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REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

WYDANYCH W ROKU 2020 – OD DNIA 1 KWIETNIA 2020 R DO 30 CZERWCA 2020R. 

II 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.2.430.11. 

2020 

z dnia 09.04.2020r. 

 

Zmiana sposobu użytkowania 

poddasza nieużytkowego na 

pomieszczenia mieszkalne 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego położonego 

na terenie nieruchomości 

oznaczonej według operatu 

ewidencji gruntów miasta 

Przemyśla jako działka nr 1262 

obr.214 przy ul. Sieleckiej 69 

w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 1262 

obr.214 przy ul. 

Sieleckiej 69  

w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 

decyzji 

nieokreślony 

- 

2. 

BRMP.IV.3.430.4. 

2020 

z dnia 14.05.2020r. 

 

Przebudowa oraz zmiana 

sposobu użytkowania 

pomieszczeń gospodarczych 

znajdujących się w budynku 

gospodarczym (dawne stajnie 

w zespole Klasztornym 

Franciszkanów – OFM 

Reformatów w Przemyślu) na 

pomieszczenia służące do 

działalności duszpasterskiej 

przy parafii – sale wykładowe 

wraz zapleczem sanitarnym – 

zlokalizowanym na terenie 

Klasztor Franciszkanów – 

OFM (Reformatów)  

w Przemyślu  

ul. Jagiellońska 2 

37-700 Przemyśl 

 

Teren działki nr ewid. 

569 obręb 207 przy 

ul. Generała Józefa 

Sowińskiego  

w Przemyślu. 

UK 

Termin ważności 

decyzji 

nieokreślony 

- 
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działki nr ewid. 569 obręb 207 

przy ul. Generała Józefa 

Sowińskiego w Przemyślu. 

3. 

BRMP.IV.3.430.5. 

2020 

z dnia 15.05.2020r. 

 

Zmiana sposobu użytkowania 

części parteru budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

na funkcję usługową – 

zlokalizowanego na terenie 

działki nr ewid. 555 obr.209 

przy ul. Północnej 5  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr ewid. 

555 obr.209 przy  

ul. Północnej 5  

w Przemyślu. 

MN/U 

Termin ważności 

decyzji 

nieokreślony 

- 

4. 

BRMP.IV.4.430.6. 

2020 

z dnia 25.05.2020r. 

 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, 

na terenie działki nr 1263/5 

obr.214 przy ul. Sieleckiej  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 

1263/5 obr.214 przy 

ul. Sieleckiej  

w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 

decyzji 

nieokreślony 

- 

5. 

BRMP.IV.3.430.16. 

2020 

z dnia 29.05.2020r. 

 

Rozbudowa, nadbudowa  

i przebudowa istniejącego 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania 

poddasza na cele mieszkalne, 

zlokalizowanego na działce  

nr ewid. 769 obr.212 przy  

ul. Piasta Kołodzieja 20  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działki  

nr ewid. 769 obr.212 

przy ul. Piasta 

Kołodzieja 20  

w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 

decyzji 

nieokreślony 

- 

6. 

BRMP.IV.3.430.22. 

2020 

z dnia 04.06.2020r. 

 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

wraz z urządzeniami 

infrastruktury technicznej na 

terenie działki nr ewid. 412 

obr.212 przy ul. Mjr. Henryka 

Sucharskiego w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr ewid. 

412 obr.212 przy  

ul. Mjr. Henryka 

Sucharskiego  

w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 

decyzji 

nieokreślony 

- 

7. 

BRMP.IV.4.430.3. 

2020 

z dnia 09.06.2020r. 

 

Zmiana sposobu użytkowania  

i przebudowa dwóch lokali 

mieszkalnych nr 11 i 10,  

z przeznaczeniem na lokal 

usługowy na terenie działki nr 

643/1 obr.207 przy ul. Mniszej 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 643/1 

obr.207 przy  

ul. Mniszej 3  

w Przemyślu.   

MW/U 

Termin ważności 

decyzji 

nieokreślony 

- 
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3 w Przemyślu.   

8. 

BRMP.IV.2.430.9. 

2020 

z dnia 15.06.2020r. 

 

Budowa 15 budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

w zabudowie szeregowej oraz 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 

wolnostojącego wraz z 

towarzyszącą infrastrukturą 

techniczną na terenie 

nieruchomości oznaczonej 

według ewidencji gruntów m. 

Przemyśla jako działka nr 661 

obr.206 przy ul. Ludwika 

Pasteura w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 661 

obr.206 przy  

ul. Ludwika Pasteura 

w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 

decyzji 

nieokreślony 

- 

 


