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REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

Z MIASTA PRZEMYŚLA WYDANYCH OD DNIA 1 LIPCA2020R DO 30 WRZEŚNIA 2020R. 

III KWARTAŁ 2020 ROKU. 

 

         

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.2.430.28. 

2020 

z dnia 06.07.2020r. 

 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na terenie 

nieruchomości oznaczonej 

według operatu ewidencji 

gruntów m. Przemyśla jako 

działki nr ewid.: 517/14 i 517/7 

obr.209 położone przy  

ul. Okrężnej w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działek nr 

ewid.: 517/14 i 517/7 

obr.209 położonych 

przy ul. Okrężnej  

w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
- 

2. 

BRMP.IV.4.430.2. 

2020 

z dnia 08.07.2020r. 

 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, na terenie dz. nr 

99 obr.207 przy ul. 

Podhalańczyków w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren dz. nr 99 

obr.207 przy ul. 

Podhalańczyków  

w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
- 

3. 

BRMP.IV.2.430.29. 

2020 

z dnia 10.07.2020r. 

 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

wraz z towarzyszącymi 

urządzeniami budowlanymi na 

terenie oznaczonym według 

ewidencji gruntów m. 

Przemyśla jako działka nr 

1315/17 obr.201 przy ul. I. 

Paderewskiego w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 

1315/17 obr.201 przy 

ul. I. Paderewskiego 

w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
- 
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4. 

BRMP.IV.3.430.7. 

2020 

z dnia 13.07.2020r. 

 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

na terenie działek nr ewid: 

1361/4 i 1470/1 obr.208, wraz 

z urządzeniami infrastruktury 

technicznej i obsługą 
komunikacyjną z ul. Sybiraków 

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działek nr: 

1361/4 i 1470/1 

obr.208 przy  

ul. Sybiraków  

w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
- 

5. 

BRMP.IV.4.430.20. 

2020 

z dnia 24.07.2020r. 

 

Rozbudowa, nadbudowa  

i przebudowa budynku piekarni 

na terenie oznaczonym wg 

ewidencji gruntów miasta 

Przemyśla jako działki nr: 

651/9 i 651/12 przy ul. 

Batorego w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działek nr: 

651/9 i 651/12 przy 

ul. Batorego  

w Przemyślu. 

P 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
- 

6. 

BRMP.IV.4.430.35. 

2020 

z dnia 24.07.2020r. 

 

Zmiana sposobu użytkowania  

i przebudowa dwóch lokali 

mieszkalnych zlokalizowanych 

na I piętrze budynku 

mieszkalno-usługowego na 

lokal usługowy na terenie 

działki nr 643/1 obr.207 przy 

ul. Mniszej 3 w Przemyślu.   

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 643/1 

obr.207 przy  

ul. Mniszej 3  

w Przemyślu. 

MW/U 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
- 

7. 

BRMP.IV.3.430.31. 

2020 

z dnia 10.08.2020r. 

 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

wraz z towarzyszącymi 

urządzeniami budowlanymi na 

terenie oznaczonym według 

ewidencji gruntów m. 

Przemyśla jako działka nr 

1315/16 obr.201 przy ul. I. 

Paderewskiego w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 

1315/16 obr.201 przy 

ul. I. Paderewskiego 

w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
- 

8. 

BRMP.IV.2.430.37. 

2020 

z dnia 10.08.2020r. 

 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

wraz z towarzyszącymi 

urządzeniami budowlanymi na 

terenie oznaczonym według 

ewidencji gruntów m. 

Przemyśla jako działka nr 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 

1315/8 obr.201 przy 

ul. I. Paderewskiego 

w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
- 
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1315/8 obr.201 przy ul. I. 

Paderewskiego w Przemyślu. 

9. 

BRMP.IV.3.430.95. 

2019 

z dnia 11.08.2020r. 

 

Nadbudowa, rozbudowa  

i przebudowa oraz zmiana 

sposobu użytkowania 

istniejącego budynku ujętego  

w ewidencji jako inny 

niemieszkalny na budynek 

garażowo-warsztatowy, 

zlokalizowanego na terenie 

części działki nr ewid: 247/1 

obr.215, z obsługą 
komunikacyjną z ul. Ofiar 

Katynia 17 w Przemyślu.  

FIBRIS S.A. 

ul. Ofiar Katynia 17 

37-700 Przemyśl 

Teren działki nr 247/1 

obr.215 przy ul. Ofiar 

Katynia w Przemyślu. 

P 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 

Z uwagi na 

odwołanie 

inwestora z 

dnia 18 

listopada 

2019r. od 

decyzji 

Dyrektora 

Regionalnego 

Zarządu 

Gospodarki 

Wodnej 

Państwowego 

Gospodarstwa 

Wodnego 

Wody Polskie  

w Rzeszowie, 

Dyrektor 

BRMP 

postanowienie

m  

z dnia 3 

grudnia 2019r. 

zawiesił  

z urzędu 

postępowanie 

administracyjne 

do czasu 

rozstrzygnięcia 

odwołania 

Inwestora przez 

inny organ. 

Dnia 20 marca 

2020r. 

wpłynęła 

decyzja  

Prezesa 
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Państwowego 

Gospodarstwa 

Wodnego 

Wody Polskie  

z dnia 12 marca 

2020r. 

10. 

BRMP.IV.3.430.36. 

2020 

z dnia 12.08.2020r. 

 

Zmiana sposobu użytkowania 

pomieszczenia garażowego 

znajdującego się w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym 

na pomieszczenie mieszkalne 

(pokój) – zlokalizowanego na 

terenie działek nr ewid. 501/6  

i 501/8 obr.213 przy  

ul. Kasztanowej 5 G  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działek nr ewid. 

501/6 i 501/8 obr.213 

przy ul. Kasztanowej 

5 G w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
- 

11. 

BRMP.IV.4.430.40. 

2020 

z dnia 19.08.2020r. 

 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

wraz z urządzeniami 

budowlanymi na terenie 

nieruchomości oznaczonej 

według ewidencji gruntów m. 

Przemyśla jako część działki nr 

26/1 obr.210 obr. 210 przy ul. 

Pasteura w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 

Teren części działki 

nr 26/1 obr.210 obr. 

210 przy ul. Pasteura 

w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 

Umorzenie 

postępowania 

dla części 

działki objętej 

MPZP 

„Zielonka I”. 

12. 

BRMP.IV.4.430.38. 

2020 

z dnia 24.08.2020r. 

 

Budowa pawilonu handlowego 

i budynku garażowo-

gospodarczego na terenie 

nieruchomości oznaczonej 

według ewidencji gruntów m. 

Przemyśla jako działka nr: 

1013 obr.202 przy ul. 3 Maja  

w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 

Teren działki nr: 1013 

obr.202 przy  

ul. 3 Maja  

w Przemyślu. 

U 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
- 

13. 

BRMP.IV.4.430.46. 

2020 

z dnia 10.09.2020r. 

 

Budowa trzech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z infrastrukturą 
techniczną towarzyszącą na 

terenie nieruchomości 

oznaczonej według ewidencji 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 779 

obr.215 przy  

ul. Topolowej  

w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
- 
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gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 779 obr.215 przy  

ul. Topolowej w Przemyślu. 

14. 

BRMP.IV.4.430.43. 

2020 

z dnia 15.09.2020r. 

 

Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z urządzeniami 

infrastruktury technicznej na 

terenie nieruchomości 

oznaczonej według ewidencji 

gruntów m. Przemyśla jako 

część działki nr 779 obr.215 

przy ul. Dobriańskiego  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren części działki 

nr 779 obr.215 przy 

ul. Dobriańskiego  

w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
- 

15. 

BRMP.IV.2.430.42. 

2020 

z dnia 16.09.2020r. 

 

Zmiana sposobu użytkowania  

i przebudowa lokalu 

mieszkalnego nr 1 

zlokalizowanego na parterze 

budynku mieszkalno-

usługowego na lokal usługowy 

na terenie oznaczonym wg 

ewidencji gruntów miasta 

Przemyśla jako działka nr 1117 

obręb 205 przy ulicy 3 Maja 33 

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 1117 

obręb 205 przy ulicy 

3 Maja 33  

w Przemyślu. 

MW/U 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
- 

16. 

BRMP.IV.1.430.45. 

2020 

z dnia 17.09.2020r. 

 

Budowa wolnostojącego 

pylonu reklamowego na terenie 

oznaczonym według ewidencji 

gruntów m. Przemyśla jako 

działki nr: 290/1 i 289/1 

obr.203 przy ul. Krakowskiej  

i Alei Wolności w Przemyślu. 

HENSFORT Sp. z o.o. 

Teren działek nr: 

290/1 i 289/1 obr.203 

przy ul. Krakowskiej  

i Alei Wolności  

w Przemyślu. 

Pylon 

reklamowy 

Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
- 

17. 

BRMP.IV.3.430.48. 

2020 

z dnia 25.09.2020r. 

 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

na terenie działki nr ewid.208 

obr.208, wraz z urządzeniami 

infrastruktury technicznej  

i obsługą komunikacyjną  
z ul. Wiejskiej w Przemyślu. 

Dyrektor Jednostki 

Działalności 

Gospodarczej 

Archidiecezji Przemysko-

Warszawskiej  

Teren działki nr 

ewid.208 obr.208, 

położonej przy  

ul. Wiejskiej  

w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
- 
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18. 

BRMP.IV.4.430.52. 

2020 

z dnia 28.09.2020r. 

 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

na terenie nieruchomości 

oznaczonej według ewidencji 

gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 1292 obr.207 przy 

ul. Św. Królowej Jadwigi  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 1292 

obr.207 przy ul. Św. 

Królowej Jadwigi  

w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
- 

19. 

BRMP.IV.1.430.51. 

2020 

z dnia 30.09.2020r. 

 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną na 

terenie oznaczonym według 

ewidencji gruntów m. 

Przemyśla jako działki nr 562  

i 563 obr.216 przy ul. 

Leszczynowej w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 

Teren działek nr 562  

i 563 obr.216 przy  

ul. Leszczynowej  

w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
- 

20. 

BRMP.IV.4.430.53. 

2020 

z dnia 30.09.2020r. 

 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

z infrastrukturą towarzyszącą 
na terenie nieruchomości 

oznaczonych według ewidencji 

gruntów m. Przemyśla jako 

działki nr 629 i 630 obr.216 

przy ul. Leszczynowej  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działek nr 629  

i 630 obr.216 przy  

ul. Leszczynowej  

w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 

- 

 

 

 

 

 


