28 443 878,06  
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Tabela 28: Wydatki na jednego mieszkańca w zł 
WSKAŹNIK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ogółem 3 522,00 3 328,74 3 472,29 3 435,37 4 208,54 5 766,46 4 423,65 5 743,92 
Na oświatę  
i wychowanie 

1 124,43 1 132,35 1 119,33 1 197,85 1 183,50 1 327,48 1 302,72 1 453,57 

Na kulturę  
ochronę 
dziedzictwa 
narodowego 

54,57 53,47 61,71 67,09 83,81 82,75 94,19 270,39 

Majątkowe 659 333 231 168 360 1 593 161 988 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Budżet 

Budżet na rok 2019 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Miłomłynie nr IV/15/2018  
z dnia 21 grudnia 2018 r.  Plan dochodów po dokonanych w trakcie roku zmianach wynosił 
na dzień 31.12.2019 r. 27 525 346,69 zł – wykonanie 27 366 447,59 zł. Plan wydatków 
ostatecznie określono na 29 409 502,53 zł – wykonanie 28 443 878,06 zł. Planowany deficyt 
budżetu na rok 2019 wynosił 1 884 155,84 zł, natomiast deficyt faktyczny na dzień 
31.12.2019 r. wyniósł 1 077 430,47 zł.  
 
Na 2020 r. w budżecie pozostały wolne środki w wysokości 3 174 565,17 zł. Zadłużenie gminy 
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 31.12.2019 r. wynosi  
4 303 955,86 zł. Analizując wykonanie budżetu za rok 2019 można stwierdzić, że Gmina 
Miłomłyn ma stabilną sytuację finansową. 
 
Struktura dochodów gminy za 2019 r. przedstawia się następująco:  
1. dochody własne - 7 477 149,93 zł  
2. dotacje na zadania zlecone - 8 598 350,07 zł  
3. dotacje na zadania własne - 1 243 206,97 zł  
4. subwencje - 6 816 918 zł  
5. środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej - 2 232 536,21 zł  
6. dotacje pozostałe - 998 286,41 zł.  
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Struktura wydatków gminy za 2019 r. przedstawia się następująco:  
I.  wydatki bieżące - 23 549 131,25 zł  
1. wynagrodzenia i pochodne - 8 430 602,07 zł  
2. przekazane dotacje - 1 438 019,01 zł  
3. wydatki na obsługę długu - 86 926,03 zł  
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych- 8 564 938,13 zł  
5. wydatki na projekty UE -47 682,87 zł  
II. wydatki majątkowe - 4 894 746,81 zł 
 
W roku 2019 wydatki inwestycyjne wyniosły 4 894 746,81 zł, co stanowi 17,2% budżetu 
gminy. Wydatki inwestycyjne przeznaczone były przede wszystkim na remonty dróg, 
dostarczanie wody, turystykę i zdrowie. Na poniższym wykresie zaprezentowano wydatki 
poniesione w 2019 r. w podziale na poszczególne działy.  
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UMiG Miłomłyn 
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Zmiany w zakresie sytuacji finansowej Gminy Miłomłyn w latach 2018 – 2019 przedstawia 
poniższy wykres.  
 
 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UMiG Miłomłyn 

 

 
Wieloletnia Prognoza Finansowa 
Na decyzje odnośnie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych wpływ mają przede wszystkim 
możliwości finansowe, jakimi dysponuje dana jednostka. Aby zapewnić realizację założonych 
celów oraz stabilność finansową jednostki konieczne jest uwzględnienie zdolności obsługi 
zobowiązań i utrzymania płynności finansowych w dłuższej perspektywie. Dlatego też 
zgodnie z art. 227 ustawy o finansach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy 
Miłomłyn została opracowana na lata 2019 – 2031 r., tj. na cały okres, na jaki przyjęto limity 
wydatków oraz spłatę zaciągniętego zadłużenia. 

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych gmina nie może 
uchwalić budżetu, jeśli relacja obsługi zadłużenia do dochodów ogółem przekroczy średnią 
arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących 
powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące 
do dochodów ogółem. Zgodnie z uchwaloną przez Radę Miejską w Miłomłynie - Wieloletnią 
prognozą finansową - gmina Miłomłyn osiąga indywidualny limit wydatków na obsługę 
długu. 
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III.  Ocena poziomu warunków życia na obszarze Gminy Miłomłyn na tle 
gmin województwa warmińsko-mazurskiego 

 
W 2018 r. Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie w ramach 
opracowania „Studium obszarów wiejskich. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej  
w aspekcie określenia warunków życia” przeprowadziło ocenę poziomu warunków życia na 
obszarach wiejskich województwa warmińsko – mazurskiego. Badaniem objęto obszary 
wiejskie województwa oraz miasta liczące do 5 tysięcy mieszkańców, będące siedzibą gmin 
miejsko-wiejskich. W badaniu zweryfikowano 17 wskaźników: 

1. Udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków, 
2. Procent ludności korzystającej z kanalizacji sanitarnej, 
3. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę, 
4. Udział mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany, 
5. Liczba ludności przypadająca na 1 aptekę/punkt apteczny, 
6. Liczba ludności przypadająca na 1 przychodnię, 
7. Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3, 
8. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym, 
9. Współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych, 
10. Penetracja lokalowa zasięgami Internetu stacjonarnego, 
11. Księgozbiór biblioteki przypadający na 1000 ludności, 
12. Komputery w bibliotekach podłączone do Internetu dostępne dla czytelników, 
13. Liczba podmiotów gospodarczych sekcji R (działalność związana z kulturą, rozrywką  

i rekreacją) wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludności, 
14. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 

mieszkańców w wieku produkcyjnym, 
15. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, 
16. Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej, 
17. Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa.  

 

Na podstawie przeprowadzonego badania, w oparciu o wymienione powyżej wskaźniki, 
dokonano podziału 101 badanych jednostek na trzy grupy:  

 dobrym poziomie warunków życia,  
 o średnim poziomie warunków życia, 
 o niskim poziomie warunków życia.  

 

Gmina Miłomłyn została zakwalifikowana do grupy o dobrym poziomie warunków życia.  
Z pośród 17 badanych wskaźników dla obszaru Gminy Miłomłyn wartości poniżej średniej 
wojewódzkiej wystąpiły jedynie dla 3 wskaźników: 

 Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3, 
 Księgozbiór biblioteki przypadający na 1000 ludności, 
 Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej.  
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Źródło: Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie
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IV. Wnioski z diagnozy 
 
POŁOŻENIE: 

 Gmina Miłomłyn ma dobre położenie geograficzne (jest to teren o dużym potencjale 
turystycznym i uzdrowiskowym) 

 Gmina Miłomłyn ma bardzo dobre położenie komunikacyjne (na terasie drogi nr E-7) 
 należy m.in. w oparciu o lokalizację budować promocję Gminy 

 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU: 

 powierzchnia Gminy Miłomłyn liczy 160,91 km², (co stanowi 9,12% obszaru powiatu 
ostródzkiego) 

 w granicach gminy znajduje się: obszar miejski – miasto Miłomłyn oraz obszar wiejski 
składający się z 13 sołectw obejmujących 30 miejscowości wiejskich 

 dużą powierzchnię Gminy Miłomłyn zajmują lasy (ponad 40%), następnie grunty orne 
(27%), a pozostałe grunty i nieużytki stanowią prawie 20% (na wartość tą mają 
wpływ liczne jeziora) 

 do najbardziej zainwestowanych terenów należy obszar miasta Miłomłyn (mieszczą 
się tu podstawowe usługi publiczne dla mieszkańców gminy), pozostałe tereny 
zainwestowane to przede wszystkim tereny pozostałych wsi sołeckich, gdzie oprócz 
zabudowy mieszkaniowej, dostępne są również podstawowe usługi publiczne 

 na pozostałych obszarach wiejskich Gminy Miłomłyn dominuje intensywnie 
prowadzona gospodarka rolna 
 

LUDNOŚĆ: 
 liczba ludności w Gminie Miłomłyn na koniec 2019 r. wynosiła 4 919 osób, w tym 

2 454 mężczyzn i 2 465 kobiet – w porównaniu do 2012 roku odnotowano spadek 
liczby ludności o 3,13% 

 Gmina Miłomłyn podlega ogólnopolskiemu trendowi starzenia się społeczeństwa 
 wskaźnik urbanizacji dla Gminy Miłomłyn na przestrzeni ostatnich kilku lat utrzymuje 

się na zbliżonym poziomie 
 

GOSPODARKA: 
 liczba podmiotów gospodarczych w Gminie Miłomłyn sukcesywnie wzrasta 
 wśród przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Gminy Miłomłyn występuje 

zdecydowana przewaga mikroprzedsiębiorstw, w tym jednoosobowo prowadzonych 
działalności gospodarczych 
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BEZROBOCIE: 
 na terenie Gminy Miłomłyn stopa bezrobocia na przestrzeni ostatnich lat ulega 

sukcesywnemu zmniejszeniu, nadal jednak w gminie i w powiecie ostródzkim jest 
wyższa, niż stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim i w kraju 

 w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu Gminy Miłomłyn są osoby o niskim 
poziomie wykształcenia lub bez kwalifikacji zawodowych 

 
POMOC SPOŁECZNA: 

 udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej na przestrzeni 
ostatnich kilku lat wśród mieszkańców Gminy Miłomłyn sukcesywnie maleje, nadal 
jest on jednak wyższy niż w powiecie ostródzkim i województwie warmińsko-
mazurskim 
 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA: 
 na przestrzeni ostatnich lat nastąpił znaczny wzrost (o ponad 53%) działających 

organizacji pozarządowych, co świadczy o wzmocnieniu aktywności mieszkańców 
Gminy Miłomłyn 

 
INFRASTRUKTURA: 

 znaczna część dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Miłomłyn wymaga 
poprawy stanu technicznego poprzez budowę nowych nawierzchni na odcinkach 
szczególnie ważnych dla funkcjonowania Gminy i prawidłowej obsługi mieszkańców 

 gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Miłomłyn wymaga dalszego 
sukcesywnego inwestowania, rozbudowy i uporządkowania, co w sytuacji wysokiego 
stopnia zwodociągowania zapobiegnie degradacji środowiska i wyeliminuje 
zagrożenie dla podziemnych warstw wodonośnych stanowiących źródło wody pitnej 

 zgodnie z syntetycznym wskaźnikiem dostępności do usług publicznych dla gmin 
województwa warmińsko – mazurskiego Gmina Miłomłyn została zakwalifikowana do 
grupy gmin o dobrym poziomie warunków życia 
 

POTENCJAŁ TURYSTYCZNY I UZDROWISKOWY: 
 bogate dziedzictwo historyczne, w tym zachowane obiekty zabytkowe stanowią jeden 

z ważnych atutów Gminy Miłomłyn 
 turystyka jest niezwykle ważną gałęzią gospodarki (na terenie Gminy Miłomłyn 

dostępnych jest 325 całorocznych miejsc noclegowych, na przestrzeni ostatnich lat  
w widocznym stopniu rozwinęła się baza obiektów agroturystycznych) 

 Gmina Miłomłyn wchodzi w skład obszaru funkcjonalnego „Zielonych Płuc Polski”. 
(teren gminy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem zasobów środowiska 
przyrodniczego o zachowanych naturalnych krajobrazach) 

 uzyskany status ochrony uzdrowiskowej dla części terenu Gminy Miłomłyn powinien 
być główną determinantą rozwoju gospodarki w tym zakresie 



54 

SYTUACJA FINANSOWA GMINY: 
 dochody ogółem i wydatki ogółem Gminy Miłomłyn, a także dochody i wydatki  

na 1 mieszkańca na przestrzeni ostatnich lat uległy zwiększeniu  
 Gmina Miłomłyn z powodzeniem ubiega się o zewnętrzne środki finansowe i realizuje 

projekty (inwestycyjne oraz nastawione na rozwój kapitału ludzkiego) w oparciu  
o pozyskane fundusze 

 sytuacja finansowa Gminy jest stabilna 
 
OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI KLUCZOWE DLA GMINY 

 przed rozpoczęciem prac nad opracowaniem niniejszej Strategii na terenie Gminy 
Miłomłyn nie zostały wyznaczone obszary strategicznej interwencji kluczowe dla 
rozwoju Gminy 

 z przygotowanej diagnozy wynika, iż wskazane jest wyznaczenie Obszaru strategicznej 
interwencji (OSI) obejmującego wyznaczony Obszar ochrony uzdrowiskowej 
Miłomłyn (dot. miasta Miłomłyn oraz sołectwa Bagieńsko i Tarda) o powierzchni  
4 638,03 ha. 
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V. Wyniki badania ankietowego 
 
W celu umożliwienia jak największej liczbie mieszkańców włączenia się w proces tworzenia 
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2021 – 2030 wraz z Planem Rozwoju 
Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Miłomłyn na lata 2021 – 2030 na przełomie lipca i sierpnia 
2020 r. przygotowano i przeprowadzono badanie ankietowe.  
 
W badaniu, które zostało przeprowadzone online, dotyczącym analizy SWOT oraz celów  
i kierunków rozwoju gminy wzięło udział 126 osób.  
 
Ankietowani wypowiadali się m.in. na następujące tematy: 
 
I. OCENA WARUNKÓW ŻYCIA (odpowiedzi uszeregowane od najwyżej do najniżej 
ocenionych przy zastosowaniu sumarycznego wskaźnika1): 

 walory krajobrazowe                                544  
 stan środowiska naturalnego                         469  
 edukacja na poziomie podstawowym             426 
 walory uzdrowiskowe                                    426 
 dostęp do Internetu                                      417 
 bezpieczeństwo publiczne                              410 
 atrakcyjność gminy dla turystów                    410 
 aktywność środowisk lokalnych                      402 
 dostępność terenów pod inwestycje               389 
 rozwój rolnictwa i branży rolno-spożywczej    387 
 dostęp do infrastruktury sportu i rekreacji  379 
 edukacja przedszkolna                                    379  
 dostęp do wodociągu                                      376  
 dostępność bazy noclegowej                           372  
 zagospodarowanie przestrzeni publicznych      370  
 dostęp do instytucji/usług                               363  
 poziom wykształcenia                                     363  
 dostęp do usług publicznych przez Internet     363  
 warunki do rozwoju przedsiębiorczości            359  
 usługi turystyczne                                          354 
 dostęp do kanalizacji                                344  
 dostępność i jakość opieki społecznej         317  
 stan i jakość dróg                                     316  
 dostępność transportu publicznego            313  
 dostęp do instytucji kultury                      291  

 
1 odpowiedź: „bardzo dobre” = 5 pkt, „dobre” = 4 pkt, „średnie” = 3 pkt, „złe” = 2 pkt, „bardzo złe” = 1 pkt 
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 rynek pracy                                           282  
 poziom oferty kulturalnej                       274  
 opieka zdrowotna                                 266  
 dostępność bazy gastronomicznej      256 

 
II. PROBLEMY SPOŁECZNE (odpowiedzi uszeregowane od najwyżej do najniżej ocenionych 
przy zastosowaniu sumarycznego wskaźnika2): 

 brak atrakcyjnych miejsc pracy                           425  
 bezrobocie                                                         400  
 wzrost liczby osób starszych                               386  
 alkoholizm                                                         381  
 bieda                                                                376  
 przemoc w rodzinie                                            320  
 narkomania                                                       317  
 przestępczość młodocianych                              305  
 wzrost liczby osób niepełnosprawnych i chorych   295 
 przestępczość                                                    275  
 brak wykwalifikowanych pracowników                 170 

 
III. PRIORYTETY ROZWOJU (odpowiedzi uszeregowane od najwyżej do najniżej ocenionych): 

 budowa nowych i modernizacja istniejących dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych                                       
 rozwój turystyki, w tym infrastruktury,  bazy noclegowej i gastronomicznej  
 poprawa dostępu do opieki zdrowotnej                         
 rozwój funkcji uzdrowiskowych                                    
 pozyskanie dużego inwestora z branży rekreacyjnej      
 poprawa estetyki i zagospodarowanie przestrzeni publicznych                                                              
 rozwój infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja) 
 pozyskanie dużego inwestora z branży rolno-spożywczej    
 udogodnienia dla przedsiębiorców 
 rozwój systemu segregacji odpadów        
 budowa i modernizacja obiektów sportu i rekreacji   
 budowa i modernizacja obiektów kultury i rozrywki  
 promocja i wsparcie wykorzystania OZE  
 rozwój transportu publicznego 
 promocja gminy (turystyczna, gospodarcza, uzdrowiskowa)  
 wsparcie działań i organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych 
 sprawny samorząd gminny  
 programy zmniejszające bezrobocie i patologię 

 
2 odpowiedź: „wysokie zagrożenie problemem” = 4 pkt, „średnie zagrożenie problemem” = 3 pkt, „niskie 
zagrożenie problemem” = 2 pkt, „brak problemu” = 1 pkt 
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 modernizacja i doposażenie przedszkoli i szkół  
 rozwój sieci internetowej  
 rozbudowa miejsc dla osób starszych  
 rozwój rolnictwa  
 poprawa dostępu do świadczeń z zakresu opieki społecznej  
 rozwój e-usług publicznych  

 
IV. OCENA GMINY (odpowiedzi uszeregowane od najwyżej do najniżej ocenionych przy 
zastosowaniu sumarycznego wskaźnika3): 

   położona w atrakcyjnym miejscu regionu    515 
 atrakcyjna jako miejsce do wypoczynku    469 
 gmina, z którą jestem silnie związany    461 
 atrakcyjna jako miejsce zamieszkania    433 
 gmina, w której można czuć się bezpiecznie   432 
 atrakcyjniejsza niż sąsiednie gminy     422 
 atrakcyjna jako miejsce do pracy     279            

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 odpowiedź: „bardzo wysoka” = 5 pkt, „wysoka” = 4 pkt, „średnia/przeciętna” = 3 pkt, „niska” = 2 pkt, „bardzo 
niska” = 1 pkt 
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VI. Analiza SWOT 
  

 
Analiza SWOT jest kompleksową metodą służącą do badania otoczenia gminy lub danego 
obszaru oraz ich analizy. Jest ona oparta na prostym schemacie klasyfikacji – wszystkie 
czynniki mające wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję gminy dzieli się na: 

 zewnętrzne w stosunku do gminy i mające charakter uwarunkowań 
wewnętrznych, 

 wywierające negatywny wpływ na jednostkę i mające wpływ pozytywny. 
 

 
Zderzenie ze sobą szans i zagrożeń z mocnymi i słabymi stronami obszaru pozwala 
na określenie jego pozycji strategicznej, a także może być podstawą do wyznaczania jego 
celów rozwoju.  

 

Przedstawione poniżej wskazania:  
 

 S (Strengths) – mocnych stron (wszystkiego co stanowi atut, przewagę, zaletę 
analizowanego obszaru), 
 

 W (Weaknesses) – słabych strony (wszystkiego co stanowi słabość, barierę, wadę 
analizowanego obszaru), 

 
 O (Opportunities) – szans (wszystkiego co stwarza dla analizowanego obszaru 

szansę korzystnej zmiany), 
 

 T (Threats) – zagrożeń (wszystkiego co stwarza dla analizowanego obszaru 
niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej) 

 
zostały wypracowane metodą warsztatową podczas I warsztatów strategicznych, które 
zostały zorganizowane w dniu 22 lipca 2020 r. w podziale na 3 zespoły (sektor publiczny, 
sektor społeczny, sektor gospodarczy).   
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I warsztaty strategiczne – 22.07.2020 r.; Źródło: UMiG Miłomłyn 
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MOCNE STRONY (S) 
1. środowisko przyrodnicze, lasy, tereny zielone i jeziora 
2. Kanał Elbląski 
3. położenie geograficzne 
4. dostępność komunikacyjna  
5. uzyskany status ochrony uzdrowiskowej 
6. rozwijająca się baza agroturystyczna 
7. brak uciążliwego przemysłu 
8. stabilna sytuacja finansowa gminy 
9. dostępne tereny inwestycyjne 
10. potencjał do rozwoju turystyki 
11. kreatywność młodych mieszkańców 
12. dobry dostęp do edukacji 
13. aktywne organizacje pozarządowe 
14. zmniejszające się bezrobocie 
15. dobra infrastruktura wodno-kanalizacyjna w mieście Miłomłyn 
16. dostęp do surowca drzewnego 

SŁABE STRONY (W) 
1. zły stan dróg gminnych i powiatowych oraz obiektów mostowych 
2. niewystarczający poziom zwodociągowania i skanalizowania na obszarach wiejskich gminy 

oraz zły stan oczyszczalni ścieków 
3. brak gazociągu 
4. wyludnianie gminy i starzenie się społeczeństwa 
5. odpływ młodych i kompetentnych osób 
6. brak zaplecza uzdrowiskowego i restauracyjnego 
7. niskie zarobki mieszkańców 
8. niewystarczająca promocja gminy 
9. brak większych zakładów pracy 
10. uboga oferta kulturalna 
11. brak chęci do pracy społecznej 
12. brak stałej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi  
13. brak infrastruktury do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży 
14. niewystarczająca opieka zdrowotna 
15. lokowanie działalności uciążliwej w terenach zabudowanych 
16. brak żłobka 

SZANSE ROZWOJU (O) 
1. budowa bazy uzdrowiskowej i uzyskanie statusu uzdrowiska 
2. moda na turystykę uzdrowiskową i wiejską  
3. spójna polityka państwa ograniczająca zjawisko bezrobocia 
4. pozyskanie inwestorów zewnętrznych, tworzących nowe miejsca pracy 
5. propagowanie rolnictwa ekologicznego 
6. rozbudowa osiedli mieszkaniowych, rozwój budownictwa jednorodzinnego 
7. dostępne środki zewnętrzne (unijne i krajowe) na rozbudowę infrastruktury 
8. skuteczna promocja gminy 
9. poprawa stanu dróg 
10. wykorzystanie atutów przyrodniczych do rozwoju turystyki 
11. rozwój instytucji kultury  
12. szeroka gama zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 
13. aktywizacja mieszkańców, zwiększenie inicjatyw oddolnych i wzmocnienie organizacji 

społecznych 
14. rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  
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15. zmiana sposobu finansowania oświaty 
16. współpraca z innymi samorządami i podmiotami 

ZAGROŻENIA ROZWOJU (T) 
1. pogarszająca się demografia, postępujący proces starzenia się społeczeństwa 
2. niespójne i szybko zmieniająca się przepisy prawne  
3. odpływ młodych osób i wykwalifikowanych mieszkańców 
4. zanieczyszczenie środowiska 
5. konkurencja ze strony innych samorządów 
6. brak inwestycji w infrastrukturę i przedsiębiorczość 
7. pogłębiające się procesy degradacji społecznej 
8. brak inwestorów strategicznych 
9. żywioły klimatyczne, intensywne zjawiska pogodowe i atmosferyczne oraz zagrożenie 

pandemiczne 
10. brak lub ograniczenie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji 
11. pogorszenie sytuacji finansowej gminy 
12. kryzys gospodarczy, bankructwo lokalnych przedsiębiorców, spadek dochodów firm  

i samorządu 
13. biurokratyzacja życia publicznego, centralizacja władzy, nakładanie na gminę dodatkowych 

zadań bez zabezpieczenia środków na ich realizację 
14. niska subwencja oświatowa 
15. znaczny wzrost inflacji 
16. wzrost bezrobocia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 

VII. Wizja rozwoju 
 
Wizja stanowi projekcję stanu, który powinien zostać osiągnięty do 2030 r.,  
z uwzględnieniem bieżących i przyszłych potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych oraz panujących uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.  
 
Wizję rozwoju określono jako: 
Gmina Miłomłyn w 2030 roku wykorzystując potencjał związany z położeniem 
geograficznym, walorami przyrodniczo – kulturowymi oraz uzdrowiskowymi będzie 
miejscem, gdzie warto: 

 mieszkać,  
 pracować, 
 inwestować, 
 wypoczywać.  

 
Osiągnięcie tak określonej wizji wymaga wielu działań i starań zarówno samorządu 
gminnego, jak i przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i samych mieszkańców.  
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VIII. Cele i kierunki rozwoju 
 

7.1. Cel główny  
 

Cel główny rozwoju Gminy Miłomłyn określono jako: Poprawa jakości życia mieszkańców 
Gminy Miłomłyn poprzez rozwój uzdrowiskowej funkcji gminy. 
 

Cel główny został wyznaczony na podstawie: 
 opracowanej diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Miłomłyn,  
 wypracowanej analizy SWOT (I warsztaty strategiczne z 22.07.2020 r.), 
 wyników przeprowadzonego badania ankietowego, 
 dotychczasowych działań samorządu gminnego, 
 przeprowadzonych II warsztatów strategicznych z 27.08.2020 r. 

 

 

 
II warsztaty strategiczne – 27.08.2020 r.; Źródło: UMiG Miłomłyn 
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Cel główny będzie możliwy do osiągnięcia w oparciu o rozwój funkcji uzdrowiskowej  
z uwzględnieniem najważniejszych czynników rozwoju:  

 kapitału społecznego,  
 gospodarki, 
 infrastruktury.  

 
Cel główny realizowany będzie zatem za pomocą trzech celów strategicznych  
i podporządkowanych im celów operacyjnych, w ramach których wytyczono potencjalne 
kierunki działań. Podejmowane działania w każdym obszarze strategicznym mają zmierzać do 
rozwoju funkcji uzdrowiskowej Gminy Miłomłyn.   
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7.2. Cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym   

 
Osiągnięcie wyznaczonego celu głównego realizowane będzie poprzez cele strategiczne, 
które dotyczą najważniejszych czynników rozwoju.  
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7.3. Cele operacyjne i kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów 
strategicznych 

 
Wyznaczone cele operacyjne zostały przedstawione w poniższej tabeli.  
 

Tabela 29: Cele operacyjne 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cele 
strategiczne 

Cel I. 
Aktywni mieszkańcy 

Cel II. 
Konkurencyjna gospodarka 

Cel III. 
Dobra infrastruktura  

techniczna i społeczna 

Ce
le

 o
pe

ra
cy

jn
e 

1.1 Wzrost poziomu 
edukacji 

mieszkańców 

2.1 Wspieranie podmiotów 
gospodarczych 

 

3.1 Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury technicznej służącej 
ochronie środowiska naturalnego 

1.2 Poprawa opieki 
społecznej  

i zdrowotnej 

2.2 Pozyskanie inwestorów 
zewnętrznych 

3.2 Poprawa infrastruktury drogowej 
oraz zwiększającej bezpieczeństwo 

mieszkańców 

1.3 Rozwój instytucji  
i oferty kulturalnej 

2.3 Wykreowanie marki  
i produktów turystycznych 

3.3 Rozwój infrastruktury 
uzdrowiskowej, turystycznej oraz 

sportowo-rekreacyjnej 
1.4 Rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego 
 

3.4 Poprawa infrastruktury społecznej 
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Cel strategiczny I. Aktywni mieszkańcy realizowany będzie przez cztery cele operacyjne  
i wyznaczone kierunki działań: 

 
1.1 WZROST POZIOMU EDUKACJI MIESZKAŃCÓW 

Proponowane kierunki działań: 
Podnoszenie efektywności działalności wychowawczej i oświatowej, w tym wspieranie inicjatyw 
służących poszerzeniu oferty zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w szkołach 
Poprawa i stałe monitorowanie jakości kształcenia dzieci i młodzieży 
Wspieranie idei kształcenia ustawicznego wśród mieszkańców Gminy Miłomłyn 
Podniesienie kompetencji mieszkańców w zakresie wykorzystania Internetu 
Rozwój i kreowanie umiejętności twórczych mieszkańców, w tym organizacja zajęć pozaszkolnych 
dla dzieci i młodzieży 
Prowadzenie edukacji w zakresie przedsiębiorczości i kreatywności młodzieży z terenu Gminy 
Miłomłyn 
Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców 
Rozwój edukacji obywatelskiej nakierowany na budowanie więzi z miejscem zamieszkania oraz 
integrację międzypokoleniową 
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1.2 POPRAWA OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ 

Proponowane kierunki działań: 
Wspieranie poprawy sytuacji materialnej i zawodowej osób dorosłych, ze szczególnym 
uwzględnieniem ubogich i wykluczonych społecznie 
Zapewnienie opieki nad osobami starszymi oraz wdrażanie we współpracy z partnerami 
społecznymi projektów profilaktyki zdrowotnej 
Wspieranie działań na rzecz aktywizacji społecznej oraz zawodowej osób zagrożonych różnymi 
formami wykluczenia (wsparcie psychologiczne, doradztwo, szkolenia zawodowe, staże, 
stypendia, wsparcie rozpoczynania działalności gospodarczej) 
Organizowanie zajęć dla dzieci oraz dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 
Tworzenie placówek opiekuńczych we współpracy z sąsiednimi samorządami 
Deinstytucjonalizacja opieki nad os. starszymi i niesamodzielnymi w kierunku opieki świadczonej 
w środowisku lokalnym (specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, dzienne 
formy usług opiekuńczych, sąsiedzkie usługi opiekuńcze, mieszkania wspierane, wsparcie dla 
opiekunów osób starszych i niesamodzielnych, poradnictwo, wsparcie psychologiczne, usługi 
asystenckie, zapewnienie opieki zastępczej krótkotrwałego pobytu, asystentura, tworzenie 
kręgów wsparcia) 
Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej oraz zwiększenie zakresu usług medycznych na terenie 
Gminy Miłomłyn 
Skuteczny system zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 
epidemii 

 
1.3 ROZWÓJ INSTYTUCJI I OFERTY KULTURALNEJ 

Proponowane kierunki działań: 
Zapewnienie równomiernie dostępnej i rozproszonej oferty kulturalnej poprzez zintegrowanie 
działalności kulturalnej prowadzonej przez instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe 
Wsparcie instytucji kultury, w szczególności M-GOK-u 
Promocja kultury wśród mieszkańców 
Rozbudowana oferta zajęć dodatkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
Budowanie całorocznej oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców i turystów 
(ze szczególnym uwzględnieniem korzystających z uzdrowiska) 
Upowszechnienie wizerunku Miłomłyna jako uzdrowiska poprzez organizację wydarzeń 
kulturalnych i sportowych o zasięgu ponadlokalnym 
Wspieranie mieszkańców prowadzących szerokorozumianą działalność kulturalną 
Organizowanie cyklicznych wydarzeń kulturalnych wpisanych na stałe do gminnego kalendarza 
imprez 
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1.4 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 

Proponowane kierunki działań: 
Poprawa jakości współpracy instytucji publicznych ze społecznością lokalną i budowanie postaw 
obywatelskich, w tym koordynacja działań podejmowanych przez NGO i instytucje 
Partycypacja mieszkańców w działania w zakresie swojego otoczenia, w tym poprawę estetyki 
miejscowości 
Rozwój i wspieranie organizacji pozarządowych, działających grup nieformalnych, w tym 
kształcenie lokalnych liderów i animatorów oraz rozwój wolontariatu 
Tworzenie spółdzielni socjalnych 
Wspieranie i organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz akcji promujących aktywny styl 
życia 
Prowadzenie działań aktywizujących mieszkańców na bazie istniejących świetlic wiejskich  
Wykorzystanie możliwości współpracy instytucjonalnej z organizacjami pozarządowymi  
i dotowania ich działalności na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
Stworzenie mechanizmu konsultacji społecznych umożliwiającego skuteczne włączanie 
mieszkańców w rozwój gminy 
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Cel strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka, realizowany będzie przez trzy cele operacyjne  
i wyznaczone kierunki działań: 

 
2.1 WSPIERANIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 

Proponowane kierunki działań: 
Wprowadzenie systemu ulg i zachęt podatkowych, w tym dla sektora turystycznego 
Rozwój współpracy przedsiębiorcy – władza lokalna, w tym informowanie przedsiębiorców  
o planach samorządu w kwestiach istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw 
Kształtowanie lokalnego rynku pracy ze względu na uzdrowiskową funkcję gminy oraz inne 
pożądane dziedziny gospodarki 
Powołanie Rady Gospodarczej  
Stworzenie systemu informacji o działalności gospodarczej dla osób zakładających i rozwijających 
działalność gospodarczą 
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w sektorach opartych o lokalne dziedzictwo gospodarcze  
i kulturowe, w tym w zakresie rozwoju oferty agroturystycznej, pensjonatowej i gastronomicznej 
Organizacja form wsparcia szkoleniowo-doradczego dla osób zakładających własne działalności 
gospodarcze oraz poszukujących zatrudnienia 
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2.2 POZYSKANIE INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH 

Proponowane kierunki działań: 
Kreowanie zrównoważonej polityki przestrzennej 
Zapewnienie terenów inwestycyjnych wraz z ich uzbrojeniem 
Stworzenie profesjonalnej oferty dla inwestorów prywatnych 
Zwiększenie poziomu inwestycji prywatnych w sektorze uzdrowiskowym i turystycznym 
Wdrożenie systemu obsługi inwestorów w Urzędzie 
Współpraca z instytucjami otoczenia rynku pracy 
Promocja gospodarcza Gminy Miłomłyn, w tym organizacja konferencji służących pozyskaniu 
inwestorów 

 
 
2.3 WYKREOWANIE PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH 

Proponowane kierunki działań:  
Opracowanie atrakcyjnych programów pobytu dla turystów odwiedzających gminę 
Tworzenie stanowisk sprzedaży produktów lokalnych i regionalnych  
Kreowanie i promowanie produktów lokalnych 
Zachęcanie przedsiębiorców i Instytucji Otoczenia Biznesu do tworzenia klastrów 
Współpraca z sąsiednimi samorządami w zakresie kreowania marki regionu 
Identyfikacja i wsparcie przedsięwzięć służących wydłużeniu aktywności turystycznej na obszarze 
Gminy Miłomłyn 
Silna promocja turystyczna Gminy Miłomłyn, z naciskiem na tworzone uzdrowisko i jego walory 
Działania zmierzające do poprawy estetyki przestrzeni publicznych i prywatnych 
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Cel strategiczny III. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna, realizowany 
będzie przez cztery cele operacyjne i wyznaczone kierunki działań: 

 
3.1 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SŁUŻĄCEJ OCHRONIE 
ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Proponowane kierunki działań: 
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową/modernizacją stacji uzdatniania wody 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową/modernizacją przepompowni ścieków 
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie oraz budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 
Rozbudowa systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów komunalnych służących minimalizacji 
obciążeń dla środowiska naturalnego 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, zmiana źródeł ciepła na energooszczędne 
Działania adaptacyjne w zakresie zmian klimatycznych (m.in. zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, właściwe zagospodarowanie terenów zielonych, budowa instalacji 
do gromadzenia i wykorzystywania wody deszczowej, działania melioracyjne) 
Budowa sieci gazowej na terenie Gminy Miłomłyn 
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3.2 POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ORAZ ZWIĘKSZAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWO 
MIESZKAŃCÓW 

Proponowane kierunki działań: 
Poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych i powiatowych wraz z remontem obiektów 
mostowych 
Rozbudowa oświetlenia ulicznego (w szczególności oświetlenia energooszczędnego) 
Rozbudowa monitoringu 
Budowa nowych i poprawa stanu istniejących chodników oraz zwiększenie liczby miejsc 
parkingowych (m.in. przy plaży miejskiej) 
Budowa ścieżek rowerowych 
Likwidacja występujących barier architektonicznych 
Montaż nowych przystanków autobusowych 
Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych, w tym istniejących jednostek OSP 

 
 

3.3 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY UZDROWISKOWEJ, TURYSTYCZNEJ ORAZ SPORTOWO-REKREACYJNEJ 

Proponowane kierunki działań: 
Powstanie obiektów uzdrowiskowych (budowa tężni, odwierty wód mineralnych i solankowych, 
budowa pijalni wód mineralnych w Miłomłynie, budowa zakładu leczniczo – uzdrowiskowego, 
budowa domu zdrojowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego) 
Stworzenie systemu tras rowerowych, pieszych, wodnych 
Budowa amfiteatru w Miłomłynie (umożliwiającego organizację koncertów, seansów kina 
letniego, innych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych) 
Budowa ekomariny w Miłomłynie 
Rewitalizacja centrum Miłomłyna 
Rewitalizacja terenu tzw. wyspy w Miłomłynie 
Urozmaicenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Miłomłyn oraz zapewnienie 
wysokich standardów jej utrzymania (remont stadionu, urządzenie plaż na obszarach wiejskich, 
montaż urządzeń do street workout’u, zagospodarowanie terenu nad kanałem w centrum 
Miłomłyna, utworzenie wypożyczalni sprzętu wodnego) 
Promocja wykorzystania obiektów do rozwoju turystyki, w tym oznakowanie i dostosowanie 
do ruchu turystycznego miejsc atrakcyjnych turystycznie 

 
 

3.4 POPRAWA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ 

Proponowane kierunki działań: 
Właściwie utrzymane i wyposażane obiekty edukacyjne 
Modernizacja, przebudowa oraz doposażenie świetlic wiejskich 
Remont i doposażenie ośrodka zdrowia 
Budowa cmentarza w Miłomłynie wraz z kolumbarium 
Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz rozwój e-usług 
Zwiększenie liczby miejsc opieki przedszkolnej oraz utworzenie żłobka 
Zapewnienie zaplecza do zabezpieczenia socjalnego osób niesamodzielnych (np. na mieszkania 
wspomagane, treningowe, dzienne formy usług opiekuńczych, miejsca opieki zastępczej 
krótkotrwałego pobytu) 
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IX.  Oczekiwane rezultaty planowanych zadań w wymiarze przestrzennym oraz wskaźniki ich osiągnięcia 
 

Przyjęty cel operacyjny: Oczekiwane rezultaty planowanych działań: Proponowane wskaźniki osiągnięcia: 
 
 
 
 
 
 

1.1 WZROST POZIOMU 
EDUKACJI 

MIESZKAŃCÓW 

wzrost liczby inicjatyw służących poszerzeniu oferty zajęć 
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w szkołach 

liczba nowych inicjatyw kulturalnych, sportowych  
i rekreacyjnych w szkołach*** 

poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży wyniki egzaminów ósmoklasistów 
popularyzacja kształcenia ustawicznego wśród mieszkańców 
Gminy Miłomłyn, w tym podniesienie kompetencji 
mieszkańców w zakresie wykorzystania Internetu 

liczba nowych inicjatyw z zakresu kształcenia ustawicznego 
mieszkańców 

wzrost liczby zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży liczba nowych inicjatyw kreujących umiejętności twórcze 
mieszkańców zrealizowanych przez instytucje kultury 

wzrost przedsiębiorczości i kreatywności młodzieży liczba inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości i kreatywności 
wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców liczba podjętych działań z zakresu ekologii 
wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców liczba organizacji pozarządowych 

1.2 POPRAWA 
OPIEKI SPOŁECZNEJ  

I ZDROWOTNEJ 
 

poprawa sytuacji materialnej i zawodowej osób ubogich  
i wykluczonych społecznie 

liczba osób korzystających z opieki społecznej 

poprawa opieki nad osobami starszymi liczba osób korzystających ze wsparcia opiekuńczego 
wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem 

liczba inicjatyw z zakresu aktywizacji mieszkańców 

poprawa dostępu do opieki zdrowotnej zakres usług medycznych świadczonych na terenie Gminy 
Miłomłyn*** 

1.3 ROZWÓJ INSTYTUCJI  
I OFERTY KULTURALNEJ 

 

wzrost oferty zajęć dodatkowych dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych 

liczba nowych dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży 

całoroczna oferta kulturalna skierowana do mieszkańców  
i turystów  

liczba wykreowanych przedsięwzięć kulturalnych skierowanych 
do mieszkańców i turystów 

wypromowany wizerunek Miłomłyna jako uzdrowiska  liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych i sportowych  
o zasięgu ponadlokalnym*** 

cykliczne wydarzenia kulturalne wpisane na stałe 
do gminnego kalendarza imprez 
 

liczba cyklicznie organizowanych wydarzeń kulturalnych 
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1.4 ROZWÓJ 
SPOŁECZEŃSTWA 

OBYWATELSKIEGO 

poprawa jakości współpracy instytucji publicznych 
ze społecznością lokalną  

liczba inicjatyw poprawiających współpracę 

wzrost partycypacji mieszkańców w działania w zakresie 
swojego otoczenia 

liczba przedsięwzięć włączających mieszkańców w poprawę 
estetyki otoczenia 

rozwój organizacji pozarządowych i działających grup 
nieformalnych 

liczba przedsięwzięć kreujących lokalnych liderów i animatorów 

rozwój spółdzielni socjalnych liczba działających spółdzielni socjalnych 
aktywny styl życia mieszkańców liczba zorganizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz 

akcji promujących aktywny tryb życia 
wzrost aktywności mieszkańców na bazie istniejących 
świetlic wiejskich  

liczba inicjatyw zrealizowanych z wykorzystaniem zaplecza 
lokalowego świetlic wiejskich*** 

rozwój organizacji pozarządowych  liczba wspartych organizacji pozarządowych na mocy ustawy  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

2.1 WSPIERANIE 
PODMIOTÓW 

GOSPODARCZYCH 

wprowadzony system ulg i zachęt podatkowych, w tym dla 
sektora turystycznego 

liczba podmiotów gospodarczych korzystających z systemu 

powołana Rada Gospodarcza liczba podmiotów działających w Radzie Gospodarczej 
stworzony system informacji o działalności gospodarczej dla 
osób zakładających i rozwijających działalność gospodarczą 

liczba osób korzystających z systemu 

rozwój przedsiębiorczości w sektorach opartych o lokalne 
dziedzictwo gospodarcze i kulturowe 

liczba nowych podmiotów  branży turystyczno-gastronomicznej 

2.2 POZYSKANIE 
INWESTORÓW 

ZEWNĘTRZNYCH 
 

atrakcyjne tereny inwestycyjne liczba dostępnych uzbrojonych działek inwestycyjnych 
wzrost poziomu inwestycji prywatnych w sektorze 
uzdrowiskowym i turystycznym 

liczba nowych inwestycji prywatnych w sektorze 
uzdrowiskowym i turystycznym 

wzrost działań z zakresu promocji gospodarczej Gminy  liczba zorganizowanych konferencji służących pozyskaniu 
inwestorów 

2.3 WYKREOWANIE 
PRODUKTÓW 

TURYSTYCZNYCH 

opracowane atrakcyjne programy pobytu dla turystów 
odwiedzających gminę 

liczba opracowanych programów 

promocja sprzedaży produktów lokalnych i regionalnych  liczba stanowisk sprzedaży produktów lokalnych i regionalnych 
funkcjonujące produkty lokalne liczba wykreowanych produktów lokalnych 
dobra współpraca z sąsiednimi samorządami w zakresie 
kreowania marki regionu 
 

liczba wspólnie podjętych działań 
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wydłużenie aktywności turystycznej na obszarze Gminy 
Miłomłyn 

liczba działań zmierzających do wydłużenia sezonu 
turystycznego 

poprawa estetyki przestrzeni publicznych i prywatnych liczba przedsięwzięć poprawiających estetykę przestrzeni 

3.1 ROZBUDOWA  
I MODERNIZACJA 
INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ SŁUŻĄCEJ 
OCHRONIE 

ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO 

wzrost liczby osób korzystających z sieci wodociągowej długość wybudowanej sieci wodociągowej, liczba nowych 
przyłączy 

wzrost liczby osób korzystających sieci kanalizacyjnej długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej, liczba nowych 
przyłączy 

sprawna oczyszczalnia ścieków w Miłomłynie oraz wzrost 
liczby przydomowych oczyszczalni ścieków 

przepustowość oczyszczalni ścieków w Miłomłynie***, liczba 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

sprawny system zbiórki i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych 

liczba osób objęta systemem zbiórki i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych 

podniesiona efektywność energetyczna obiektów 
użyteczności publicznej 

liczba obiektów poddanych termomodernizacji 

adaptacja do zmian klimatycznych liczba działań z zakresu adaptacji do zmian klimatycznych 
rozbudowa sieci gazowej na terenie Gminy Miłomłyn długość sieci gazowej, liczba przyłączy 

3.2 POPRAWA 
INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ ORAZ 

ZWIĘKSZAJĄCEJ 
BEZPIECZEŃSTWO 

MIESZKAŃCÓW 
 

poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych i powiatowych długość wyremontowanych/zmodernizowanych/ 
wybudowanych dróg  

poprawa oświetlenia ulicznego liczba nowych lamp oświetlenia ulicznego, liczba zastosowanych 
opraw LED 

rozbudowany monitoring uliczny liczba nowych kamer 
poprawa infrastruktury chodników i miejsc parkingowych długość wyremontowanych/wybudowanych chodników, liczba 

nowych miejsc parkingowych 
rozbudowa ścieżek rowerowych długość wybudowanych nowych ścieżek rowerowych 
zlikwidowane bariery architektoniczne liczba zlikwidowanych barier architektonicznych  
wymiana przystanków autobusowych liczba wymienionych przystanków autobusowych 
wzmocnienie służb ratowniczych, w tym istniejących 
jednostek OSP 

liczba wspartych jednostek służb ratowniczych*** 

3.3 ROZWÓJ 
INFRASTRUKTURY 
UZDROWISKOWEJ, 

TURYSTYCZNEJ ORAZ 
SPORTOWO-

budowa obiektów uzdrowiskowych  liczba wybudowanych obiektów uzdrowiskowych*** 
system tras rowerowych, pieszych, wodnych długość wyznaczonych tras rowerowych, pieszych, wodnych 
budowa amfiteatru i ekomariny w Miłomłynie  liczba wybudowanych obiektów*** 
przeprowadzona rewitalizacja miasta m² powierzchni poddane działaniom rewitalizacyjnym*** 
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REKREACYJNEJ urozmaicona baza sportowo-rekreacyjna na terenie Gminy 
Miłomłyn 

liczba wyremontowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych, 
liczba utworzonych obiektów sportowo-rekreacyjnych 

3.4 POPRAWA 
INFRASTRUKTURY 

SPOŁECZNEJ 

właściwie utrzymane i wyposażane obiekty edukacyjne liczba wyposażonych obiektów, wysokość środków 
na remonty/modernizacje obiektów edukacyjnych*** 

podniesiony standard świetlic wiejskich liczba zmodernizowanych/doposażonych świetlic wiejskich*** 
poprawa infrastruktury ochrony zdrowia liczba wyremontowanych/doposażonych pomieszczeń  

w ośrodku zdrowia*** 
zapewnione miejsca na pochowki powierzchnia terenu przeznaczonego na pochówki, liczba 

nowych miejsc w kolumbarium 
rozwój e-usług liczba wdrożonych e-usług dla mieszkańców 
zwiększenie liczby miejsc opieki przedszkolnej oraz 
żłobkowej 

liczba nowych miejsc opieki nad dziećmi*** 

zapewnione zaplecze do zabezpieczenia socjalnego osób 
niesamodzielnych 

liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych, treningowych, 
liczba miejsc opieki zastępczej krótkotrwałego pobytu 

 

 
 
Zdecydowana większość zakładanych kierunków działań, których podjęcie ma się przyczynić do osiągnięcia celów strategicznych określonych  
w dokumencie, dotyczy obszaru całej Gminy Miłomłyn. Wynika to m.in. z faktu dążenia do zrównoważonego rozwoju obszaru jednostki 
samorządu terytorialnego. Jedynie te działania, które w powyższej tabeli zostały oznaczone *** mają ograniczony zasięg, który wynika z: 

 istniejącej infrastruktury (np. obiekty edukacyjne, świetlice wiejskie, ośrodek zdrowia, oczyszczalnia ścieków), 
 planowanego zakresu działania (rewitalizacja miasta, obszar uzdrowiskowy).  

Lokalizacja tych działań została przedstawiona na poniższej mapie.  
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Miejscowości, w których realizowane będą działania oparte  
o istniejącą infrastrukturę (zgodnie ze wskazaniami z powyższej 
tabeli): 

 MIŁOMŁYN  (obiekt edukacyjny, ośrodek zdrowia,   
                                     oczyszczalnia  ścieków, jednostka OSP) 

 BYNOWO  (obiekt edukacyjny, świetlica wiejska,   
                                  jednostka OSP) 

 LIWA   (obiekt edukacyjny, świetlica wiejska,  
                             jednostka OSP) 

 LIKSAJNY  (świetlica wiejska)  
 
Obszary, w których planowany jest wyodrębniony zakres działań: 

 obszar ochrony uzdrowiskowej (Miłomłyn, Bagieńsko,  
               Tarda) 

 obszar działań rewitalizacyjnych (Miłomłyn). 
 
          - miejscowości o większym znaczeniu lokalnym,  
w których realizowane będą działania oparte o istniejącą 
infrastrukturę 
 

      -  obszar ochrony uzdrowiskowej 

       - obszar działań rewitalizacyjnych (Miłomłyn) 
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X. Model struktury funkcjonalno – przestrzennej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Śluza Miłomłyn, 2-Kościół neogotycki, 3-Pomnik Inki, 4-Wieża widokowa,  
5-Hotel, 6-Przystań wodna, 7-Orlik, 8-Nadleśnictwo, 9-Jaz na rzece Liwa,  
10-Osada Danków, 11-Śluza Zielona, 12-Zamek Karnity, 13-Przystanek 
Piławki, 14-Akwedukt karnicki, 15-Grobla na jez. Ilińsk 
 
              obszary wiejskie stabilizacji i rozwoju gospodarki rolne 
             obszary wiejskie przekształceń gospodarki rolnej 
             obszary wiejskie koncentracji i rozwoju funkcji turystyczno-wypoczynkowych  

miejscowości o większym znaczeniu lokalnym, w których realizowane będą  
działania oparte o istniejącą infrastrukturę 

  

obszar ochrony uzdrowiskowej 

 

Miłomłyn (ośrodek wielofunkcyjny, zapewniający dostęp do 
usług publicznych, obszar działań rewitalizacyjnych, część OSI 
Obszar ochrony uzdrowiskowej Miłomłyn) 
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Mapa: OSI Obszar ochrony uzdrowiskowej Miłomłyn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: Operat uzdrowiskowy obszaru ochrony uzdrowiskowej Gminy Miłomłyn 

 
Dla obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej (z uwagi na rangę tego obszaru dla rozwoju 
gminy) opracowany został odrębny schemat funkcjonalno – przestrzenny zagospodarowania, 
zakładający wyodrębnienie 3 stref. 
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Źródło: Operat uzdrowiskowy obszaru ochrony uzdrowiskowej Gminy Miłomłyn 

W celu poprawnego powiązania uzdrowiska z siecią dróg zewnętrznych oraz 
zagospodarowania przestrzeni strefy „A”, przeznaczonej do prowadzenia lecznictwa 
uzdrowiskowego, projektuje się wyodrębnienie 3 stref funkcjonalno – przestrzennych:  
 

1. Strefa funkcjonalna wjazdowa – obejmująca obszar recepcyjny. Planowany nowy 
wjazd (wariantowy) z drogi S-7, parking wjazdowy oraz zabudowa związana z obsługą 
zewnętrzną, recepcją ruchu uzdrowiskowego w oparciu o istniejące drogi łączące 
zespół sanatoryjny z miasteczkiem, organizującą rozwój pierwszej fazy rozwoju 
uzdrowiska. Główna funkcja zespołu zabudowy: recepcja dla funkcji leczniczych, 
uzdrowiskowych, w tym hotelowo-pensjonatowej oraz turystyczno-wypoczynkowych. 
Budowa zespołu parkingów służących obsłudze północnej części uzdrowiska 
na obrzeżu strefy „A” lecz położonej w strefie „B”.  
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Obszar położony w strefie „recepcyjnej” uzdrowiska Zespół Sanatoryjny nr S 1. Teren 
o prestiżowej lokalizacji, którego sąsiedztwo stanowią: parking, tereny rekreacyjno-
sportowe, tereny usługowe, w tym budowa zespołu obiektów infrastruktury 
technicznej. Na tym terenie powinna być realizowana budowa drugiego etapu 
przyszłego uzdrowiska. Zespół zabudowy, początkowo o funkcji domu zdrojowego  
z zapleczem noclegowym, docelowo powinien być przekształcony w zespół leczniczy 
o charakterze ambulatoryjnym, z poszerzonym programem medycznym (szpital 
uzdrowiskowy) oraz rehabilitacyjno-rekreacyjnym.  
 

2. Strefa lokalizacji zakładów i urządzeń lecznictwa (Zespół Sanatoryjny nr S1 i S2):  
W strefie funkcjonalnej należy wyodrębnić obszary, charakteryzujące się różnym 
sposobem zagospodarowania.  
Obszar, na którym zostałby zlokalizowany główny obiekt uzdrowiskowy - byłaby to 
kluczowa lokalizacja, akcentowana kompozycją ciągu uzdrowiskowego wzdłuż 
wschodniej ściany kompleksu leśnego. Teren ten preferowany pod lokalizację zespołu 
sanatoryjnego do zabiegów z użyciem wód leczniczych znajdujących się w niedalekim 
sąsiedztwie. Zalecane byłoby uzupełnienie kompleksu sanatoryjnego budowlą term 
solankowych. Lokalizacja obiektu wymaga szczególnej staranności w kształtowaniu 
formy architektonicznej obiektu.  
Obszary we wschodniej i północnej części strefy „A” oraz graniczący z nią strefy „B” 
zostały przeznaczone również pod lokalizację zabudowy pensjonatowej. Pensjonaty 
stanowić będą bazę noclegową uzupełniającą i urozmaicającą w stosunku 
do obiektów sanatoryjnych i wypoczynkowych.  
 

3. Strefa Leśnego Parku Uzdrowiskowego: 
Teren leśny, do adaptacji na funkcję Parku Zdrojowego. Obszar adaptowany 
na funkcję Parku Zdrojowego stanowi teren o interesującej, częściowo pofałdowanej 
budowie. Zróżnicowane ukształtowanie terenu sprzyja budowaniu ciekawych 
kompozycji ścieżek spacerowych. We wschodniej części przeważa powierzchnia  
o łagodnym nachyleniu, bardzo korzystnym dla spacerów. Wschodnia część Parku 
przedzielona może być ciągami spacerowymi, przebiegającymi przez obszar leśny, 
mocno przerośnięty cienkimi drzewami o charakterze samoistnego rozwoju. Jest to 
teren o ciekawych cechach morfologicznych. Adaptacja tego terenu na funkcje 
Leśnego Parku Uzdrowiskowego zakłada eliminację samosiejek, co spowoduje 
„prześwietlenie” terenów zalesionych oraz przy maksymalnym zachowaniu bogatej 
morfologii terenu, wprowadzenie układu ścieżek spacerowych, rowerowych  
i dydaktycznych. W celu zachowania morfologii terenu, układ komunikacji spacerowej 
powinien przebiegać wzdłuż poziomic lub z zachowaniem łagodnych podejść. System 
ścieżek należy wyposażyć w miejsca wypoczynku, zarówno zadaszone (w formie altan 
parkowych) jak i niezadaszonych (w formie placów rekreacyjnych). Dzięki temu 
powierzchnia parku będzie atrakcyjnie zróżnicowana. 
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XI. Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej w gminie 

 
Najważniejszym dokumentem o znaczeniu regionalnym w kontekście kształtowania  
i prowadzenia polityki przestrzennej jest Plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa warmińsko – mazurskiego przyjęty Uchwałą nr XXXIX/832/18 Sejmiku 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. W Planie tym  
w odniesieniu do Gminy Miłomłyn wskazano m.in.: 
 
 Strukturę sieci osadniczej województwa tworzą miasta i ośrodki wiejskie, wśród których 

Miłomłyn został zakwalifikowany do grupy miast lokalnych uzupełniających sieć 
osadniczą w województwie (są to ośrodki wielofunkcyjne, zapewniające dostęp do usług 
publicznych podstawowych) – co zostało zobrazowane na poniższej mapie. 

 
Mapa: Hierarchia ośrodków osadniczych 

 
Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko – mazurskiego 

 
 Wartość wskaźnika gęstości zaludnienia na terenach zabudowanych i zurbanizowanych 

obrazuje stopień przestrzennej zwartości zabudowy w miastach i waha się  
od 12 (Miłomłyn) do 56 (Ełk) osób/ha; średnio w województwie na obszarach miejskich 
przypada 40 osób/ha.  
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 Zasoby i walory środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz istniejąca infrastruktura 
turystyczna na obszarze województwa predestynują region do rozwoju poszczególnych 
form turystyki. Jedną z nich jest Turystyka zdrowotna – uzdrowiskowa  
w miejscowościach Gołdap, Frombork, Miłomłyn, Lidzbark Warmiński, Górowo Iławeckie 
oraz w oparciu o ofertę spa&wellnes w hotelach i pensjonatach  
o podwyższonym standardzie w miejscowościach. Rozwój i promocja lecznictwa 
uzdrowiskowego w rejonach posiadających predyspozycje do rozwoju takiej funkcji mają 
zapewnić ochronę i stosowanie najwyższych standardów zagospodarowania 
przestrzennego w odniesieniu do istniejących uzdrowisk i obszarów ochrony 
uzdrowiskowej.  

 
Mapa: Zasoby wód mineralnych i borowin 

 
Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko – mazurskiego 

 
 Na terenie województwa, poza pomnikami historii i obiektami kultury współczesnej, 

odnotować można miejscowości i obiekty zabytkowe o wyróżniających się walorach  
i wartościach kulturowych na tle województwa i kraju. Miłomłyn zaliczony został do 
grupy miast historycznych wymagających rewitalizacji urbanistycznej, zniszczonych 
w czasie II wojny światowej i dotychczas nie odbudowanych lub odbudowanych tylko 
w nieznacznym zakresie, pozwalającym na realizację rozwiązań architektoniczno-
urbanistycznych podnoszących ich potencjał turystyczny. 
 

 Największą intensywnością ruchu turystycznego w województwie charakteryzują się 
miasta i gminy: Mikołajki, Ryn, Ruciane-Nida, Giżycko, Pasym, Miłomłyn, Mrągowo, 
Ostróda, Frombork, Gołdap, Olsztynek, Stawiguda, Jedwabno. 
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Mapa: Baza noclegowa i ruch turystyczny 

 
Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko – mazurskiego 

 
 Miłomłyn znalazł się także w na projektowanej trasie rowerowej Euro Velo nr 20  
– co przedstawia poniższa mapa. 

 
Mapa: Wybrane trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym i ponadregionalnym na 
tle Regionalnego systemu tras rowerowych 

 
Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko – mazurskiego 
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 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko – mazurskiego 
wskazuje także niezbędne inwestycje do zrealizowania na terenie Gminy Miłomłyn, są 
to:  budowa sieci kanalizacji sanitarnej, zabezpieczenie przeciwpowodziowe  
m. Miłomłyn (Kształtowanie poprzeczne i podłużne koryta rzeki Korbajna w km 0+000 
- 7+600; 8+550 - 8+744, gm. Miłomłyn), budowa i rozbudowa Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).  

 
Najważniejszym dokumentem o znaczeniu lokalnym w kontekście kształtowania  
i prowadzenia polityki przestrzennej jest Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Miłomłyn.   
 
Wyznaczając rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 
należy wskazać na naczelne zasady gospodarowania przestrzenią: 

 utrzymanie w rozwoju zrównoważonym środowiska przyrodniczego  
i zurbanizowanego poprzez zastosowanie właściwej skali i stopnia koncentracji 
zagospodarowania przestrzeni, 

 wielofunkcyjny rozwój struktur przestrzennych zarówno w miastach jak i na terenach 
wiejskich, 

 nadrzędność rozwoju jakościowego nad ilościowym we wszystkich aspektach 
zagospodarowania przestrzennego.  

Kierunki rozwoju przestrzennego powinny zmierzać do rozwoju wielofunkcyjnego,  
co oznacza rozwój równorzędny wielu funkcji gospodarczych, takich jak: rolnictwo, turystyka, 
agroturystyka, uzdrowiska, przemysł, leśnictwo.  

Główną zasadą kształtowania zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy ma być 
rozwój poszczególnych funkcji w oparciu o istniejące zainwestowanie. Ich rozwój będzie 
koncentrował się w obrębach poszczególnych miejscowości. W Studium główne zasady 
kształtowania polityki przestrzennej gminy (stanowiące jednocześnie rekomendacje  
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie) zostały 
sformułowane następująco: 

 minimalizacja negatywnego wpływu na strukturę przestrzenną i społeczno –
gospodarczą wcześniejszych zasad polityki przestrzennej gminy i poprawa jakości 
życia mieszkańców gminy, 

 wyrównanie różnic w poziomie rozwoju społeczno – gospodarczego gminy  
w porównaniu do innych regionów województwa, 

 wspieranie lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych, a przy lokalizacji nowych 
inwestycji uwzględnianie lokalnych zasobów środowiska naturalnego, 

 promocja gminnych terenów inwestycyjnych, 
 tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, co z jednej strony, stwarza korzystny klimat 

gospodarczy, a więc przyczynia się do dynamizacji rozwoju, z drugiej zaś 
bezpośrednio prowadzi do pełniejszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, 
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 wykreowanie wizerunku gminy jako terenu atrakcyjnego dla rozwoju osadnictwa, 
 ochrona najcenniejszych walorów dziedzictwa kulturowego i środowiska 

przyrodniczego, 
 bezwzględne zachowanie historycznego charakteru zabudowy, 
 ochrona zachowanych historycznych układów zabudowy, 
 przeciwdziałanie rozproszeniu zabudowy poprzez wskazywanie nowych terenów 

inwestycyjnych w obrębie istniejących jednostek osadniczych, 
 stworzenie najbardziej optymalnego zagospodarowania przestrzeni gminy,  

z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i wizji 
rozwoju gminy przedstawionej przez lokalne władze. 
 

Kierunkowa struktura zagospodarowania gminy Miłomłyn określona została  
z wyodrębnieniem ze struktury gminy obszaru miasta Miłomłyn. Na terenie wiejskim 
perspektywiczne kierunki rozwoju określone zostały za pomocą wyznaczenia stref 
zagospodarowania o odmiennych uwarunkowaniach, które determinują kształt polityki 
przestrzennej w każdej z nich. W ramach kierunkowej struktury zagospodarowania 
przestrzennego obszaru wiejskiego gminy wyodrębniono: 

 Strefę stabilizacji i rozwoju gospodarki rolnej, 
 Strefę przekształceń gospodarki rolnej, 
 Strefę koncentracji i rozwoju funkcji turystyczno – wypoczynkowych. 

 

Tabela 30: Kierunki zagospodarowania obszaru wiejskiego gminy 

Strefa Cele i główne kierunki zagospodarowania Jednostki osadnicze 
w strefie 

St
ab

ili
za

cj
i i

 ro
zw

oj
u 

go
sp

od
ar

ki
 

ro
ln

ej
 

- Wyposażenie w niezbędną infrastrukturę techniczną 
wszystkich jednostek osadniczych w obrębie strefy. 
- Zwiększenie udziału nierolniczych funkcji gospodarczych 
w obrębie głównych jednostek osadniczych.  
- Kontynuacja i uzupełnienia zabudowy w obrębie 
istniejących struktur, a także jej rozwój na terenach, gdzie 
uzasadnione jest to ekonomicznie i jest zgodne  
z przepisami odrębnymi, 
- Perspektywiczne zagospodarowanie obszaru musi 
uwzględniać ograniczenia związane z ochroną środowiska 
(przede wszystkim prawne formy ochrony przyrody)  
i ochroną dziedzictwa kulturowego. 

Liksajny 
Majdany Wielkie 

Bynowo 
Wólka Majdańska 

Ligi 



88 

Pr
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- Wyposażenie w niezbędną infrastrukturę techniczną 
wszystkich jednostek osadniczych w obrębie strefy. 
- Zwiększenie udziału nierolniczych funkcji gospodarczych 
w obrębie głównych jednostek osadniczych. 
- Promowanie rozwoju funkcji agroturystycznych w obrębie 
istniejącej zabudowy. 
- Kontynuacja i uzupełnienia zabudowy w obrębie 
istniejących struktur, a także jej rozwój na terenach, gdzie 
uzasadnione jest to ekonomicznie i jest zgodne  
z przepisami odrębnymi. 
- Perspektywiczne zagospodarowanie obszaru musi 
uwzględniać ograniczenia związane z ochroną środowiska 
(przede wszystkim prawne formy ochrony przyrody)  
i ochroną dziedzictwa kulturowego. 

Boguszewo 
Liwa  

Karnity  
Zalewo 

Pr
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, w
 ty

m
 k
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- Wyposażenie w niezbędną infrastrukturę techniczną 
wszystkich jednostek osadniczych zlokalizowanych  
w strefie, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 
ściekowej z uwagi na możliwość zanieczyszczeń. 
- Intensyfikacja rozwoju zabudowy turystyczno – 
rekreacyjnej, z uwzględnieniem związanych z ochroną 
środowiska. 
- Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż Kanału Elbląskiego 
i jezior z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 
- Perspektywiczne zagospodarowanie obszaru musi 
uwzględniać ograniczenia związane z ochroną środowiska 
(przede wszystkim prawne formy ochrony przyrody)  
i ochroną dziedzictwa kulturowego. 

Winiec 
Majdany Małe 

Tarda 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn 

 
W mieście natomiast, dla określenia zasad kreacji przyszłej struktury przestrzennej, 
wyznaczono: 
 obszary zabudowane, z wyodrębnieniem: 

o obszaru funkcji centrotwórczych i usług ogólnomiejskich (w tym obszar 
historycznego układu urbanistycznego), 

o obszarów kontynuacji i uzupełnień funkcji mieszkaniowo – usługowych, 
o obszarów kontynuacji i uzupełnień funkcji przemysłowo – usługowych, 
o obszarów kontynuacji i uzupełnień funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 obszar przeznaczone pod zabudowę: 
o mieszkaniową,  
o mieszkaniowo – usługową,  
o przemysłowo – usługową,  
o turystyczno – rekreacyjną. 
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Tabela 31: Kierunki zagospodarowania obszaru miasta Miłomłyn 

Obszar Kierunki zagospodarowania 
OBSZARY ZABUDOWANE, z wyodrębnieniem obszaru: 

Fu
nk

cj
i c
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w

ór
cz

yc
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ug
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ch
 - zabudowa usługowa,  w tym zabudowa usług publicznych, 

- kontynuacja dotychczasowego zagospodarowania terenów, 
- uzupełnienie istniejących struktur zabudowy, 
- rewitalizacja struktury zabudowy oraz modernizacja i poprawa estetyki ciągów 
jezdnych, pieszych i placów, w celu wykreowania przestrzeni najbardziej 
reprezentacyjnej w skali miasta, 
- zwiększenie efektywności wykorzystania rezerw terenowych poprzez intensyfikację 
zabudowy, 
- eliminacja obiektów kolizyjnych funkcjonalnie z funkcjami podstawowymi obszaru, 
- bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb i dostępności 
terenu, 
- zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych  
z występowaniem stanowisk archeologicznych, 
- rewaloryzacja historycznego układu urbanistycznego,  
- wyposażenie obszaru w niezbędną infrastrukturę techniczną, 
- uzupełnienie zabudowy terenami zieleni urządzonej w ramach uatrakcyjnienia 
obszarów zabudowanych i zapewnienia wymaganej powierzchni biologicznie czynnej 

Ko
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- zabudowa mieszkaniowa, usługi, rekreacja i wypoczynek, 
- kontynuacja dotychczasowego zagospodarowania terenów,  
- uzupełnienie istniejących struktur zabudowy, 
- eliminacja obiektów kolizyjnych funkcjonalnie z podstawowymi funkcjami obszaru,  
- uzupełnienie zabudowy terenami zieleni urządzonej w ramach uatrakcyjnienia 
obszarów zabudowanych i zapewnienia wymaganej powierzchni biologicznie czynnej, 
a także pełniących funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców,  
- w miarę możliwości zabudowę kształtować w formie pierzei,  
- wyposażenie obszaru w niezbędną infrastrukturę techniczną i modernizacja 
istniejącej infrastruktury,  
- bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb i dostępności 
terenu,  
- zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych  
z występowaniem stanowisk archeologicznych 
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-  zabudowa produkcyjna, składów i magazynów, zabudowa produkcyjno – usługowa, 
- kontynuacja dotychczasowego zagospodarowania terenów,  
- uzupełnienie istniejących struktur zabudowy,  
- modernizacja istniejącej infrastruktury i wyposażenie terenów w infrastrukturę,  
- wprowadzenie terenów zieleni urządzonej i terenów zieleni izolacyjnej w przypadku 
terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o funkcji kolizyjnej  
z funkcją podstawową, 
- zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia terenów  
w infrastrukturę techniczną, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadowej  
i odprowadzania ścieków, 
- bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb i dostępności 
terenu, 
- zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych  
z występowaniem stanowisk archeologicznych 
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- zabudowa mieszkaniowa, zabudowa usługowa, 
- kontynuacja dotychczasowego zagospodarowania terenów,  
- uzupełnienie istniejących struktur zabudowy,  
- modernizacja istniejącej infrastruktury i wyposażenie terenów w infrastrukturę,  
- uzupełnienie zabudowy terenami zieleni urządzonej w ramach uatrakcyjnienia 
obszarów zabudowanych i zapewnienia wymaganej powierzchni biologicznie czynnej, 
a także pełniących funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców, 
- w miarę dostępności terenu wprowadzenie zieleni urządzonej ogólnodostępnej,  
- eliminacja obiektów kolizyjnych funkcjonalnie z funkcją podstawową, 
- bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb i dostępności 
terenu, 
- zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych  
z występowaniem stanowisk archeologicznych 

OBSZARY WSKAZANE POD ROZWÓJ 
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w

y 
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ie
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- zabudowa mieszkaniowa, zabudowa usługowa (w charakterze obiektów 
dopełniających zabudowę mieszkaniową, związanych z zapewnieniem dostępu 
mieszkańców do podstawowych usług), tereny rekreacyjne 
- lokalizacja zabudowy mieszkaniowej na obszarach wyznaczonych w studium, 
- możliwość wprowadzenia nieuciążliwych usług i nieuciążliwych działalności 
gospodarczych, 
- ograniczenie w granicach administracyjnych miasta, lokalizowania zabudowy 
zagrodowej, 
- uzupełnienie zabudowy terenami zieleni urządzonej w ramach uatrakcyjnienia 
obszarów zabudowanych i zapewnienia wymaganej powierzchni biologicznie czynnej, 
a także pełniących funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców, 
- zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia terenów  
w infrastrukturę techniczną, 
- bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb i dostępności 
terenu, 
- zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych  
z występowaniem stanowisk archeologicznych, 
- zachowanie ograniczeń wynikających z położenia struktur zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (i zagrodowej) na obszarach prawnie chronionych form ochrony 
przyrody 
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- zabudowa mieszkaniowa, zabudowa usługowa, w tym zabudowa usług publicznych, 
tereny rekreacyjne 
- zezwala się na lokalizację zabudowy mieszkaniowej z możliwością lokalizacji usług  
w parterach, 
- uzupełnienie zabudowy terenami zieleni urządzonej w ramach uatrakcyjnienia 
obszarów zabudowanych i zapewnienia wymaganej powierzchni biologicznie czynnej, 
a także pełniących funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców, 
- zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia terenów  
w infrastrukturę techniczną, 
- bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb i dostępności 
terenu, 
- zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych  
z występowaniem stanowisk archeologicznych, 
- zachowanie ograniczeń wynikających z położenia struktur zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (i zagrodowej) na obszarach prawnie chronionych form ochrony 
przyrody 
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- zabudowa produkcyjna, składów i magazynów, zabudowa produkcyjno – usługowa, 
- lokalizacja zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, w tym zabudowy 
produkcyjno – usługowej, na obszarach wyznaczonych w studium, 
- możliwość wprowadzenia zabudowy usługowej jako funkcji uzupełniającej, 
- wprowadzenie terenów zieleni urządzonej i terenów zieleni izolacyjne w przypadku 
terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o funkcji kolizyjnej  
z funkcją podstawową, 
- zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia terenów  
w infrastrukturę techniczną, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadowej  
i odprowadzania ścieków, 
- bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb i dostępności 
terenu, 
-zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych  
z występowaniem stanowisk archeologicznych 
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- zabudowa usługowa dla obsługi ruchu turystycznego, w szczególności: motele, 
pensjonaty, campingi, hotele, schroniska młodzieżowe, ośrodki szkoleniowe, ośrodki 
wypoczynkowe z niezbędną infrastrukturą i zapleczem służącym tym obiektom, 
- rozwój w obrębie obszaru zabudowy turystyczno – rekreacyjnej,  
- możliwość wprowadzenia funkcji uzupełniających dla uatrakcyjnienia funkcji 
podstawowej, 
- wprowadzenie terenów zieleni urządzonej w ramach uatrakcyjnienia obszaru 
przeznaczonego pod rozwój terenów zieleni izolacyjnej w przypadku zaistnienia 
konieczności wprowadzenia tego typu zieleni, na styku kolidujących ze sobą funkcji, 
- zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia terenów  
w infrastrukturę techniczną, 
- bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb i dostępności 
terenu,  
- zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych  
z występowaniem stanowisk archeologicznych,  
- przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną środowiska, 
ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych terenów na obszarze 
powierzchniowych form ochrony przyrody 

Cm
en
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- cmentarz, obiekty małej architektury, obiekty kultu religijnego, 
- lokalizacja cmentarza (bądź rozszerzenie istniejącego) na terenach wyznaczonych  
w studium, 
- zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia  
w infrastrukturę techniczną, 
- bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb i dostępności 
terenu, 
- zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych  
z występowaniem stanowisk archeologicznych,  
- przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną środowiska, 
ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych terenów na obszarze 
powierzchniowych form ochrony przyrody, 
- uwzględnienie, ustalonej na podstawie przepisów odrębnych, strefy sanitarnej od 
cmentarzy 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn 
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Ponadto na terenie całego miasta studium nie zezwala na lokalizację instalacji służących 
do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych. 
 
Dla wyznaczonego w Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszaru Ochrony 
Uzdrowiskowej Miłomłyn w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Miłomłyn określono odrębne rekomendacje, przyjmując 
następujące zasady:  
1. uzdrowisko powinno powstać na terenie miejscowości wolnym od zabudowy na obszarze 
strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, ponieważ obszar zurbanizowany gminy Miłomłyn – 
przestrzeni otaczającej strefę „A”, jest zabudowany w sposób przypadkowy  
i niewystarczający dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania uzdrowiska. Realizacja 
uzdrowiska na terenie nie zainwestowanym, zapewni wymagane ustawą o uzdrowiskach 
odpowiedniej wielkości terenów zielonych, która wynosi w strefie „A” – nie mniej niż 65% 
powierzchni strefy, a w strefie „B” – nie mniej niż 50% powierzchni strefy. Stąd propozycja 
ulokowania części stref ochronnych na obszarze leśnym w oddaleniu od istniejącej 
zabudowy, 
2. dla rozwoju uzdrowiska, w tym zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, należy 
zarezerwować maksymalnie duże tereny, aby nie dopuścić do powstawania na nich 
zabudowy nie związanej z funkcją uzdrowiskową, a szczególnie zabudowy mającej 
negatywny wpływ na właściwości lecznicze uzdrowiska. Wynika to również z faktu, iż zasoby 
wód leczniczych mogą być większe niż wynika to z dotychczasowych badań, 
3. tereny zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, powinny być oddzielone strefą 
przejściową od działalności uciążliwych i szkodliwych dla lecznictwa oraz od ruchu 
tranzytowego. Sposób zagospodarowania strefy przejściowej zlokalizowanej w strefie „B” 
ochrony uzdrowiskowej od wschodniej strony strefy „A”, poprzez lokalizację zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej, 
4. wielkość uzdrowiska i wielkość zakładów lecznictwa uzdrowiskowego zależeć będzie 
głównie od wielkości udokumentowanych zasobów – wód leczniczych. Natomiast wielkość 
bazy noclegowej, powinna uwzględniać również funkcje hotelowe, rekreacyjne oraz bazę 
dla profilaktyki i opieki społecznej, 
5. zabudowa uzdrowiskowa (zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego) powinna 
powstawać nie tylko wokół terenów leśnych, przekształconych i użytkowanych jako Park 
Leśny, ale również wewnątrz Leśnego Parku Uzdrowiskowego. Główne zakłady lecznictwa 
uzdrowiskowego, powinny być usytuowane na południowych i wschodnich obrzeżach 
kompleksu leśnego, z uwagi na korzystne nasłonecznienie.  
 
Założono powstanie niewielkiego uzdrowiska, stwarzającego warunki bezpośredniego 
kontaktu z przyrodą, w tym wykorzystaniem unikatowych właściwości wód leczniczych. 
Lokalizacja projektowanego „Uzdrowiska Miłomłyn” posiada znakomite połączenie 
komunikacyjne nie tylko ze stolicą regionu, ale poprzez węzeł komunikacyjny na drodze S-7, 
również połączenie z aglomeracją gdańską i warszawską. Wyodrębnienie strefy „A”  
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w niedalekiej odległości od skrzyżowania drogi S-7 z drogą gminną, daje szansę łatwego 
dojazdu do projektowanego zespołu uzdrowiskowego.  
 
Kierunki zagospodarowania dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszar ochrony 
uzdrowiskowej Miłomłyn zostały przedstawione w poniższej tabeli.  
 

Tabela 32: Kierunki zagospodarowania wskazane pod rozwój funkcji uzdrowiskowych 
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Funkcje podstawowe: lokalizacja zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego 
oraz obiektów usług turystyki 
- lokalizacja obiektów uzdrowiskowych usług lecznictwa oraz obiektów usług turystyki 
na obszarach wyznaczonych w studium, 
- uzupełnienie zabudowy terenami zieleni urządzonej w ramach uatrakcyjnienia 
obszarów zabudowanych i zapewnienia wymaganej powierzchni biologicznie czynnej, 
a także pełniących funkcje rekreacyjno wypoczynkowe,  
- zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia terenów  
w infrastrukturę techniczną, 
- bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb i dostępności 
terenu, 
- zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych  
z występowaniem stanowisk archeologicznych,  
- zachowanie ograniczeń wynikających z położenia struktur zabudowy na obszarach 
prawnie chronionych form ochrony przyrody. 

Te
re

ny
 z

ie
le

ni
 

ur
zą

dz
on

e 

Funkcje podstawowe: tereny zieleni urządzonej wraz z terenami infrastruktury  
i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego 
- urządzenie terenów zieleni wraz z obiektami i urządzeniami rekreacji i lecznictwa, 
- zapewnienie dostępności komunikacyjnej  i niezbędnego wyposażenia terenów  
w infrastrukturę techniczną, 
- zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych  
z występowaniem stanowisk archeologicznych, 
- zachowanie ograniczeń wynikających z położenia struktur zabudowy na obszarach 
prawnie chronionych form ochrony przyrody. 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn 
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XII. Obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju 
województwa wraz z zakresem planowanych działań 

 
W dokumencie „Warmińsko – Mazurskie 2030 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” 
wyznaczonych zostało 10 Obszarów strategicznej interwencji. Są to: 
 

1. OSI Tygrys warmińsko-mazurski stanowi obszar wyznaczony na podstawie położenia 
ośrodka gminnego w odległości maksymalnie 15 km od drogi nr 7 i nr 16. Stanowi 
obszar  dynamicznych zmian w zakresie przedsiębiorczości oraz wzrostu zamożności 
gmin, 

2. OSI MOF Olsztyna, to zdecydowanie najsilniejszy gospodarczo obszar strategicznej 
interwencji. Tu zlokalizowane są najzamożniejsze gminy w województwie. MOF 
Olsztyna jest również atrakcyjnym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. 
Tu występuje również najwyższe nasycenie organizacjami społecznymi, 

3. OSI MOF Elbląga to lider w zakresie skuteczności przyciągania środków z UE. 
Na uwagę zasługuje również pozytywna zmiana liczby firm prowadzonych przez 
osoby fizyczne oraz stagnacja w zakresie liczby miejsc pracy, 

4. OSI MOF Ełku jest najmniejszym ludnościowo obszarem strategicznej interwencji, 
jednocześnie charakteryzuje go najwyższy w skali regionu wzrost liczby ludności  
w latach 2011-2017. MOF Ełku charakteryzuje się również wysoką i pozytywną 
zmianą liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także tylko 
niewielkim ubytkiem liczby spółek z udziałem zagranicznym, 

5. OSI OF Wielkie Jeziora Mazurskie dotyka proces depopulacji oraz ubytek liczby firm  
z działem zagranicznym, a także zmniejszenie liczby miejsc pracy. Obszar WJM jest 
aktywny w wykorzystaniu środków z budżetu UE, a przede wszystkim cechuje go 
wysoki przyrost organizacji społecznych w latach 2011-2018, 

6. OSI Niebieski Zachód ulega depopulacji i nieznacznemu ubytkowi firm z udziałem 
zagranicznym, a wzrost zamożności gmin jest najniższy wśród wyróżnionych 
obszarów strategicznej interwencji. Pozytywne zmiany liczby osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą oraz liczby organizacji społecznych są 
mniejsze, niż w większości pozostałych OSI. Odnotować należy wzrost liczby miejsc 
pracy oraz relatywnie wysoką skuteczność w wykorzystaniu środków z UE, przy czym 
należy pamiętać, że w tym obszarze funkcjonalnym znajduje się Elbląg, który daje 
istotny wkład w wynik całej grupy gmin, 

7. OSI Miasta CITTASLOW w porównaniu z innymi OSI charakteryzuje jeden z większych 
ubytków ludności oraz spółek z udziałem zagranicznym, a także niewielki wzrost 
zamożności. Wzrost liczby osób prowadzących działalność gospodarczą na 1000 
mieszkańców jest najniższy wśród wszystkich wyodrębnionych obszarów. 
Jednocześnie odnotować należy znaczących wzrost liczby miejsc pracy na 1000 
mieszkańców oraz wzrost liczby organizacji społecznych na 1000 mieszkańców, 
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8. OSI EGO jest trzecim OSI, które charakteryzowały się w latach 2011-2017 wzrostem 
liczby ludności i dość przeciętnym wzrostem przedsiębiorczości i wzroście liczby 
organizacji społecznych. Obszar odnotowuje najniższy w skali regionu wzrost 
zamożności gmin przy jednoczesnym znaczącym wzroście liczby pracujących, 

9. OSI Miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, to obszar podlegający silnej 
depopulacji i jednocześnie wyraźnemu wzrostowi zamożności miast. Obszar ten 
odnotowuje jeden z najniższych wzrostów liczby osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą na 1000 mieszkańców i niewielki wzrost liczby miejsc pracy  
i liczby organizacji społecznych na 1000 mieszkańców, 

10. OSI Obszary marginalizacji jest najsilniej wyludniających się OSI wśród wyróżnionych 
obszarów. Charakteryzuje go ponadto powolny wzrost zamożności gmin i znaczący 
wzrost przedsiębiorczości przy niewielkim wzroście liczby pracujących oraz liczby 
organizacji społecznych na 1000 mieszkańców. W gminach podlegających 
marginalizacji udział środków europejskich w stosunku do dochodów własnych jest 
zdecydowanie najwyższy, a wartość tych środków w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca daje obszarowi drugie miejsce w województwie. 

 

Obszar Gminy Miłomłyn został ujęty w dokumencie „Warmińsko – Mazurskie 2030 Strategia 
rozwoju społeczno-gospodarczego” w dwóch z wyznaczonych Obszarów strategicznej 
interwencji: OSI Tygrys warmińsko-mazurski oraz OSI Niebieski Zachód.  
 
OSI Tygrys warmińsko-mazurski obejmuje jednostki: 

 gminy miejskie: Elbląg, Ełk, Iława, Lubawa, Mrągowo, Olsztyn, Ostróda, 
 gminy miejsko-wiejskie: Barczewo, Biskupiec, Kisielice, Mikołajki, Miłomłyn, Młynary, 

Morąg, Nidzica, Olsztynek, Susz, Orzysz, Pasłęk, Ryn, Zalewo, 
 gminy wiejskie: Biskupiec, Dywity, Dźwierzuty, Elbląg, Ełk, Gietrzwałd, Godkowo, 

Gronowo Elbląskie, Grunwald, Iława, Iłowo-Osada, Janowiec Kościelny, Jonkowo,  
Kalinowo, Kozłowo, Lubawa, Łukta, Małdyty, Markusy, Milejewo, Miłki,  
Mrągowo, Ostróda, Piecki, Prostki, Purda, Rychliki, Sorkwity, Stare Juchy,  
Stawiguda, Wieliczki. 
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Mapa: Obszar strategicznej interwencji Tygrys warmińsko – mazurski 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Dla wyznaczonego OSI Tygrys warmińsko - mazurski opisane zostały oczekiwane efekty 
podejmowanych interwencji oraz oczekiwane zmiany przestrzenne, co przedstawia poniższa 
tabela.  
 
Tabela 33: Cele strategiczne OSI Tygrys warmińsko – mazurski – perspektywa 2030 

Cel strategiczny Oczekiwane efekty interwencji  Oczekiwana zmiana przestrzenna  

Kompetencje 
przyszłości 

- Rdzeń kompetencyjny regionu (3 główne 
ośrodki miejskie województwa)  
- Wzmocnienie kompetencyjne organizacji 
oddziałujących na cały region 

- Zapobieganie wymywaniu 
mieszkańców z województwa 

Inteligentna 
produktywność 

- Rozwój inteligentnych specjalizacji 
- Przygotowanie najlepszych terenów 
inwestycyjnych 

- Wzrost powiązań funkcjonalnych 
wewnątrz obszaru 
- Rozszerzanie oddziaływania 
na obszary sąsiednie 

Kreatywna 
aktywność 

 - Współpraca sieciowa na arenie krajowej  
i międzynarodowej 

 

Mocne 
Fundamenty 

- Realizacja inwestycji infrastrukturalnych,  
głównie we wschodniej części 

- Spójność terytorialna region 

Źródło: Warmińsko-Mazurskie 2030 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego 

 
OSI Niebieski Zachód obejmuje następujące jednostki:  

 gminy miejskie: Braniewo, Elbląg, Iława i Ostróda,  
 gminy miejsko-wiejskie: Frombork, Miłomłyn, Morąg, Pasłęk, Tolkmicko, Zalewo, 
 gminy wiejskie: Braniewo, Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Łukta, Markusy, Małdyty, 

Ostróda, Rychliki.  



97 

Mapa: Obszar strategicznej interwencji Niebieski Zachód 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Dla wyznaczonego OSI Niebieski Zachód opisane zostały oczekiwane efekty podejmowanych 
interwencji oraz oczekiwane zmiany przestrzenne, co przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela 34: Cele strategiczne OSI Niebieski Zachód – perspektywa 2030 

Cel strategiczny Oczekiwane efekty interwencji  Oczekiwana zmiana przestrzenna  

Kompetencje 
przyszłości 

- Rozwinięte kompetencje kluczowe i programy 
podnoszące kwalifikacje mieszkańców  
- Rozwinięta e-administracja  
- Silne organizacje społeczne i okołobiznesowe  

- Rozwinięte powiązania funkcjonalne 
wewnątrz obszaru oraz włączające 
gminy sąsiadujące (edukacja, turystyka, 
rynek pracy)  

Inteligentna 
produktywność 

- Konkurencyjne usługi, w tym w obszarze 
srebrnej gospodarki  
- Konkurencyjne firmy należące do 
inteligentnych specjalizacji  
- Rozwinięta przedsiębiorczość  
- Status uzdrowiska (Miłomłyn, Frombork)  

- Wzrost znaczenia powiązań 
gospodarczych wewnątrz obszaru  

Kreatywna 
aktywność 

- Dobrze rozwinięta infrastruktura aktywności 
społecznej  
- Rozwinięta współpraca sieciowa  

 

Mocne 
Fundamenty 

- Wysoki kapitał społeczny budowany  
w oparciu o projekty współpracy włączające 
różne grupy mieszkańców  
- Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe  
- Wysokie wykorzystanie OZE i czyste 
środowisko przyrodnicze  
- Dobra dostępność komunikacyjna zewnętrzna 
i wewnętrzna  
- Uzupełnione braki w zakresie infrastruktury 
technicznej  

- Wysoka jakość przestrzeni 
przyrodniczej obszaru  

Źródło: Warmińsko-Mazurskie 2030 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego 
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XIII. Obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie 
zidentyfikowano, wraz z zakresem działań  

 
Zgodnie z definicją ustawową, obszar strategicznej interwencji (OSI) to określony w strategii 
rozwoju obszar o zidentyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych,  
lub o szczególnych warunkach społecznych, gospodarczych czy przestrzennych, decydujących 
o występowaniu barier rozwoju lub trwałych, możliwych do aktywowania, potencjałów 
rozwojowych, do którego jest kierowana interwencja publiczna łącząca inwestycje,  
w szczególności gospodarcze, infrastrukturalne albo w zasoby ludzkie, finansowane z różnych 
źródeł, czy też rozwiązania regulacyjne. 
 
OSI są terytoriami, do których adresowana ma być polityka rozwoju, ukierunkowana  
na wywołanie określonych zmian. Wyróżnić można dwa rodzaje OSI: 
• obszary problemowe, charakteryzujące się niekorzystnymi zjawiskami w sferze społecznej, 
ekonomicznej lub przyrodniczej, wymagające interwencji nakierowanej na przełamanie 
barier rozwojowych, 
• obszary wzrostu, wyróżniające się szczególnymi potencjałami (tj. bieguny wzrostu, obszary 
tematyczne), które w wyniku interwencji mogą kształtować przewagi konkurencyjne. 
 
Przeprowadzona diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej, wyniki badań ankietowych oraz 
analiza SWOT wykazały, że na terenie Gminy Miłomłyn powinien zostać wyznaczony jeden 
obszar strategicznej interwencji kluczowy dla gminy – jest to obejmujący obszar ochrony 
uzdrowiskowej Miłomłyn (obszar wzrostu). 
 
Zdefiniowany obszar strategicznej interwencji – obejmuje wszystkie trzy wyznaczone strefy 
uzdrowiskowe w obszarze ochrony uzdrowiskowej Miłomłyn. Teren ten zajmuje 4 638,03 ha, 
na który składa się z: 

 strefy ochrony uzdrowiskowej „A” o powierzchni 118,31 ha. W jej skład wchodzi 
miasto Miłomłyn (86,7 ha) oraz sołectwo Tarda (31,6 ha),  

 strefy ochrony uzdrowiskowej „B” o powierzchni 1 143,17 ha. Przylega ona i otacza 
strefę „A”. W jej skład wchodzą następujące sołectwa: Tarda, Bagieńsko oraz miasto 
Miłomłyn, 

 strefy ochrony uzdrowiskowej „C” o powierzchni 3 376,55 ha. Przylega ona i otacza 
strefę „B”. Granica zewnętrzna obszaru ochrony uzdrowiskowej „Miłomłyn” 
przebiega po zewnętrznych granicach sołectwa Tarda, Bagieńsko i miasta Miłomłyn. 
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Mapa: OSI Obszar ochrony uzdrowiskowej Miłomłyn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: Operat uzdrowiskowy obszaru ochrony uzdrowiskowej Gminy Miłomłyn 

 
Z uwagi na dążenia władz samorządowych, mające na celu uzyskanie statusu uzdrowiska, 
załącznikiem do Strategii jest Plan Rozwoju Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Miłomłyn 
na lata 2021 – 2030, w którym zidentyfikowano problemy, cele i zakres planowanych działań 
dla wyznaczonego OSI Obszar ochrony uzdrowiskowej Miłomłyn. Zakres planowanych 
działań przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 35: Zakres planowanych działań dla OSI Obszar ochrony uzdrowiskowej Miłomłyn 

Oznaczenie 
działania Nazwa działania Okres 

realizacji 

Szacowany 
koszt 

działania 
 

Obszar interwencji: LECZNICTWO UZDROWISKOWE 
 

1.1 Rozwój infrastruktury uzdrowiskowej w Miłomłynie 2021 - 2023 12 mln zł 
1.2 Budowa zakładu leczniczo – uzdrowiskowego 2022 - 2024 20 mln zł 
1.3 Budowa Domu Zdrojowego – zakładu przyrodoleczniczego 2023 - 2025 27 mln zł 
1.4 Budowa urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego 2025 - 2027 28 mln 

 

Obszar interwencji: TURYSTYKA I REKREACJA 
 

2.1 Centrum Wypoczynku, Sportu i Rekreacji dla dzieci i dorosłych 2025 - 2027 30 mln zł 

2.2 Zaplecze noclegowo – restauracyjne wraz z Centrum 
Kongresowo – Szkoleniowym 2024 -2026 26 mln zł 

2.3 Rozwój bazy rekreacyjno-sportowej 2021 - 2030 31 mln zł 
2.4 Rewitalizacja centrum Miłomłyna oraz obiektów zabytkowych 2021 - 2030 60 mln zł 

 

Obszar interwencji: CZYSTE ŚRODOWISKO 
 

3.1 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  2021 - 2022 17 mln zł 
3.2 Poprawa jakości powietrza 2021 - 2030 8 mln zł 
3.3 Poprawa jakości środowiska i klimatu 2021 - 2030 0,5 mln zł 
3.4 Budowa sieci gazowej 2021 - 2024 7 mln zł 

 

Obszar interwencji: PROMOCJA UZDROWISKA 
 

4.1 Promocja turystyczna i gospodarcza 2021 - 2030 1 mln zł 

4.2 Budowanie sieci powiązań i współpracy samorządu lokalnego  
z przedsiębiorstwami turystycznymi i uzdrowiskowymi 2021 - 2030 0,5 mln zł 

4.3 Współpraca z sąsiednimi samorządami oraz organizacjami 
zajmującymi się turystyką 2021 - 2030 0,5 mln zł 

 
W Planie Rozwoju Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Miłomłyn na lata 2021 – 2030 
przedstawiono szczegółowo m.in.: 

 opis planowanych działań (rozdział XVI, str. 109 – 116), 
 plan finansowy planowanych działań (rozdział XVII, str. 126 – 127).  
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XIV. Powiązania z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla 
 
Wyznaczony cel główny, cele strategiczne i operacyjne rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn są 
spójne z celami strategicznymi i obszarami wsparcia wyznaczonymi w dokumentach 
strategicznych wyższego szczebla: 

 na poziomie ponadlokalnym (Zintegrowana Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego 
Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015 – 2025, Strategia Rozwoju Obszaru Kanału 
Elbląskiego na lata 2021 – 2030), 

 na poziome regionalnym (Warmińsko-Mazurskie 2030 Strategia rozwoju społeczno-
gospodarczego), 

 na poziomie krajowym (Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowa 
Strategia Rozwoju  Regionalnego).  

 
POZIOM PONADLOKALNY 
Gmina Miłomłyn leży na obszarze Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Obszar ten 
obejmuje następujące jednostki:  

 gminy miejskie: Iława i Ostróda,  
 gminy miejsko-wiejskie: Miłomłyn, Morąg, 
 gminy wiejskie: Iława, Ostróda.  

 

Mapa: Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny 

Granica powiatu ostródzkiego

M. Ostróda

Olsztyn

M. Iława
Gm. Ostróda

Gm. Iława

M. i Gm. Miłomłyn

Gm. Morąg

 
Źródło: Analiza sytuacji społeczno – gospodarczej Ostródzko – Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

Dla wyznaczonego obszaru opracowany został dokument strategiczny – Zintegrowana 
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015 – 2025. 
Wyznacza on główne obszary priorytetowe rozwoju wytyczonego obszaru, które są spójne  
z celami rozwoju przyjętymi dla Gminy Miłomłyn, co przedstawia poniższa tabela.  
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Strategia Rozwoju  
Miasta i Gminy Miłomłyn 

na lata 2021 – 2030 

Zintegrowana Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru 
Funkcjonalnego na lata 2015 - 2025  

(obszary priorytetowe) 

Konkurencyjna  
i nowoczesna 
gospodarka 

Bogata i różnorodna 
infrastruktura Wysoka jakość życia 

Aktywni mieszkańcy X  X 

Konkurencyjna gospodarka X X  

Dobra infrastruktura techniczna  
i społeczna  X X 

 

Obszar Gminy Miłomłyn znajduje się na terenie Krainy Kanału Elbląskiego, który obejmuje 
następujące samorządy gminne: 

 gminy miejskie: Elbląg, Iława i Ostróda,  
 gminy miejsko-wiejskie: Miłomłyn, Morąg, Pasłęk, Zalewo, 
 gminy wiejskie: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Łukta, Markusy, Małdyty, Ostróda, 

Rychliki.  
Mapa Krainy Kanału Elbląskiego 

 
Źródło: Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 
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Dla wyznaczonego obszaru opracowany został dokument strategiczny – Strategia Rozwoju 
Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030. Wyznacza on główne obszary priorytetowe 
rozwoju wytyczonego obszaru, które są spójne z celami rozwoju przyjętymi dla Gminy 
Miłomłyn, co przedstawia poniższa tabela. 
 

Strategia Rozwoju  
Miasta i Gminy Miłomłyn 

na lata 2021 – 2030 

Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030  
(cele strategiczne) 

Mieszkańcy 
KKE –

kompetentni 
i przed-

siębiorczy 

Usługi w KKE 
– dostępne  
i wysokiej 

jakości 

Gospodarka 
KKE –

innowacyjna 
i ekologiczna 

Środowisko 
przyrodnicze 

KKE –
bezpieczne  
i wyjątkowe 

Infrastruktu-
ra KKE –

nowoczesna 
i włączająca 

Relacje  
w KKE –

budujące 
zaufanie  
i synergię 

Aktywni mieszkańcy X  X  X X 

Konkurencyjna gospodarka X X X   X 

Dobra infrastruktura techniczna  
i społeczna  X X X X  

 
 

POZIOM REGIONALNY 
 

Najważniejszym dokumentem strategicznym na poziomie regionalnym jest dokument pod 
nazwą „Warmińsko – Mazurskie 2030 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”.  
W Strategii tej wyznaczono główne obszary priorytetowe rozwoju województwa warmińsko-
mazurskiego, które są spójne z celami rozwoju przyjętymi dla Gminy Miłomłyn,  
co przedstawia poniższa tabela. 

 

Strategia Rozwoju  
Miasta i Gminy Miłomłyn 

na lata 2021 – 2030 

Warmińsko – Mazurskie 2030 Strategia rozwoju  
społeczno-gospodarczego (cele strategiczne) 

Kompetencje 
przyszłości 

Inteligentna 
produktywność 

Kreatywna 
aktywność 

Mocne 
fundamenty 

Aktywni mieszkańcy X  X X 

Konkurencyjna gospodarka X X X  

Dobra infrastruktura techniczna  
i społeczna  X  X 

 
POZIOM KRAJOWY 
 
Na poziomie krajowym istnieje szereg dokumentów strategicznych i branżowych 
wyznaczających kierunki rozwoju na terenie całej Polski. Poniżej zaprezentowano spójność 
przyjętych w nich priorytetów rozwoju z celami rozwoju przyjętymi dla Gminy Miłomłyn. 
 



104 

Strategia Rozwoju  
Miasta i Gminy Miłomłyn 

na lata 2021 – 2030 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju   
(cele szczegółowe) 

Trwały wzrost 
gospodarczy oparty 

coraz silniej o wiedzę, 
dane i doskonałość 

organizacyjną 

Rozwój społecznie 
wrażliwy i terytorialnie 

zrównoważony 

Skuteczne państwo  
i instytucje służące 

wzrostowi oraz 
włączeniu 

społecznemu  
i gospodarczemu 

Aktywni mieszkańcy X X X 

Konkurencyjna gospodarka X X X 

Dobra infrastruktura techniczna  
i społeczna X X X 

 

Strategia Rozwoju  
Miasta i Gminy Miłomłyn 

na lata 2021 – 2030 

Krajowa Strategia Rozwoju  Regionalnego 
(cele szczegółowe) 

Zwiększenie spójności 
rozwoju kraju  
w wymiarze 
społecznym, 

gospodarczym, 
środowiskowym  
i przestrzennym 

Wzmacnianie 
regionalnych przewag 

konkurencyjnych 

Podniesienie jakości 
zarządzania  

i wdrażania polityk 
ukierunkowanych 

terytorialnie 

Aktywni mieszkańcy X X X 

Konkurencyjna gospodarka X X X 

Dobra infrastruktura techniczna  
i społeczna X X X 
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XV. System realizacji Strategii, w tym wytyczne do sporządzania 
dokumentów wykonawczych  
 

Wdrożenie dokumentu rozpocznie się od podjęcia uchwały przez Radę Miejską  
w Miłomłynie o przyjęciu do realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 
2021 – 2030. 
 
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2021 – 2030 jest dokumentem  
o ponadkadencyjnym okresie wdrażania. Określa cele i kierunki działań na najbliższe lata. 
Proces jego wdrażania jest złożonym przedsięwzięciem, wymagającym dobrego 
przygotowania informacyjnego i stałej komunikacji ze społeczeństwem (w oparciu  
o skuteczne metody przekazywania informacji do otoczenia oraz przyjmowania informacji  
z otoczenia). Realizacji dokumentu towarzyszyć będzie jego monitoring, który będzie się 
opierać na pozyskiwaniu obiektywnej informacji o przebiegu wdrażania Strategii, jej skutkach 
i publicznym odbiorze. 
 
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2021 – 2030 będzie realizowana 
w oparciu o następujące zasady: 

 ciągłości (jest kontynuacją dotychczasowych zamierzeń oraz będzie kontynuowana  
w przyszłości), 

 elastyczności wobec zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych  
(z możliwością aktualizacji w celu dostosowania do zmienionych trendów społecznych  
i gospodarczych), 

 otwarcia na innowacyjne przedsięwzięcia i pojawiające się możliwości, które będą 
mogły sprzyjać osiągnięciu przyjętych celów,  

 spójności z celami dokumentów strategicznych wyższego szczebla (ponadlokalnych, 
regionalnych i krajowych). 

 
Fazy wdrażania Strategii: 
 realizacja celów operacyjnych określonych w Strategii (poprzez przygotowywanie  

i wdrażanie projektów zgodnych z przyjętymi kierunkami działań), 
 monitoring dokumentu (prowadzony w sposób ciągły – m.in. poprzez coroczne 

umieszczanie informacji o jej wdrażaniu w raportach o stanie gminy), 
 możliwa aktualizacja Strategii – poprzez dodanie nowych celów operacyjnych czy też 

kierunków działań lub rezygnację z celów operacyjnych/kierunków działań obecnie 
ujętych (proces aktualizacji wymaga przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno-
gospodarczej Gminy Miłomłyn i przedstawienia faktycznego uzasadnienia  potrzeby 
aktualizacji Strategii), 

 uspołeczniania i promocji Strategii w całym okresie jej realizacji w celu dotarcia do jak 
najszerszej grupy beneficjentów działań podejmowanych w procesie jej wdrażania,  
a także do instytucji mogących być partnerami w realizacji inwestycji i innych 
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przedsięwzięć. Dotyczy to podmiotów z sektora społecznego, publicznego  
i gospodarczego, w tym: mieszkańców, turystów, przedsiębiorców, potencjalnych 
inwestorów, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, partnerów 
społecznych, władz rządowych i samorządowych na szczeblu powiatowym, 
regionalnym i krajowym. 

 

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za realizację zapisów Strategii przez Gminę 
Miłomłyn jest Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn. W celu sprawnego wdrażania dokumentu 
należy powołać zespół, a skład którego wejdą pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn 
(m.in. odpowiadający za planowanie i prowadzenie inwestycji, pozyskiwanie środków 
zewnętrznych, promocję), oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. Zadaniem 
powołanego zespołu powinien być: 

 ciągły monitoring dokumentu,  
 nadzór nad realizacją zadań związanych z wdrażaniem projektów finansowanych 

ze źródeł zewnętrznych,  
 aktualizacja zapisów Strategii, 
 informowanie społeczności lokalnej o prowadzonych działaniach. 

 
 
Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych  
 
Jako dokumenty wykonawcze względem Strategii rozwoju należy rozumieć obowiązkowe lub 
fakultatywne plany i programy funkcjonujące w gminie. Dla obszaru Gminy Miłomłyn 
obowiązujące są następujące studia/plany/programy/strategie: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  
i Gminy Miłomłyn, 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn, 
 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2013-2028, 
 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2023, 
 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w latach 2019-2023. 
 
Wymienione powyżej dokumenty wskazują zakładane cele i kierunki działań w zakresach, 
których dotyczą. Ich założenia są zgodne z kierunkami wyznaczonymi w niniejszej Strategii 
rozwoju. W przypadku aktualizacji w/w dokumentów wykonawczych lub opracowywania 
nowych należy zachować ich spójność ze Strategią rozwoju przede wszystkim w zakresie 
kierunków działań. Zapisy dokumentów wykonawczych nie mogą stać w sprzeczności  
z wyznaczonymi w Strategii rozwoju celami operacyjnymi, a wręcz przeciwnie mają stanowić 
uszczegółowienie sposobu ich wdrażania. Ponadto w związku z wyznaczeniem na terenie 
Gminy Miłomłyn Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszar ochrony uzdrowiskowej 
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Miłomłyn – należy każdorazowo zastosować zapisy odnoszące się do tego obszaru,  
w szczególności w celu dążenia do osiągnięcia strategicznego określonego w Planie Rozwoju 
Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Miłomłyn na lata 2021 – 2030 jako „Zwiększenie 
atrakcyjności uzdrowiskowo – turystycznej Miłomłyna w celu uzyskania statusu uzdrowiska 
oraz wykreowania jego marki”.  
 
 
Monitoring Strategii 
 
Monitoring to proces stałego sprawdzania, czy realizacja Strategii przebiega zgodnie  
z założeniami i czy określone w dokumencie cele są osiągane. Monitorowanie służy 
dostarczaniu informacji, na podstawie których zarządzający mogą systematycznie 
dowiadywać się o występowaniu problemów i rozbieżności w realizacji planów i osiąganiu 
celów.  
 
Celem prowadzenia monitoringu założeń strategicznych jest wyciąganie wniosków  
z tego, co zostało i nie zostało zrealizowane. Jest to także podstawa do modyfikowania 
dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładane cele w przyszłości. Ważnym 
elementem monitorowania jest wypracowanie sposobu i zakresu zbierania informacji.  
 
Monitoring wdrażania Strategii powinien odbywać się w sposób ciągły, aby osiągnąć 
postawione w nim cele. Zaniechanie kontroli realizacji Strategii może spowodować spadek 
skuteczności i efektywności procesu wdrażania.  
 
Podstawowymi obszarami monitorowania Strategii będą cele strategiczne  
i operacyjne. Za proces monitorowania Strategii odpowiada Burmistrz Miasta, który 
wyznaczy do tego pracownika Urzędu Miasta i Gminy  Miłomłyn. W ramach monitorowania 
dokumentu założono: 

 coroczne analizowanie postępów we wdrażaniu celów operacyjnych i kierunków 
działań ujętych w Strategii poprzez umieszczanie informacji o jej wdrażaniu  
w corocznych raportach o stanie gminy, 

 przeprowadzenie raportu rozszerzonego z wykorzystaniem wskazanych rezultatów 
planowanych działań oraz wskaźników osiągnięcia w połowie okresu wdrażania 
Strategii – w I połowie 2026 r.  

 

Coroczna analiza powinna wskazywać działania podjęte i zrealizowane, które służą realizacji 
poszczególnych celów strategicznych. Natomiast raport rozszerzony (poza elementami 
raportu rocznego) będzie stanowił pogłębioną diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej, 
która ma zawierać bardziej szczegółowe informacje z zakresu: zagospodarowania 
przestrzennego, demografii, edukacji, rynku pracy, bezrobocia, pomocy społecznej, 
organizacji pozarządowych, bezpieczeństwa publicznego, infrastruktury technicznej, kultury, 
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ochrony przyrody, turystyki, sportu, rekreacji, sytuacji finansowej miasta. Raport rozszerzony 
może być podstawą do aktualizacji Strategii, jeśli wystąpi taka potrzeba.  
 

Aktualizacja Strategii 
 

Strategia jest dokumentem określającym cele i zamierzenia na wiele lat (2021- 2030). 
Podstawą do podjęcia decyzji o przygotowaniu aktualizacji Strategii może być rozszerzony 
raport z monitoringu. Ewentualna aktualizacja dotyczyć powinna przede wszystkim celów 
sformułowanych w Strategii. Ze względu na dużą zmienność i trudną przewidywalność 
trendów gospodarczych Strategia, jako najważniejszy dokument rozwoju, powinna być 
elastyczna i otwarta na korekty. Tylko odpowiednio wczesne reagowanie na pojawiające się 
szanse i zagrożenia zapewni jednostce silną pozycję i stanowić będzie o jej atrakcyjności 
na szczeblu ponadlokalnym.  
 

Wobec potencjalnych zmian zarówno w otoczeniu prawnym, gospodarczym, 
technologicznym jak i społecznym, tak w wymiarze ogólnokrajowym, regionalnym  
i lokalnym, spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi, niniejsza 
Strategia może ulec pewnym zmianom bądź uzupełnieniom w drodze stosownej uchwały 
Rady Miejskiej. Zakłada się, że aktualizacja dokumentu będzie prowadzona przy użyciu 
metod, jakie zostały wykorzystane podczas procesu jej tworzenia (w szczególności 
zachowany zostanie warsztatowy charakter wypracowywania analizy SWOT i celów 
operacyjnych). 
 

W przypadku stwierdzenia potrzeby aktualizacji Strategii, dla sprawnego przeprowadzenia 
tego procesu, sugeruje się powołanie przez Burmistrza Zespołu ds. aktualizacji Strategii. 
Wypracowana wersja projektu aktualizacji musi zostać poddana konsultacjom 
przeprowadzonym przy udziale lokalnej społeczności. Ponadto mieszkańcy obszaru gminy 
będą mogli kontaktować się z pracownikiem bezpośrednio odpowiedzialnym w Urzędzie 
Miasta i Gminy Miłomłyn za monitoring dokumentu lub poprzez stronę internetową, 
na której będą mogli składać swoje wnioski i uwagi celem późniejszej aktualizacji Strategii. 
Okresowe aktualizowanie dokumentu niesie ze sobą wiele korzyści i błędem byłoby 
odstępowanie od tej procedury. 
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XVI.  Ramy finansowe i źródła finansowania 
 

Podstawowym źródłem finansowania przyjętych celów strategicznych realizowanych przez 
Gminę Miłomłyn będą środki pochodzące z budżetu Gminy. Realizacja wielu zamierzeń,  
w tym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej, wymagać będzie bardzo 
dużych nakładów finansowych. W związku z powyższym konieczne będzie: 

 poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych (w ramach 
dostępnych środków Unii Europejskiej, Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz środków z krajowych programów dotacyjnych), 

 poszukiwanie i pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych posiadających kapitał 
finansowy, którzy poprzez lokowanie inwestycji na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn 
będą tworzyć nowe miejsca pracy.  

 

Na działania planowane do realizacji w danym roku zostaną zabezpieczone środki finansowe 
poprzez zamieszczenie w uchwale budżetowej na dany rok limitu wydatków na nie 
przeznaczonych. Kolejne uchwały budżetowe będą określały nakłady na poszczególne 
działania w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. Zabezpieczenie i zmiana 
nakładów przeznaczonych na realizację Strategii będzie się odbywać w drodze uchwały Rady 
Miejskiej w Miłomłynie. W przypadku finansowania działań strategicznych ze środków 
zewnętrznych w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej będą 
zabezpieczane środki w odpowiedniej wysokości na zapewnienie wkładu własnego Gminy 
Miłomłyn. 
 
Realizacja założeń Strategii wymusza umiejętne wykorzystywanie posiadanych lokalnych 
zasobów oraz pojawiających się szans na pozyskanie środków finansowych z funduszy 
krajowych i zagranicznych na wdrażanie przyjętych  celów. Takie podejście ma przyspieszyć 
rozwój Miasta i Gminy Miłomłyn w ujęciu zarówno społecznym, jak i gospodarczym.  
 
Ważnym aspektem jest także współpraca z sąsiednimi samorządami, zarówno w ramach 
istniejących powiązań (Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, 
Stowarzyszenie Uzdrowisk Warmii i Mazur, Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego 
„Czyste Środowisko”, Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny), czy też porozumień 
zawieranych na potrzeby realizacji wspólnych zadań i przedsięwzięć. 
 
W przypadku dużych inwestycji (w szczególności w z zakresu rozwoju infrastruktury 
uzdrowiskowej) warto rozważyć także możliwość skorzystania z formuły partnerstwa 
publiczno-prywatnego.  
 
W poniższej tabeli wskazano szacowane wielkości nakładów niezbędnych do realizacji 
zaplanowanych kierunków działań (w tyś. zł). 
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Łączna szacowana wielkość nakładów finansowych wynosi 330 000 000 zł. Należy mieć 
jednak na uwadze, że: 

 ponoszone mają być w dziesięcioletnim okresie wdrażania Strategii, 
 założono w nich znaczny udział środków zewnętrznych pozyskanych w ramach 

dostępnych źródeł finansowania krajowych i zagranicznych skierowanych na rozwój 
infrastruktury oraz kapitału ludzkiego, 

 realizatorem zadań będzie wiele podmiotów (samorząd gminny, przedsiębiorcy, 
organizacje pozarządowe, mieszkańcy miasta).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cele 
strategiczne 

Cel I. 
Aktywni mieszkańcy 

Cel II. 
Konkurencyjna gospodarka 

Cel III. 
Dobra infrastruktura  

techniczna i społeczna 

Ce
le

 o
pe

ra
cy

jn
e 

1.1 Wzrost poziomu 
edukacji 
mieszkańców 

2.1 Wspieranie podmiotów 
gospodarczych 

 

3.1 Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury technicznej służącej 
ochronie środowiska naturalnego 

7 000 zł 4 000 zł 60 000 zł 

1.2 Poprawa opieki 
społecznej  
i zdrowotnej 

2.2 Pozyskanie inwestorów 
zewnętrznych 

3.2 Poprawa infrastruktury drogowej 
oraz zwiększającej bezpieczeństwo 

mieszkańców 
8 000 zł 6 000 zł 80 000 zł 

1.3 Rozwój instytucji  
i oferty 

kulturalnej 

2.3 Wykreowanie marki  
i produktów turystycznych 

3.3 Rozwój infrastruktury 
uzdrowiskowej, turystycznej oraz 

sportowo-rekreacyjnej 
8 000 zł 4 000 zł 120 000 zł 

1.4 Rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego 

 
3.4 Poprawa infrastruktury społecznej 

 
8 000 zł  25 000 zł 
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