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REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 
WYDANYCH W ROKU 2021 – OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 R DO 31 MARCA 2021R. 

I KWARTAŁ 2021R. 

 

         
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.2.430.71. 
2020 

z dnia 04.01.2021r. 
 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

na terenie nieruchomości 
oznaczonej według ewidencji 
gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 1148 obr.202 przy 
ul. Jana Kochanowskiego  

w Przemyślu.   

Osoba fizyczna 
 
 

Działka nr 1148 
obr.202 przy  

ul. Jana 
Kochanowskiego  

w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
 

- 

2. 
BRMP.IV.4.430.76.2020 

z dnia 04.01.2021r. 
 

Budowa zespołu garaży na 
terenie nieruchomości 

oznaczonych według ewidencji 
gruntów miasta Przemyśla jako 

działki nr: 8, 28, 35 obr.207 
przy ul. Brudzewskiego  

w Przemyślu. 

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 

Mieszkaniowej  
Sp. z o.o. 

Teren działek nr: 8, 
28, 35 obr.207 przy 
ul. Brudzewskiego  

w Przemyślu. 

KP 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
 

- 

3. 
BRMP.IV.1.430.78.2020 

z dnia 04.01.2021r. 
 

Zmiana sposobu użytkowania 
lokalu handlowego na usługi 

medyczne (gabinety 
rehabilitacji) w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym 
z usługami na terenie 

oznaczonym według ewidencji 
gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 2830 obr.202 przy 
ul. Płk. M. Borelowskiego 7  

w Przemyślu.  

KŁYSZMED  
 

Działka nr 2830 
obr.202 przy ul. Płk. 
M. Borelowskiego 7  

w Przemyślu. 

MW/U 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
 

- 
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4. 
BRMP.IV.2.430.72.2020 

z dnia 05.01.2021r. 
 

Rozbudowa, przebudowa  
z nadbudową o poddasze 

użytkowe istniejącego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

na terenie nieruchomości 
oznaczonej według ewidencji 
gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 1148 obr.202 przy 
ul. Jana Kochanowskiego  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 1148 
obr.202 przy ul. Jana 

Kochanowskiego  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
 

- 

5. 
BRMP.IV.3.430.54.2020 

z dnia 11.01.2021r. 
 

Rozbudowa, nadbudowa  
i przebudowa istniejącego 

budynku usługowo-
magazynowego oraz budowa 

budynku magazynowego, 
zlokalizowanego na działce nr 
ewid. 530/10 obr.207 przy ul. 

Stefana Czarnieckiego  
w Przemyślu. 

 
P.H.U. „AD-BUD”. 

Teren działki nr ewid. 
530/10 obr.207 przy 

ul. Stefana 
Czarnieckiego  
w Przemyślu. 

U 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
 

- 

6. 
BRMP.IV.4.430.70.2020 

z dnia 11.01.2021r. 
 

Budowa farmy fotowoltaicznej 
o mocy 1 MW wraz  

z infrastrukturą techniczną, na 
terenie części działek nr ew. 

651 i 652 obr.215 w m. 
Przemyśl.  

Standard Power 
Development Sp. z o.o.  

I Sp. k. 

Teren części działek 
nr ew. 651 i 652 

obr.215 w m. 
Przemyśl. 

E 
teren obiektów 
infrastruktury 
technicznej 

Termin ważności decyzji 
nieokreślony 

 
- 

7. 
BRMP.IV.1.430.80.2020 

z dnia 11.01.2021r. 
 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną na 
terenie oznaczonym według 

ewidencji gruntów m. 
Przemyśla jako działka nr 543 
obr.208 przy ul. Wilczańskiej 

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 543 
obr.208 przy  

ul. Wilczańskiej  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
 

- 

8. 
BRMP.IV.2.430.81.2020 

z dnia 19.01.2021r. 
 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną na 

terenie części działki nr ewid. 
543 obr. 208, zlokalizowanej 

Osoba fizyczna 

Teren części działki 
nr ewid. 543 obr. 208, 
zlokalizowanej przy 

ul. Sadowej  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
 

- 
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przy ul. Sadowej w Przemyślu. 

9. 
BRMP.IV.4.430.121.2019 

z dnia 20.01.2021r. 
 

Budowa budynku handlowo-
usługowego wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą, 
budynku magazynowego oraz 

pylonu reklamowego na terenie 
działki nr 151 obr.214 przy ul. 

Władysława Syrokomli  
w Przemyślu. 

INFORES POBO Sp.  
z o.o. SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA 
ul. A. Mickiewicza 4 

37-700 Przemyśl 

Teren działki nr 151 
obr.214 przy ul. 

Władysława 
Syrokomli  

w Przemyślu. 

U 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
 

- 

10. 
BRMP.IV.3.430.66.2020 

z dnia 28.01.2021r. 
 

Budowa instalacji 
fotowoltaicznej o mocy 3MW 
na terenie Zakładu Automatyki 
POLNA S.A. ul. Obozowa 23 
w Przemyślu, Województwo 

Podkarpackie, na terenie 
działek nr ewid: 425/4, 425/8 

obr.213 w Przemyślu. 

ZAKŁAD 
AUTOMATYKI 
„POLNA” S.A. 
ul. Obozowa 23 
37-700 Przemyśl 

Teren działek nr ewid: 
425/4, 425/8 obr.213 

w Przemyślu. 
E 

Termin ważności decyzji 
nieokreślony 

 
- 

11. 
BRMP.IV.2.430.98.2020 

z dnia 29.01.2021r. 
 

Zmiana sposobu użytkowania 
dwóch lokali użytkowych 

położonych na parterze 
budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego na lokale 
mieszkalne na terenie 

oznaczonym wg ewidencji 
gruntów miasta Przemyśla jako 
działka nr 1229 obręb 202 przy 

ul. 3 Maja 64 w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 
Teren działki nr 1229 
obręb 202 przy ul. 3 

Maja 64 w Przemyślu. 
MW 

Termin ważności decyzji 
nieokreślony 

 
- 

12. 
BRMP.IV.4.430.82.2020 

z dnia 01.02.2021r. 
 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, 

na terenie działki nr 543 
obr.208 w m. Przemyśl. 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 543 
obr.208 przy ul. 

Sadowej  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
 

- 

13. 
BRMP.IV.3.430.83.2020 

z dnia 04.02.2021r. 
 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

na terenie części działki nr 
ewid: 543 obr.208, wraz  

z urządzeniami infrastruktury 
technicznej i obsługą 

komunikacyjną z ul. Sadowej 
w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 

Teren części działki 
nr 543 obr.208 przy 

ul. Sadowej  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
 

- 
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14. 
BRMP.IV.3.430.92.2020 

z dnia 09.02.2021r. 
 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

oraz budynku garażowego 
wolnostojącego na terenie 

działki nr ewid: 45/2 obr.206, 
wraz z urządzeniami 

infrastruktury technicznej  
i obsługą komunikacyjną  

z ul. Romualda Rosłońskiego  
w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 45/2 
obr.206 położonej 
przy ul. Romualda 

Rosłońskiego  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
 

- 

15. 
BRMP.IV.1.430.100.2020 

z dnia 09.02.2021r. 
 

Zmiana sposobu użytkowania 
lokalu mieszkalnego nr 1  
w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym na lokal 
usługowy (filia Polskiego 

Radia Rzeszów s.a.) na terenie 
oznaczonym według ewidencji 
gruntów miasta Przemyśla jako 

działka nr 898 obr.207 przy  
ul. Bpa J. Śnigurskiego 16  

w Przemyślu. 

Polskie Radio Rzeszów 
Rozgłośnia Regionalna  

w Rzeszowie S.A 

Teren działki nr 898 
obr.207 przy  

ul. Bpa J. 
Śnigurskiego 16  

w Przemyślu. 

MW/U 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
 

- 

16. 
BRMP.IV.2.430.34.2020 

z dnia 19.02.2021r. 
 

Zmiana sposobu użytkowania 
budynku gospodarczego na 

budynek usługowy (magazyn 
sprzętu elektronicznego  

i pomieszczenia socjalne) wraz 
ze zmianą zagospodarowania 

terenu na terenie 
nieruchomości  oznaczonych 
według ewidencji gruntów m. 

Przemyśla jako działki nr: 
94/12, 94/13 oraz 95/2 obr.206 

przy ul. R.Rosłońskiego  
w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działek nr: 
94/12, 94/13 oraz 
95/2 obr.206 przy  

ul. R.Rosłońskiego  
w Przemyślu. 

U 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
 

- 

17. 
BRMP.IV.1.430.32.2020 

z dnia 03.03.2021r. 
 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

wraz z towarzyszącymi 
urządzeniami budowlanymi na 

terenie oznaczonym według 
ewidencji gruntów m. 

Osoba fizyczna 

Teren działek nr 1/4  
i 1/5 obr.210 przy ul. 

L.Pasteura  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
 

- 
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Przemyśla jako działki nr 1/4  
i 1/5 obr.210 przy ul. 

L.Pasteura w Przemyślu.  

18. 
BRMP.IV.2.430.104.2020 

z dnia 08.03.2021r. 
 

Nadbudowa i rozbudowa 
jednorodzinnego budynku 

mieszkalnego wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania poddasza 

nieużytkowego na funkcję 
mieszkalną na terenie 

oznaczonym wg ewidencji 
gruntów miasta Przemyśla jako 
działki nr: 1920 i 1927 obręb 

207 położone przy ul. Bohdana 
Zaleskiego w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 

Teren działek nr: 
1920 i 1927 obręb 

207 położonych przy 
ul. Bohdana 
Zaleskiego  

w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
 

- 

19. 
BRMP.IV.2.430.68.2020 

z dnia 09.03.2021r. 
 

Budowa budynku usługowego 
– żłobka/przedszkola wraz 

infrastrukturą techniczną  na 
terenie oznaczonym wg 

ewidencji gruntów miasta 
Przemyśla jako działki nr: 

2254, 2255 obręb 202 i części 
działki nr 2288 obr.202 przy 

ulicy Stanisława Augusta  
w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działek nr: 
2254, 2255 obręb 202 

i części działki nr 
2288 obr.202 przy 
ulicy Stanisława 

Augusta w Przemyślu. 

U 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
 

- 

20. 
BRMP.IV.2.430.39.2020 

z dnia 09.03.2021r. 
 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

wraz z urządzeniami 
budowlanymi na terenie 

nieruchomości oznaczonej 
według ewidencji gruntów m. 
Przemyśla jako działka nr 247 

obr.210 przy ul. Potokowej  
w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 247 
obr.210 przy  
ul. Potokowej  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
 

- 

21. 
BRMP.IV.4.430.113.2020 

z dnia 12.03.2021r. 
 

Zmiana sposobu użytkowania 
części pomieszczeń budynku 

magazynowo handlowego  
z częścią socjalną z funkcji 
magazynowej na biurową, 
inwestycja do realizacji na 

terenie dz. nr 1273/2 obr.214 

Euroterm TGS sp. z o.o. 

Teren działki nr 
1273/2 obr.214 przy 

ul. Batorego  
w Przemyślu. 

U 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
 

- 
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przy ul. Batorego w Przemyślu. 

22. 
BRMP.IV.2.430.94.2021 

z dnia 15.03.2021r. 
 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

na terenie oznaczonym wg 
ewidencji gruntów miasta 
Przemyśla jako działki nr: 
181/4 i 182/2 obręb 201 

położone przy ulicy Gen. J. 
Wysockiego w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 

Teren działek nr: 
181/4 i 182/2 obręb 
201 położone przy 

ulicy Gen. J. 
Wysockiego  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
 

- 

23. 
BRMP.IV.2.430.107.2020 

z dnia 19.03.2021r. 
 

Zmiana sposobu użytkowania 
poddasza na funkcję 

mieszkalną w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym 

zlokalizowanym na terenie 
oznaczonym wg ewidencji 

gruntów miasta Przemyśla jako 
działka nr: 44 obręb 214 przy 
ulicy Włodzimierza Bilana 4  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr: 44 
obręb 214 przy ulicy 
Włodzimierza Bilana 

4 w Przemyślu. 

MW 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
 

- 

24. 
BRMP.IV.2.430.110.2020 

z dnia 19.03.2021r. 
 

Budowa 2 zespołów garaży 
murowanych wraz  

z towarzyszącą infrastrukturą 
techniczną na terenie 

oznaczonym według ewidencji 
gruntów m. Przemyśla jako 
działki nr: 707, 708 i 1195 

obr.203 przy ul. Żołnierzy 2 
Korpusu Polskiego  

w Przemyślu.  

Gmina Miejska Przemyśl 
Rynek 1 

37-700 Przemyśl 

Teren działek nr: 707, 
708 i 1195 obr.203 
przy ul. Żołnierzy 2 
Korpusu Polskiego  

w Przemyślu. 

KP 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
 

- 

25. 
BRMP.IV.4.430.96.2020 

z dnia 23.03.2021r. 
 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, 
na terenie działek nr 397, 398, 

399, 400 obr.208 przy  
ul. Polnej w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działek nr 397, 
398, 399, 400 obr.208 

przy ul. Polnej  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
 

- 

26. 
BRMP.IV.1.430.101.2020 

z dnia 30.03.2021r. 
 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną na 
terenie oznaczonym według 

Osoba fizyczna 

Teren działek nr: 69/4 
i 69/7 obr.206 przy  
ul. R. Rosłońskiego  

w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
 

- 
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ewidencji gruntów m. 
Przemyśla jako działki nr: 69/4 

i 69/7 obr.206 przy ul. R. 
Rosłońskiego w Przemyślu.  

27. 
BRMP.IV.2.430.6.2021 

z dnia 30.03.2021r. 
 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

wraz z przynależną 
infrastrukturą na terenie działki 
nr 2906 obr.202 położonej przy 

ul. J. Kochanowskiego  
w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 2906 
obr.202 położonej 

przy ul. J. 
Kochanowskiego  

w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności decyzji 

nieokreślony 
 

- 

 


