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REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

WYDANYCH W ROKU 2020 – OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 R DO 31 MARCA 2020R. 

I KWARTAŁ 

 

         

Lp 

Nr decyzji 

 i data jej  

wydania  

(dd mm rr)   

Rodzaj 

 inwestycji 

Nazwa i adres 

wnioskodawcy 

Oznaczenie 

nieruchomości 

(nr dz. ew.) 

Streszczenie  

ustaleń  

decyzji 

 

Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności  

lub zmiana  

decyzji 

 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

BRMP.IV.3.430.107. 

2019 

z dnia 08.01.2020r. 

 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

na terenie działki nr ewid: 444 

obr.216, wraz z urządzeniami 

infrastruktury technicznej i 

obsługą komunikacyjną z ul. 

Kruhel Wielki w Przemyślu.   

Osoba fizyczna 

 

 

Działka nr 444 

obr.216 przy  

ul. Kruhel Wielki  

w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 

decyzji 

nieokreślony 

 

- 

2. 

BRMP.IV.1.430.111. 

2019 

z dnia 14.01.2020r. 

 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

wraz  

z towarzyszącą infrastrukturą 

techniczną na terenie 

nieruchomości oznaczonych 

według ewidencji gruntów m. 

Przemyśla jako część działki nr 

63/1 oraz część działki nr 839/1 

obr.216 przy ul. Klonowej  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Część działki nr 63/1 

oraz część działki nr 

839/1 obr.216 przy ul. 

Klonowej  

w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 

decyzji 

nieokreślony 

- 

3. 

BRMP.IV.1.430.93. 

2019 

z dnia 20.01.2020r. 

 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

wraz  

z towarzyszącą infrastrukturą 

techniczną na terenie 

oznaczonym według ewidencji 

Osoba fizyczna 

Część działki nr 6 

oraz część działki nr 4 

obr.210 przy ul. 

Ludwika Pasteura  

w Przemyślu. 

MN 

KDW 

Termin ważności 

decyzji 

nieokreślony 

- 
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gruntów m. Przemyśla jako 

część działki nr 6 oraz część 

działki nr 4 obr.210 przy ul. 

Ludwika Pasteura w 

Przemyślu. 

4. 

BRMP.IV.2.430.144. 

2019 

z dnia 10.02.2020r. 

 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

wraz  

z urządzeniami infrastruktury 

technicznej na terenie 

oznaczonym wg ewidencji 

gruntów miasta Przemyśla jako 

działka nr 1263/4 obr.214 oraz 

obsługą komunikacyjną z ul. 

Sieleckiej poprzez teren działki 

nr 1263/1 obr.214 

przeznaczonej pod drogę 

wewnętrzną. 

Osoba fizyczna 

Teren działek nr: 

1263/4, 1263/1 

obr.214 przy ul. 

Sieleckiej  

w Przemyślu. 

MN 

KDW 

Termin ważności 

decyzji 

nieokreślony 

- 

5. 

BRMP.IV.1.430.112. 

2019 

z dnia 14.02.2020r. 

 

Budowa budynku usługowo-

mieszkalnego wraz z 

towarzyszącą infrastrukturą 

techniczną na terenie 

oznaczonym według ewidencji 

gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 116 obr.206 przy ul. 

Sanockiej  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 116 

obr.206 przy ul. 

Sanockiej  

w Przemyślu. 

U/MN 

Termin ważności 

decyzji 

nieokreślony 

- 

6. 

BRMP.IV.2.430.140. 

2019 

z dnia 17.02.2020r. 

 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

na terenie oznaczonym wg 

ewidencji gruntów miasta 

Przemyśla jako działka nr 336 

obr.212 m. Przemyśla wraz z 

urządzeniami infrastruktury 

technicznej i obsługą 

komunikacyjną z ul. Ojca 

Krystyna Szykowskiego. 

 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 336 

obr.212 przy ul. Ojca 

Krystyna 

Szykowskiego  

w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 

decyzji 

nieokreślony 

- 



 3

7. 

BRMP.IV.4.430.129. 

2019 

z dnia 18.02.2020r. 

 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie działki 

nr ewid. 561/2 obr.208 

położonej przy ul. Szańcowej  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr ewid. 

561/2 obr.208 

położonej przy  

ul. Szańcowej  

w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 

decyzji 

nieokreślony 

- 

8. 

BRMP.IV.4.430.127. 

2019 

z dnia 19.02.2020r. 

 

Rozbudowa i przebudowa 

istniejącego budynku 

usługowo-mieszkalnego oraz 

zmiana sposobu użytkowania 

części pomieszczeń budynku 

na cele mieszkalne, inwestycja 

do realizacji na terenie dz. nr 

20 obr.214 przy ul. 

Mickiewicza  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren dz. nr 20 

obr.214 przy  

ul. Mickiewicza  

w Przemyślu. 

MN/U 

Termin ważności 

decyzji 

nieokreślony 

- 

9. 

BRMP.IV.3.430.116. 

2019 

z dnia 17.02.2020r. 

 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

na terenie części działki nr 

ewid. 78/2 obr.215 wraz  

z urządzeniami infrastruktury 

technicznej i obsługą 

komunikacyjną z ul. Topolowej 

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 78/2 

obr.215 przy  

ul. Topolowej  

w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 

decyzji 

nieokreślony 

- 

10. 

BRMP.IV.1.430.124. 

2019 

z dnia 20.02.2020r. 

 

Rozbudowa i przebudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na terenie 

oznaczonym wg ewidencji 

gruntów miasta Przemyśla jako 

działa nr 781/6 obr.206 przy ul. 

R. Rosłońskiego w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 781/6 

obr.206 przy ul. R. 

Rosłońskiego  

w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 

decyzji 

nieokreślony 

- 

11. 

BRMP.IV.4.430.163. 

2018 

z dnia 20.02.2020r. 

 

Budowa budynku usługowego, 

na terenie dz. nr 2735 obr.202 

przy ul. H. Kołłątaja w 

Przemyślu. 

Osoba fizyczna  

Teren dz. nr 2735 

obr.202 przy ul. H. 

Kołłątaja  

w Przemyślu. 

U 

Termin ważności 

decyzji 

nieokreślony 

W wyniku decyzji 

SKO z dnia 

21.10.2019r. znak 

SKO415.123.2019 

ponownie 

przeprowadzono 

postępowanie. 
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12. 

BRMP.IV.2.430.126. 

2019 

z dnia 03.03.2020r. 

 

Budowa budynku mieszkalno-

usługowego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą na 

terenie oznaczonym wg 

ewidencji gruntów miasta 

Przemyśla jako działka nr 296 

obr.208 przy ul. Wiśniowej  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 296 

obr.208 przy ul. 

Wiśniowej  

w Przemyślu. 

MN/U 

Termin ważności 

decyzji 

nieokreślony 

- 

13. 

BRMP.IV.3.430.131. 

2019 

z dnia 03.03.2020r. 

 

Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych  

w zabudowie bliźniaczej na 

terenie działki nr ewid: 1244 

obr.203, wraz  

z urządzeniami infrastruktury 

technicznej i obsługą 

komunikacyjną z ul. Generała 

Władysława Andersa w 

Przemyślu.  

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 1244 

obr.203 położonej 

przy ul. Gen. 

Władysława Andersa 

w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 

decyzji 

nieokreślony 

- 

14. 

BRMP.IV.3.430.145. 

2019 

z dnia 04.03.2020r. 

 

Rozbudowa istniejącego 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania 

na budynek usługowy, na 

terenie działek nr ewid: 1881, 

1888 obr.202 przy ul. Mokrej 1 

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działek nr: 

1881, 1888 obr.202 

położonych przy ul. 

Mokrej w Przemyślu. 

U 

Termin ważności 

decyzji 

nieokreślony 

- 

15. 

BRMP.IV.4.430.13. 

2020 

z dnia 02.03.2020r. 

 

Decyzja zmieniająca ostateczną 

decyzję Dyrektora Biura 

Rozwoju Miasta Przemyśla z 

dnia 06 listopada 2019r. znak 

BRMP.IV.4.430.83.2019 dla 

zamierzenia pn.: Budowa stacji 

paliw płynnych z wiatą nad 

dystrybutorami i budynkiem 

obsługi stacji, budowa stacji 

tankowania gazem płynnym 

Propan-Butan  

i myjni kontenerowej 

dwustanowiskowej. Zmiana 

Usługi Przeładunkowo-

Transportowe  

Teren dz. nr 3, 4, 5, 6 

obr.212 przy ul. 

Siemiradzkiego  

w Przemyślu. 

U 

Termin ważności 

decyzji 

nieokreślony 

- 
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sposobu użytkowania oraz 

przebudowa istniejącego 

budynku magazynowo-

warsztatowego na budynek 

usługowo-handlowy, 

inwestycja do realizacji na 

terenie dz. nr 3, 4, 5, 6 obr.212 

przy ul. Siemiradzkiego  

w Przemyślu. 

w sposób następujący: 

w punkcie 3.8.4. zapis o 

dotychczasowym brzmieniu: 

dach-jednospadowy lub 

dwuspadowy, o kącie 

nachylenia połaci od 100 do 25o  

zmieniam na zapis o treści: 

dach jednospadowy lub 

dwuspadowy, o kącie 

nachylenia połaci od 5o do 25o, 

pozostałe warunki decyzji o 

warunkach zabudowy z dnia 06 

listopada 2019r., znak 

BRMP.IV.4.430.83.2019 nie 

ulegają zmianie.     

16. 

BRMP.IV.4.430.147. 

2019 

z dnia 12.03.2020r. 

 

Rozbudowa i nadbudowa oraz 

zmiana sposobu użytkowania 

budynku garażowego na 

myjnię samochodową dla 

samochodów ciężarowych  

i autobusów na terenie działek 

nr 1844 i 1852 obr.202 przy  

ul. Emilii Plater w Przemyślu. 

PPHU „STYLINART” 

Sp. z o.o. 

Teren działek nr 1844 

i 1852 obr.202 przy  

ul. Emilii Plater  

w Przemyślu. 

U 

Termin ważności 

decyzji 

nieokreślony 

- 

17. 

BRMP.IV.3.430.125. 

2019 

z dnia 16.03.2020r. 

 

Budowa budynku 

mieszkalnego w zabudowie 

zagrodowej wraz z zabudową 

uzupełniającą (budynki 

gospodarcze do obsługi 

gospodarstwa rolnego) na 

terenie działek nr ewid: 578  

Osoba fizyczna 

Teren działek nr: 578 

i 579 obr.203 

położonych przy  

ul. Gazowej  

w Przemyślu. 

RM 

Termin ważności 

decyzji 

nieokreślony 

- 
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i 579 obr.203, wraz  

z urządzeniami infrastruktury 

technicznej i obsługą 

komunikacyjną z ul. Gazowej 

w Przemyślu.  

 


