Witamy w gminie Dywity

deutsche Version
HERZLICH WILLKOMMEN IN DER GEMEINDE DYWITY
Die Gemeinde Dywity liegt in unmittelbarer Nachbarschaft von Olsztyn, der Hauptstadt der Wojewodschaft
Ermland-Masuren. Durch sie verläuft die Landstraße Nr. 51, die Olsztyn mit dem Kaliningrader Gebiet
verbindet.
Rasche Entwicklung
Das gesamte Gemeindegebiet weist unterschiedliche Höhenlagen auf, die umgebende Landschaft ist
typische Moränenlandschaft. Das Siedlungsnetz auf dem Gebiet der Gemeinde bilden sowohl Dörfer, die
meist als sog. Straßendörfer angelegt sind, als auch eine große Anzahl verstreuter vereinzelter
landwirtschaftlicher Betriebe, welche die Gemeindefläche gleichmäßig bedecken. Eine Ausnahme von
dieser Regel bildet der südliche Teil der Gemeinde, der an Olsztyn grenzt und über eine gut entwickelte
technische Infrastruktur verfügt. Das begünstigt wiederum die rasche Entwicklung der Einfamilienbauweise
als auch die Entwicklung des Handels- und Dienstleistungssektors.
Ökologischer Korridor
Nahezu 25% der Gemeindefläche bilden die Wälder. Im westlichen Teil der Gemeinde, dem weiten Urtal
fließt der Fluss Łyna, der zahlreiche Mäander bildet. Am Fluss leben die Biber und Fischotter. Das
Urstromtal der Łyna ist ein besonderer ökologischer Korridor von landesweiter Bedeutung. Der
zweitlängste Fluss in der Geminde ist der Wadąg. Auf dem Gemeindegebiet gibt es zwei Kanäle – „Kanał
Elżbiety” und den anderen namenlosen, der die Seen Mosąg und Pistki mit dem See Dywity verbindet.
Bürgermeister – Jacek
Szydło
Gesamtfläche – 160,68
ha
Wälder und Waldgrundstücke –
25%
Nutzflächen – 60%
Bevölkerung – 10 453

landwirtschaftliche

Gmina Dywity położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna, stolicy województwa
warmińsko-mazurskiego. Przebiega przez nią droga krajowa nr 51 łącząca Olsztyn z obwodem
kaliningradzkim.
Szybki rozwój
Cały teren gminy jest zróżnicowany wysokościowo, krajobraz okolic jest typowy dla obszaru
polodowcowego. Sieć osadniczą na terenie gminy tworzą zarówno wsie, zbudowane przeważnie w formie
&#8222;ulicówek&#8221;, oraz znaczna ilość rozrzuconych, pojedynczych gospodarstw rolnych,
pokrywających teren gminy w sposób równomierny.
Odstępstwo od tej zasady stanowi południowa część gminy granicząca z Olsztynem, która ma dobrze
rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Sprzyja to szybkiemu rozwojowi jednorodzinnego budownictwa

mieszkaniowego oraz rozwojowi handlu i usług.
Ekologiczny korytarz
Prawie 25% powierzchni gminy stanowią lasy. W zachodniej części gminy, w szerokiej pradolinie, tworząc
liczne zakola płynie rzeka Łyna. Nad rzeką mieszkają bobry i wydry. Pradolina Łyny jest specyficznym
korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym. Drugą co do długości rzeką płynącą przez gminę jest
Wadąg. Na terenie gminy znajdują się dwa kanały &#8211; &#8222;Kanał Elżbiety&#8221; oraz drugi bez
nazwy, łączący jezioro Mosąg z Pistki i Dywity.
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WWójt Gminy Dywity &#8211; Daniel Zadworny
Obszar gminy &#8211; 160,68 ha
Lasy i grunty leśne &#8211; 25%
Użytki rolne &#8211; 60%
Ludność &#8211; 10 453

Urząd Gminy w Dywitach
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
tel. +48 89 524 76 40
fax. +48 89 512 01 24
ug@dywity.nowoczesnagmina.pl
http://gminadywity.pl/
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