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UCHWAŁA Nr XXXII/269/09 

Rady Gminy w Dywitach 

z dnia 5 listopada 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-

usługowej w obr �bie geodezyjnym Ró �nowo w rozwidleniu dróg powiatowych nr 1430N i nr 1 453N w gminie Dywity. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 
oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 
223, poz. 1458 i Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 
1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 
1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, 
Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz po stwierdzeniu 
zgodno�ci planu miejscowego z ustaleniami „Zmiany 
studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dywity” Rada Gminy Dywity 
uchwala 
 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
zabudowy mieszkalno - usługowej w obr �bie 
geodezyjnym Ró �nowo w rozwidleniu dróg 

powiatowych nr 1430N i nr 1453N w gminie Dywity 
 

Rozdział 1 
Przepisy dotycz �ce całego opracowania  

 
§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego zabudowy mieszkalno-usługowej w 
obr�bie geodezyjnym Ró�nowo w rozwidleniu dróg 
powiatowych nr 1430N i nr 1453N w gminie Dywity, 
obejmuj�cy obszar w granicach okre�lonych w uchwale Nr 
XVI/101/08 Rady Gminy Dywity z dnia 21 luty 2008 roku, 
ograniczony jest: 
 

- od północy granic� stanowi droga powiatowa nr 
1453N; 

- wschodni� granic� stanowi� kompleksy le�ne i 
tereny rolne; 

- od południa i zachodu zasi�g pracowania planu 
zamyka droga powiatowa nr 1430N oraz tereny 
zabudowy mieszkaniowej. 

 
§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego zabudowy mieszkalno-usługowej w 
obr�bie geodezyjnym Ró�nowo w rozwidleniu dróg 
powiatowych nr 1430N i nr 1453N w gminie Dywity zwany 
dalej planem miejscowym składa si� z tekstu planu 
miejscowego, który stanowi tre�� uchwały oraz rysunku 
planu miejscowego, który stanowi zał�cznik graficzny nr 1, 
w skali 1:1000, do uchwały. 
 

2. Pozostałe zał�czniki do planu miejscowego 
stanowi�: 
 

- stwierdzenie zgodno�ci planu miejscowego z 
ustaleniami „Studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity”, 
stanowi�ce zał�cznik nr 2, 

- rozstrzygni�cie Rady Gminy Dywity o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi�ce 
zał�cznik nr 3, 

- rozstrzygni�cie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nale�� do zada� własnych gminy oraz o 
zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych, stanowi�ce zał�cznik nr 4. 

 
§ 3. Tekst planu miejscowego zawiera ustalenia 

stanowi�ce: 
 
1 Przepisy dotycz�ce całego opracowania Rozdział 1 
2 Przepisy dotycz�ce wyodr�bnionych w planie obszarów:  
 a) przepisy dotycz�ce przeznaczenia terenów 

okre�lanych liniami rozgraniczaj�cymi tereny o 
ró�nym przeznaczeniu lub ró�nych zasadach 
zagospodarowania oraz dotycz�ce urz�dzenia i 
u�ytkowania terenów 

Rozdział 2 

 b) przepisy dotycz�ce zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, zasad ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 

Rozdział 3 

 c) przepisy dotycz�ce kształtowania przestrzeni 
publicznych przeznaczonych do realizacji celów 
publicznych 

Rozdział 4 

 d) przepisy dotycz�ce granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj�cych ochronie ustalonych na podstawie 
odr�bnych przepisów 

Rozdział 5 

 e) przepisy dotycz�ce zasad przebudowy, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej 

Rozdział 6 

 f) przepisy dotycz�ce parametrów i wska�ników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i 
wska�ników intensywno�ci zabudowy 

Rozdział 7 

 g) przepisy dotycz�ce stawek procentowych na 
podstawie których ustala si� opłat� z tytułu wzrostu 
warto�ci nieruchomo�ci 

Rozdział 8 

3 Przepisy ko�cowe Rozdział 9 

 
§ 4. 1. Rysunek planu miejscowego obowi�zuje w 

zakresie: 
 

- ustalonych graficznie linii granic obszaru obj�tego 
planem, 

- ustalonych graficznie linii rozgraniczaj�cych tereny o 
ró�nym przeznaczeniu, funkcjach lub zasadach 
zagospodarowania, 

- ustalonych symbolami literowymi przeznacze� 
podstawowych terenów, 

- ustalonych graficznie nieprzekraczalnych linii 
zabudowy. 
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2. Zastosowane na rysunku planu miejscowego 
symbole literowe oznaczaj� nast�puj�ce przeznaczenia 
podstawowe terenów: 
 
  1) MU tereny zabudowy mieszkalno-usługowej, 
 
  2) MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
 
  3) RM tereny zabudowy zagrodowej, 
 
  4) ZN tereny zieleni naturalnej, 
 
  5) Z tereny zieleni, 
 
  6) ZL tereny le�ne, 
 
  7) WS tereny zbiorników wodnych, 
 
  8) tereny komunikacji, w tym: 

a) KP tereny ci�gów pieszych, 
b) KD tereny dróg publicznych, 
c) KDW tereny dróg wewn�trznych, 

 
  9) tereny infrastruktury technicznej, w tym: 

a) IK kanalizacja, 
b) IE energetyka. 

 
§ 5. Ilekro� w tek�cie planu miejscowego jest mowa o: 

 
  a) planie - nale�y przez to rozumie� ustalenia zawarte w 

niniejszej uchwale i rysunku planu, 
 
  b) uchwale - nale�y przez to rozumie� niniejsz� uchwał� 

Rady Gminy w Dywitach, 
 
  c) rysunku planu - nale�y przez to rozumie� rysunek 

planu miejscowego wykonany na mapie zasadniczej 
w skali 1:1000, stanowi�cy zał�cznik nr 1 do uchwały, 

 
  d) przeznaczeniu podstawowym - nale�y przez to 

rozumie� takie przeznaczenie, które przewa�a na 
danym terenie wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj�cymi, 

 
  e) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale�y przez to 

rozumie� rodzaje przeznaczenia terenów, inne ni� 
podstawowe, które uzupełniaj� lub wzbogacaj� 
przeznaczenie podstawowe, 

 
  f) przepisach odr�bnych - nale�y przez to rozumie� 

przepisy obowi�zuj�cych ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, 

 
  g) intensywno�ci zabudowy - nale�y przez to rozumie� 

stosunek powierzchni zabudowy wszystkich obiektów 
do powierzchni działki, wyra�ony w procentach; 

 
  h) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale�y przez 

to rozumie� powierzchni� okre�lon� w przepisach 
odr�bnych, 

 
  i) budynku gospodarczym - nale�y przez to rozumie� 

budynek okre�lony w przepisach odr�bnych, 
 
  j) zabudowie zagrodowej nale�y przez to rozumie� 

budynki okre�lone w przepisach odr�bnych, 
 
  k) u�ytkowaniu terenu - nale�y przez to rozumie� 

rzeczywist� lub planowan� funkcj� terenu lub sposób 
jego wykorzystania, 

 
  l) maksymalnej wysoko�ci zabudowy - nale�y przez to 

rozumie� odległo�� pomi�dzy kalenic� dachu, a 
poziomem terenu przy wej�ciu do budynku, 

 
  m) przebudowie - nale�y przez to rozumie� 

wykonywanie robót budowlanych wymienionych w 
ustawie prawo budowlane, 

 
  n) obiekcie małej architektury - nale�y przez to rozumie� 

niewielkie obiekty wymienione w ustawie prawo 
budowlane, 

 
  o) terenach zieleni naturalnej - nale�y przez to rozumie� 

tereny zielone z zadrzewieniami i krzewami 
wyst�puj�ce w formie nieurz�dzonej, 

 
  p) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale�y przez to 

rozumie� lini� której nie mo�e przekroczy� �aden 
element budynku. 

 
Rozdział 2 

Przepisy dotycz �ce przeznaczenia terenów 
okre �lonych liniami rozgraniczaj �cymi tereny 

o ró �nym przeznaczeniu lub ró �nych zasadach 
zagospodarowania oraz urz �dzenia i u �ytkowania 

terenów 
 

§ 6. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 1MU, 
2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 8MU z podstawowym 
przeznaczeniem pod zabudow� jednorodzinn� 
wolnostoj�c� mieszkalno-usługow�. W ramach 
przeznaczenia podstawowego nie mo�na realizowa� 
usług uci��liwych dla funkcji mieszkalnej. 

 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 

przeznaczeniem dopuszczalnym jest zabudowa 
mieszkalna i gospodarcza. Dopuszcza si� równie� 
lokalizacj� parkingów, ci�gów pieszych oraz sieci 
infrastruktury technicznej. 

 
§ 7. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu liniami 

rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 6MU, 
7MU z podstawowym przeznaczeniem pod zabudow� 
jednorodzinn� szeregow� mieszkalno-usługow�. W 
ramach przeznaczenia podstawowego nie mo�na 
realizowa� usług uci��liwych dla funkcji mieszkalnej. 

 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 

przeznaczeniem dopuszczalnym jest zabudowa 
mieszkalna i gospodarcza. Dopuszcza si� równie� 
lokalizacj� parkingów, ci�gów pieszych oraz sieci 
infrastruktury technicznej. 

 
§ 8. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu liniami 

rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 1MN, 
2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 
14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 
22MN z podstawowym przeznaczeniem pod zabudow� 
jednorodzinn� mieszkaln� wolnostoj�c�. 

 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 

si� równie� lokalizacj� sieci infrastruktury technicznej. 
 
§ 9. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu liniami 

rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 11MN, 
12MN, 13MN z podstawowym przeznaczeniem pod 
zabudow� jednorodzinn� mieszkaln� szeregow�. 
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2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 
si� równie� lokalizacj� sieci infrastruktury technicznej. 
 

§ 10. 1. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 
1RM, 2RM z podstawowym przeznaczeniem pod 
zabudow� mieszkaln�, zagrodow�. 

 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 

si� równie� lokalizacj� gara�y, ci�gów pieszych i pieszo - 
jezdnych oraz sieci infrastruktury technicznej. 

 
§ 11. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu liniami 

rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 1ZN, 2ZN 
oraz 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7Z, 8Z z podstawowym 
przeznaczeniem pod ziele�. Tereny oznaczone 
symbolami 1ZN, 2ZN stanowi� lokalne ostoje przyrody 
pozostawione w dotychczasowym zagospodarowaniu. 

 
§ 12. Wyznacza si� ustalony na rysunku planu liniami 

rozgraniczaj�cymi teren oznaczony symbolem 1ZL 
z podstawowym przeznaczeniem pod istniej�cy kompleks le�ny. 

 
§ 13. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu liniami 

rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 1WS, 
2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS z podstawowym 
przeznaczeniem pod istniej�ce zbiorniki wodne. 

 
§ 14. 1. Wyznacza si� ustalony na rysunku planu 

liniami rozgraniczaj�cymi teren oznaczony symbolem 1KP 
z podstawowym przeznaczeniem pod ci�g pieszy. 

 
2. Na terenie, o których mowa w ust. 1 dopuszcza si� 

lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej. 
 
§ 15. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu liniami 

rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 1KDW, 
2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 
9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 
15KDW, 16KDW, 17KDW, 18KDW, 19KDW, 20KDW, 
21KDW, 22KDW, 23KDW z podstawowym 
przeznaczeniem pod drogi wewn�trzne. 
 

§ 16. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 1KD, 
2KD, 3KD, 4KD z podstawowym przeznaczeniem pod 
drogi publiczne. 
 

§ 17. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 1IK, 2IK, 
3IK z podstawowym przeznaczeniem pod urz�dzenia 
przepompowni �cieków. 
 

§ 18. Wyznacza si� ustalone na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj�cymi tereny oznaczone symbolami 1IE, 2IE z 
podstawowym przeznaczeniem pod urz�dzenia 
elektroenergetyczne. 
 

Rozdział 3 
Przepisy dotycz �ce zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, zasad ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultur y 
współczesnej 

 
§ 19. Wymogi ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego spełniane b�d� poprzez: 
 
  a) zastosowanie w elewacjach budynków materiałów 

naturalnych: kamie�, cegła, tynki o wygl�dzie 

tradycyjnych tynków, drewno. Dachy wysokie o 
nachyleniu połaci 350-450, przy dachach dwuspadowych 
lub wielospadowych, w przypadku zastosowania dachów 
mansardowych nachylenie połaci w/g indywidualnych 
rozwi�za�, dachy kryte dachówk� lub materiałem 
dachówko podobnym w odcieniu czerwieni. Wysoko�� 
budynków do 2 kondygnacji, w tym u�ytkowe poddasze, 
wysoko�� budynku nie mo�e przekroczy� 9,5 m licz�c od 
poziomu terenu, przy wej�ciu do budynku, do linii 
kalenicy dachu, przy czym wysoko�� od okapu budynku 
do poziomu terenu nie mo�e by� wi�ksza ni� 4,5 m. 
Poziom zerowy nie mo�e przekroczy� 1,0 m od 
istniej�cego terenu. Postuluje si� stosowanie ogrodze� 
przyległych do ci�gów komunikacyjnych z materiałów 
naturalnych: drewno, kamie�, �ywopłoty itp.; 

 
  b) budynki gospodarcze i gara�e: jednokondygnacyjne, 

dachy dwuspadowe, o nachyleniu połaci 300-450, kryte 
dachówk� lub materiałem dachówkopodobnym w 
odcieniu czerwieni lub ceglastym, materiał �cian 
tradycyjny. Przeznaczenie budynków gospodarczych 
nie mo�e by� uci��liwe dla zabudowy mieszkaniowej; 

 
  c) wył�czenie z zabudowy kubaturowej terenów zieleni 

oznaczonej w planie symbolem Z z uwagi na 
dominuj�ce tu grunty pochodzenia organicznego 
(torfy); 

 
  d) przed rozpocz�ciem realizacji planu nale�y rozpozna� 

czy na terenie obj�tym inwestycj� wyst�puj� 
urz�dzenia melioracji wodnych szczegółowych, 
słu��cych do odwodnienia gruntów rolnych. 

 
§ 20. 1. W s�siedztwie obszaru obj�tego planem znajduj� 

si� stanowiska archeologiczne. Je�eli w trakcie trwania prac 
ziemnych, zostan� odkryte nawarstwienia kulturowe zwi�zane 
z osadnictwem pradziejowym i �redniowiecznym lub inne 
zabytki archeologiczne, istnieje obowi�zek powiadomienia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o znalezisku, na 
podstawie przepisów odr�bnych. 

 
§ 21. 1. Ustala si� konieczno�� ochrony warto�ci 

przyrodniczych terenów obj�tych planem poprzez 
zachowanie i ochron� obszarów cennych przyrodniczo 
1ZL, 1ZN, 2ZN wył�czonych z zabudowy kubaturowej. 

 
2. Cały teren obj�ty opracowaniem planu poło�ony jest 

na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 
�rodkowej Łyny ustanowionego rozporz�dzeniem 
Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego, w zwi�zku z tym w 
jego w obr�bie obowi�zuje stosowne rozporz�dzenie 
Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego. Na obszarach 
chronionego krajobrazu wprowadzone zostały mi�dzy 
innymi nast�puj�ce zakazy: 
 
  a) zakaz lokalizowania nowych przedsi�wzi�� 

zaliczanych do przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 
oddziaływa� na �rodowisko z wyj�tkiem inwestycji 
realizuj�cych cele publiczne, 

 
  b) dokonywania zmian stosunków wodnych, je�li słu�� 

innym celom ni� ochrona przyrody i zrównowa�one 
wykorzystanie u�ytków rolnych i le�nych oraz 
gospodarki rybackiej, 

 
  c) likwidowania małych zbiorników wodnych oraz 

obszarów wodnobłotnych, 
 
  d) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcaj�cych 

rze�b� terenu. 
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3. Zachowanie istniej�cej zieleni wysokiej stanowi�cej 

zadrzewienia �ródpolne. 
 
4. Dopuszczalny poziomu hałasu jak dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z 
przepisami Prawo Ochrony �rodowiska. 
 

Rozdział 4 
Przepisy dotycz �ce przestrzeni publicznych 

przeznaczonych do realizacji celów publicznych 
 

§ 22. Ustala si� nast�puj�ce tereny przeznaczone dla 
realizacji celów publicznych: 
 

- tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1KD, 2KD, 3KD, 4KD. 

 
Rozdział 5 

Przepisy dotycz �ce granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj �cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odr�bnych przepisów, w tym terenów górniczych, 
nara�onych na niebezpiecze �stwo powodzi oraz 

zagro �onych osuwaniem si � mas ziemnych 
 

§ 23. Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� 
obszary górnicze. 

 
§ 24. Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� 

obszary zagro�one powodzi�. 
 
§ 25. Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� 

obszary zagro�one osuwaniem si� mas ziemnych. 
 

Rozdział 6 
Przepisy dotycz �ce zasad przebudowy, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej  

 
§ 26. 1. Powi�zanie obszaru opracowania z 

nadrz�dnym układem dróg b�dzie realizowane przez 
drog� powiatow� 1430N Dywity - Barczewko - Barczewo. 

 
2. Ustala si� nast�puj�ce minimalne szeroko�ci pasa 

terenów w liniach rozgraniczaj�cych dróg oznaczonych na 
rysunku planu z zastrze�eniem lokalnych przew��e� 
ustalonych liniami rozgraniczaj�cymi na rysunku planu: 
 
  a) symbolem 1KD-Z - droga powiatowa układu 

podstawowego nr 1430N wymagaj�ca przebudowy do 
parametrów klasy technicznej Z, szeroko�� w liniach 
rozgraniczaj�cych 20,0 m, jedna jezdnia szer. 7,0 m. 
Obsługa nowej zabudowy wył�cznie przez 
projektowane drogi wewn�trzne; 

 
  b) symbolem 2KD-L - droga powiatowa układu 

uzupełniaj�cego nr 1453N wymagaj�ca przebudowy 
do parametrów klasy L, szeroko�� w liniach 
rozgraniczaj�cych 15,0 m, jedna jezdnia szeroko�ci 
6,0 m. Obsługa nowej zabudowy wył�cznie przez 
projektowane drogi wewn�trzne; 

 
  c) symbolem 3KD-D i 4 KD-D projektowane drogi gminne 

klasy D, szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 12,0 m, 
jedna jezdnia szeroko�ci 6,0 m; 

 
  d) symbolem 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 

6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 
12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW, 17KDW, 

18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW, 22KDW, 23KDW - 
drogi wewn�trzne, szeroko�� w liniach 
rozgraniczaj�cych od 5,0 m do 12,0 m, jedna jezdnia o 
szeroko�ci 5,0 m. 

 
§ 27. W zakresie zaopatrzenia w wod� ustala si�: 

Tereny obj�te opracowaniem przewiduje si� zaopatrzy� w 
wod� z istniej�cego wodoci�gu. 
Projektowan� sie� wodoci�gow� nale�y prowadzi� w 
liniach rozgraniczaj�cych dróg z zachowaniem 
wymaganych odległo�ci od pozostałego uzbrojenia 
infrastruktury technicznej. Na projektowanej sieci nale�y 
przewidzie� zamontowanie armatury (np. zasuwy, 
hydranty przeciwpo�arowe) w ilo�ciach wynikaj�cych z 
obowi�zuj�cych przepisów. W przypadku kolizji 
projektowanych obiektów z istniej�c� sieci� nale�y 
przebudowa� sie� i dostosowa� j� do projektowanego 
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami, normami i warunkami 
przebudowy. Uzyskanie warunków technicznych od 
wła�ciciela sieci nast�pi na etapie projektu budowlanego. 

 
2. W okresie przej�ciowym, do czasu realizacji sieci 

wodoci�gowej, dopuszcza si� realizacj� studni. 
 
§ 28. 1. W zakresie odprowadzenia �cieków ustala si�: 

�cieki gospodarczo-bytowe z terenu obj�tego 
opracowaniem przewiduje si� odprowadzi� do 
oczyszczalni �cieków. 
Ustala si�, �e cało�� zabudowy w granicach opracowania 
zostanie obj�ta sieci� kanalizacji sanitarnej. Przewiduje 
si� system kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci�nieniowy 
z przetłoczeniem �cieków z poszczególnych zlewni 
poprzez projektowane przepompownie �cieków IK. Strefa 
oddziaływania przepompowni powinna znajdowa� si� w 
granicach działki. Dla cz��ci działek, ze wzgl�du na 
niekorzystne poło�enie wysoko�ciowe i braku mo�liwo�ci 
lokalizacji zbiorczej przepompowni przewiduje si� 
odprowadzenie �cieków poprzez przepompownie 
przydomowe (indywidualne - PL). 
Kolektory sanitarne przewiduje si� prowadzi� w 
wi�kszo�ci przypadków w liniach rozgraniczaj�cych dróg 
lub terenów zielonych z zachowaniem wymaganych 
odległo�ci od granic działek oraz projektowanego 
uzbrojenia infrastruktury technicznej. Wszystkie 
powstaj�ce obiekty powinny by� wł�czane do zbiorczego 
systemu kanalizacji sanitarnej. 

 
2. W okresie przej�ciowym, do czasu realizacji 

zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, dopuszcza si� 
realizacj� szczelnych zbiorników bezodpływowych 
posiadaj�cych atest fabryczny. 

 
§ 29. W zakresie zagospodarowania wód opadowych 

ustala si�: 
Odprowadzenie wód opadowych na działkach 
przeznaczanych pod zabudow� wył�cznie na teren 
własnej działki. Realizacja dróg z nawierzchni nie 
wymagaj�cych realizacji kanalizacji deszczowej. W 
przypadku realizacji nawierzchni utwardzonych 
nieprzepuszczalnych po oczyszczeniu zgodnym z 
przepisami odr�bnymi odprowadzi� do najbli�szego 
odbiornika. 

 
§ 30. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si�: 

Zaopatrzenie w gaz projektowanej zabudowy z gazoci�gu 
�redniego ci�nienia. Przył�czanie odbiorców do wspólnej 
sieci na obszarze obj�tym opracowaniem b�dzie 
nast�powało na ogólnych zasadach przył�czania 
odbiorców obowi�zuj�cych u Zarz�dcy sieci. 
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§ 31. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala si�: 

Zaopatrzenie w ciepło projektowanej zabudowy z 
indywidualnych �ródeł ciepła. Zabrania si� stosowania 
wysokoemisyjnych �ródeł ciepła. 

 
§ 32. 1. W zakresie elektroenergetyki i 

telekomunikacji: 
Zaopatrzenie w energi� elektryczn� odbywa� si� b�dzie z 
istniej�cych stacji transformatorowych. W miar� post�pu 
zainwestowania projektuje si� budow� stacji 
transformatorowych i sieci elektroenergetycznej. 
Utrzymuje si� przebieg istniej�cych sieci 
elektroenergetycznych WN 110kV, SN 15kV oraz nN 
0,4kV wraz ze strefami uci��liwo�ci. 
Dopuszcza si� przebudow� linii SN 15kV i nN 0,4kV w 
terenach przeznaczonych do zabudowy, na których nie 
ma mo�liwo�ci zachowania odległo�ci od budynków 
wymaganych przepisami normy na warunkach 
okre�lonych przez wła�ciciela sieci 
elektroenergetycznych. 

 
2. Przył�czanie odbiorców do wspólnej sieci 

elektroenergetycznej na obszarze obj�tym opracowaniem 
b�dzie nast�powało na ogólnych zasadach przył�czania 
odbiorców obowi�zuj�cych u Zarz�dcy sieci. 

 
3. Linie telekomunikacyjne nale�y projektowa� jako 

podziemne z rozprowadzeniem w terenach 
przeznaczonych na ci�gi komunikacyjne. Dopuszcza si� 
lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej na 
terenach przeznaczonych pod zabudow�. W przypadku 
kolizji projektowanych obiektów z istniej�cymi 
urz�dzeniami telekomunikacyjnymi nale�y je przebudowa� 
i dostosowa� do projektowanego zagospodarowania 
przestrzennego zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, 
normami i warunkami przebudowy. Uzyskanie warunków 
technicznych od dysponenta sieci nale�y uzyska� na 
etapie projektu budowlanego. 

 
§ 33. Wyznaczone w planie lokalizacje infrastruktury 

technicznej s� orientacyjne (okre�laj� zasady uzbrojenia) i 
na etapie projektu budowlanego mog� ulec zmianie. 

 
§ 34. W zakresie gromadzenia odpadów stałych ustala 

si�: 
Gromadzenie odpadów stałych w granicach własnej 
działki zgodnie z zasadami okre�lonymi w gminnym 
programie gospodarki odpadami. Nie dopuszcza si� 
utylizacji i składowania odpadów w granicach własnej 
działki. 
 

Rozdział 7 
Przepisy dotycz �ce parametrów i wska �ników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym równie � linii zabudowy, gabarytów 
obiektów i wska �ników intensywno �ci zabudowy  

 
§ 35. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 8MU ustala si� 
nast�puj�ce warunki realizacji nowej zabudowy: 
 

- zabudowa mo�e by� realizowana z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

- realizacja nowej zabudowy zgodnie z wymogami 
zawartymi w § 19 oraz § 21; 

- intensywno�� zabudowy nie mo�e przekroczy� 30 
%; 

- powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 
mniejsza ni� 50 %,powierzchni działki; 

- dopuszcza si� mo�liwo�� ł�czenia działek w celu 
uzyskania jednej wi�kszej działki; 

- minimalna wielko�� nowej wydzielanej działki 1000 m2, 
oraz szeroko�� frontu działki min 23 m, nie dotyczy to 
działek dost�pnych z placów do zawracania na drogach 
wewn�trznych; 

- ilo�� miejsc parkingowych: minimum 1 miejsce na 
ka�de 30 m2 powierzchni usług. 

 
2. Adaptuje si� istniej�c� zabudow� na terenie 

oznaczonych w planie symbolem 3MU z mo�liwo�ci� 
przebudowy przy zachowaniu warunków okre�lonych w 
punkcie 1. 

 
§ 36. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 6MU, 7MU ustala si� nast�puj�ce warunki 
realizacji nowej zabudowy: 
 

- zabudowa mo�e by� realizowana z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

- realizacja nowej zabudowy zgodnie z wymogami 
zawartymi w § 19 oraz § 21; 

- intensywno�� zabudowy nie mo�e przekroczy� 50 %; 
- powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 

mniejsza ni� 40 % powierzchni działki; 
- minimalna wielko�� nowej wydzielanej działki 350 m2, 

oraz szeroko�� frontu działki min 7,5 m; 
- ilo�� miejsc parkingowych: minimum 1 miejsce na 

ka�de 30 m2 powierzchni usług. 
 

§ 37. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 8MN ustala si� 
mo�liwo�� przebudowy i uzupełnie� istniej�cej zabudowy 
przy zachowaniu nast�puj�cych warunków: 
 

- adaptuje si� istniej�c� zabudow� mieszkaniow�; 
- uzupełnianie zabudowy mo�e by� realizowane przy 

zachowaniu istniej�cych linii zabudowy oraz z 
zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

- realizacja nowej zabudowy oraz przebudowa 
zgodnie z wymogami zawartymi w § 19 oraz § 21; 

- dopuszcza si� mo�liwo�� ł�czenia działek w celu 
uzyskania jednej wi�kszej działki; 

- intensywno�� zabudowy nie mo�e przekroczy� 30 %; 
- powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 

mniejsza ni� 50 %, powierzchni działki; 
- minimalna wielko�� nowej wydzielanej działki 1000 m2, 

oraz szeroko�� frontu działki min 23 m, nie dotyczy to 
działek dost�pnych z placów do zawracania na drogach 
wewn�trznych; 

- adaptuje si� istniej�ce podziały geodezyjne. 
 

2. Na terenach oznaczonych w planie symbolem 3MN, 
4MN, 8MN przebiega linia WN 110kV ze stref� 
uci��liwo�ci, teren w strefie uci��liwo�ci powinien 
pozosta� terenem zieleni niskiej. 
 

§ 38. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 5MN, 6MN, 7MN, 9MN, 10MN, 14MN, 15MN, 
16MN, 17MN, 20MN, 21 MN ustala si� nast�puj�ce 
warunki realizacji nowej zabudowy: 
 

- zabudowa mo�e by� realizowana z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

- realizacja nowej zabudowy zgodnie z wymogami 
zawartymi w § 19 oraz § 21; 

- dopuszcza si� mo�liwo�� ł�czenia działek w celu 
uzyskania jednej wi�kszej działki; 

- intensywno�� zabudowy nie mo�e przekroczy� 30 %; 
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- powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 
mniejsza ni� 50 %, powierzchni działki; 

- minimalna wielko�� nowej wydzielanej działki 1000 m2, 
oraz szeroko�� frontu działki min 23 m, nie dotyczy to 
działek dost�pnych z placów do zawracania na drogach 
wewn�trznych; 

- adaptuje si� istniej�ce podziały geodezyjne. 
 

2. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 20MN 
przebiega linia WN 110kV ze stref� uci��liwo�ci, teren w 
strefie uci��liwo�ci powinien pozosta� terenem zieleni 
niskiej. 

 
§ 39. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 11MN, 12MN, 13MN ustala si� nast�puj�ce 
warunki realizacji nowej zabudowy: 
 

- zabudowa mo�e by� realizowana z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych od 
ulic dojazdowych i wewn�trznych, 

- realizacja nowej zabudowy zgodnie z wymogami 
zawartymi w § 19 oraz § 21; 

- intensywno�� zabudowy nie mo�e przekroczy� 50 %; 
- powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 

mniejsza ni� 30 % powierzchni działki; 
- minimalna wielko�� nowej wydzielanej działki 350 m2, 

oraz szeroko�� frontu działki min 7,5 m. 
 

§ 40. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 18MN, 19MN, 22MN ustala si� nast�puj�ce 
warunki realizacji nowej zabudowy: 
 

- zabudowa mo�e by� realizowana z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

- realizacja nowej zabudowy zgodnie z wymogami 
zawartymi w § 19 oraz § 21; 

- dopuszcza si� mo�liwo�� ł�czenia działek w celu 
uzyskania jednej wi�kszej działki; 

- intensywno�� zabudowy nie mo�e przekroczy� 40 
%; 

- powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 
mniejsza ni� 40 %, powierzchni działki; 

- minimalna wielko�� nowej wydzielanej działki 700 
m2, oraz szeroko�� frontu działki min 23 m, nie 
dotyczy to działek dost�pnych z placów do 
zawracania na drogach wewn�trznych; 

- adaptuje si� istniej�ce podziały geodezyjne. 
 

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy od nieu�ytku na 
terenie oznaczonym w planie symbolem 18MN na działce 
nr 250/20 mo�e ulec zmianie po okre�leniu faktycznego 
zasi�gu nieu�ytku. 

 
§ 41. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1RM, 2RM ustala si� ustala si� mo�liwo�� 
przebudowy i uzupełnie� istniej�cej zabudowy przy 
zachowaniu nast�puj�cych warunków: 
 

- adaptuje si� istniej�c� zabudow� zagrodow�; 
- realizacja nowej zabudowy oraz przebudowa zgodnie 

z wymogami zawartymi w § 19 oraz § 21; 
- intensywno�� zabudowy nie mo�e przekroczy� 30 %; 
- powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 

mniejsza ni� 50 %, powierzchni działki. 
 

§ 42. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1ZN, 2ZN oraz 1Z. 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7Z, 8Z 
ustala si� zakaz zabudowy kubaturowej. Tereny 
oznaczone symbolami 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7Z, 8Z 
mog� zosta� wł�czone do działek, tak�e w celu uzyskania 
wymaganej wielko�ci działki, ale wył�cznie jako tereny 
zielone. Na terenach oznaczonych symbolami 1ZN i 4Z 
ustala si� całkowity zakaz grodzenia terenu. 

 
§ 43. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 1ZL ustala si� zakaz zabudowy kubaturowej. 
Jest to kompleks le�ny, które powinien by� obj�ty planem 
urz�dzania lasu. 

 
§ 44. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS 
ustala si� zakaz zabudowy kubaturowej. S� to zbiorniki 
wodne, które powinny by� zachowane. 
 

Rozdział 8 
Przepisy dotycz �ce stawek procentowych, na 

podstawie których ustala si � opłat � z tytułu wzrostu 
warto �ci nieruchomo �ci  

 
§ 45. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustala si� poni�sze wysoko�ci stawek 
procentowych renty planistycznej dla naliczania opłat od 
terenów uj�tych w Rozdziale 2. 
 

Symbol terenu w Rozdziale 2 Wysoko�� stawki w % 
MU 30% 
MN 30% 
RM 30% 
KD Nie ma zastosowania 

KDW 5% 
KP 5% 
ZN 5% 
Z 5% 
ZL 5% 
WS 5% 
IK 5% 
IE 5% 

 
Rozdział 9 

Przepisy ko �cowe 
 

§ 46. Przeznacza si� na cele nierolnicze grunty rolne 
pochodzenia mineralnego IV klasy bonitacyjnej na terenie 
projektowanej zabudowy mieszkalno-usługowej wraz z 
niezb�dn� obsług� komunikacyjn� o ł�cznej powierzchni 
ok. 16 ha. 
 

§ 47. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 
Dywity. 
 

§ 48. Uchwała z zał�cznikami podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urz�dowym Województwa Warmi�sko-
Mazurskiego. 
 

§ 49. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie dni 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy Dywity 
Renata Kaszubska 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXII/269/09 
Rady Gminy w Dywitach 
z dnia 5 listopada 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXII/269/09 
Rady Gminy w Dywitach 
z dnia 5 listopada 2009 r. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie zgodno �ci projektu miejscowego planu zagospodarowania prze strzennego terenu 
zabudowy mieszkalno-usługowej w obr �bie geodezyjnym Ró �nowo w rozwidleniu dróg powiatowych nr 1430N 

i nr 1453N w gminie Dywity. 
 

Na podstawie przepisu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
Rada Gminy Dywity stwierdza zgodno�� niniejszego planu zagospodarowania z zapisami ustale� i rysunkiem studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dywity. 
 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXII/269/09 
Rady Gminy w Dywitach 
z dnia 5 listopada 2009 r. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych  do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mie szkalno-usługowej w obr �bie geodezyjnym Ró �nowo 
w rozwidleniu dróg powiatowych nr 1430N i nr 1453N w gminie Dywity. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 roku, Nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) niniejszym stwierdza si�, �e do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej w obr�bie geodezyjnym Ró�nowo w rozwidleniu 
dróg powiatowych nr 1430N i nr 1453N w gminie Dywity nie wpłyn�ły uwagi wymagaj�ce rozstrzygni�cia. Wykaz uwag 
wniesionych na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy i uwzgl�dnionych w okresie wyło�enia planu przedstawia si� w zał�czeniu. 
 
 
 

Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr XXXII/269/09 
Rady Gminy w Dywitach 
z dnia 5 listopada 2009 r. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie sposobu finansowania inwestycji z zak resu infrastruktury technicznej nale ��cych do 
zada� własnych Samorz �du na obszarze obj �tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne go terenu 

zabudowy mieszkalno-usługowej w obr �bie geodezyjnym Ró �nowo w rozwidleniu dróg powiatowych nr 1430N 
i nr 1453N w gminie Dywity. 

 
Lp Rodzaj inwestycji Obci��enie kosztami 
1. Budowa stacji transformatorowych i doprowadzenie energii z linii SN Zarz�dca sieci 
2. Realizacja przył�czy elektroenergetycznych i przebudowa linii koliduj�cych z 

zabudow� 
Wła�ciciele nieruchomo�ci 

3. Realizacja kolektora sanitarnego Inwestycja komunalna * przy 
współudziale inwestorów 

4. Realizacja sieci kanalizacyjnej przepompowni i przył�czy Inwestycja komunalna * przy 
współudziale inwestorów 

5. Realizacja sieci wodoci�gowej rozdzielczej Inwestycja komunalna * przy 
współudziale inwestorów 

6. Realizacja gazoci�gu Zarz�dca sieci 
* Inwestycja komunalna, na któr� mo�na stara� si� o dofinansowanie z funduszy strukturalnych poniewa� dotyczy terenów chronionych, na 
których realizuje si� polityk� gminy okre�lon� w studium gminy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


