
 

 

Tytuł projektu: Leśny Park Uzdrowiskowy w Miłomłynie 
 
Nr projektu: RPWM.06.02.01-28-0003/16 
 
Beneficjent: Gmina Miłomłyn, ul. Twarda 12, 14-140 Miłomłyn 
 
Cel projektu:  
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i atrakcyjności terenów uzdrowiskowych 
w gminie Miłomłyn oraz wzrost liczby odwiedzających te tereny. 
 
Planowane efekty: 
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury oraz wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin 
w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje turystyczne – 6 445. 
 
Wartość projektu: 557 935,00 zł 
 
Wkład UE: 468 665,40 zł 

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie, Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne, 
poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa 

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.06.02.01-28-0003/16 została zawarta 28.02.2017 r. 
w Olsztynie pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miłomłyn. 

Opis projektu:  

Projekt zlokalizowany jest w mieście Miłomłyn i w sołectwie Tarda (gmina Miłomłyn), które posiadają 
status obszaru ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 maja 
2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 756). Zakres projektu dotyczy budowy i wyposażenia publicznie dostępnej 
infrastruktury uzdrowiskowej obejmującej urządzanie terenów zielonych i wyposażenie ich 
w urządzenia umożliwiające pełnienie funkcji rekreacyjnych/leczniczych. Na etapie prac 
przygotowawczych opracowano projekt budowlany oraz studium wykonalności projektu. W ramach 
planowanych robót budowlanych zakłada się budowę zespołu urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego 
i małej architektury w ramach dostosowania kompleksu leśnego do funkcji leśnego parku 
uzdrowiskowego – LPU (lasu ochronnego uzdrowiskowego) poprzez budowę urządzeń lecznictwa 
uzdrowiskowego i małej architektury w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Miłomłyn - strefa „A”. 
Projektowane obiekty będą służyć celom publicznym (obiekty związane z funkcją zdrowotną) 
i edukacyjnym na terenie projektowanego Leśnego Parku Uzdrowiskowego, w skład którego to 
wchodzą ciągi piesze, pieszo-rowerowe oraz zespoły terapeutyczne. Planuje się wyposażenie parku 
w następujące urządzenia małej architektury: ogrodzenie, drogowskazy „turystyczne”, mapy 
informacyjne sytuowane w miejscach krzyżowania się szlaków turystycznych, „markery miejsca” - 
witacze, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne, zadaszenie od deszczu, 
zadaszenie stół z ławkami, miejsce grillowania (miejsce organizacji ogniska bez zadaszenia), szalety, 
kładki do ruchu pieszego, bramy wjazdowe do zespołu parkowego, parking, siłownie – stacje 
terapeutyczne oraz wiaty inhalacyjne. 

Okres realizacji projektu: 2019-04-01 –2019-11-29. 


