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REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

WYDANYCH W IV KWARTALE 2021 ROKU.  

 BIP 

 

         

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.1.430.81.2021 

z dnia 20.10.2021r. 

Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą techniczną na 

terenie oznaczonym według 

ewidencji gruntów m. 

Przemyśla jako działka nr 668 

obr.212 przy ul. Piasta 

Kołodzieja w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 668 

obr.212 przy ul. Piasta 

Kołodzieja  

w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności decyzji 

nieokreślony. 

- 

2. 
BRMP.IV.3.430.71.2021 

z dnia 02 listopada 2021r. 

Przebudowa, rozbudowa, 

nadbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania na budynek 

mieszkalny wielorodzinny na 

terenie działki nr ewid.171/2 

obr.201, wraz z urządzeniami 

infrastruktury technicznej, 

parkingiem, ciągiem pieszo 

jezdnym i obsługą 

komunikacyjną z ul. Generała 

Józefa Wysockiego 40  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 171/2 

obr.201 położonej 

przy ul. Gen. Józefa 

Wysockiego  

w Przemyślu. 

MW 

Termin ważności decyzji 

nieokreślony. 

- 

3. 
BRMP.IV.2.430.101.2021 

z dnia 02 listopada 2021r. 

Rozbudowa, nadbudowa  

i przebudowa istniejącego 
Osoba fizyczna 

Teren działek nr 696  

i 697 obr.212 
U 

Termin ważności decyzji 

nieokreślony. 
- 
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budynku usługowego na terenie 

działek nr 696 i 697 obr.212 

położonych przy ul. J. 

Słowackiego 98 w Przemyślu. 

położonych przy ul. J. 

Słowackiego 98  

w Przemyślu. 

4. 
BRMP.IV.1.430.95.2021 

z dnia 03 listopada 2021r. 

Budowa budynku garażowego 

na terenie oznaczonym według 

ewidencji gruntów  

m. Przemyśla jako działka nr 

587/2 obr.209 przy ul. Droga 

Hurecka 20 w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 587/2 

obr.209 przy  

ul. Droga Hurecka 20 

w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności decyzji 

nieokreślony. 

- 

5. 
BRMP.IV.2.430.87.2021 

z dnia 04 listopada 2021r. 

Przebudowa, rozbudowa  

i nadbudowa istniejącego 

budynku administracyjnego 

wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania na budynek 

zamieszkania zbiorowego 

(hotel) z częścią usługową oraz 

budowa budynku 

wielorodzinnego z częścią 

usługową wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą techniczną, 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi na terenie działki 

nr 1189 obr.207 położonej przy 

ul. J. Matejki w Przemyślu. 

 

osoba fizyczna 

Teren działki nr 1189 

obr.207 położonej 

przy ul. J. Matejki  

w Przemyślu. 

U 

oraz 

MW/U 

Termin ważności decyzji 

nieokreślony. 

- 

6. 
BRMP.IV.4.430.106.2021 

z dnia 05 listopada 2021r. 

Zmiana sposobu użytkowania 

poddasza nieużytkowego na 

cele mieszkalne w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym 

z budową lukarn w celu 

doświetlenia poddasza, 

inwestycja na terenie dz. nr 

2575 obr.202 przy ul. 

Koźmiana w Przemyślu. 

osoba fizyczna 

Teren dz. nr 2575 

obr.202 przy  

ul. Koźmiana  

w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności decyzji 

nieokreślony. 

- 

7. 
BRMP.IV.2.430.99.2021 

z dnia 08 listopada 2021r. 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą techniczną, 

niezbędnymi urządzeniami 

osoba fizyczna 

Teren części działki 

nr 316/2 obr.201  

i obsługą 

komunikacyjną przez 

teren części działki nr 

MN, KDW 

Termin ważności decyzji 

nieokreślony. 

- 



 3

budowlanymi na terenie części 

działki nr 316/2 obr.201  

i obsługą komunikacyjną przez 

teren części działki nr 316/3 

oraz działkę nr 317/3 z ul. Gen. 

J. Wysockiego w Przemyślu.  

316/3 oraz działkę nr 

317/3 z ul. Gen. J. 

Wysockiego  

w Przemyślu. 

8. 
BRMP.IV.2.430.104.2021 

z dnia 22 listopada 2021r. 

Budowa budynku garażowo-

gospodarczego oraz miejsc 

postojowych na terenie części 

działki nr: 390 

obr.205położonych przy  

ul. Płowieckiej w Przemyślu. 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Matki Bożej 

Królowej Polski 

ul. Grunwaldzka 70 

37-700 Przemyśl 

Teren części działki 

nr: 390 obr.205 

położonej przy  

ul. Płowieckiej  

w Przemyślu. 

KP 

Termin ważności decyzji 

nieokreślony. 

- 

9. 

BRMP.IV.4.430.114.2021 

24 listopada 2021r. 

Decyzja umarzająca 

postępowanie 

Budowa 6 budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z infrastrukturą 

techniczną oraz murami 

oporowymi na terenie działek 

nr 489, 490, 491 obr.201  

w Przemyślu.  

osoba fizyczna 

Teren działek nr 489, 

490, 491 obr.201  

położonych  

w Przemyślu. 

- 

Decyzja umarzająca 

postępowanie 

administracyjne,  

w sprawie wydania decyzji 

o ustaleniu warunków 

zabudowy, z uwagi na 

wycofanie złożonego 

wniosku przez 

wnioskodawcę dnia 02 

listopada 2021r.  

- 

10. 

BRMP.IV.2.430.108.2021 

01 grudnia 2021r. 

 

Rozbudowa, przebudowa i 

nadbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

i zmiana sposobu użytkowania 

strychu na cele mieszkalne na 

terenie działki nr 765 obr.202 

położonej przy ul. I. 

Prądzyńskiego w Przemyślu. 

osoba fizyczna 

Teren działki nr 765 

obr.202 położonej 

przy ul. I. 

Prądzyńskiego  

w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności decyzji 

nieokreślony. 

- 
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11. 

BRMP.IV.2.430.61.2020 

17 grudnia 2021r. 

 

Budowa budynku 

gospodarczego na terenie 

oznaczonym wg ewidencji 

gruntów miasta Przemyśla jako 

działka nr 119 obręb 206 

położona przy ul. Sanockiej 36 

w Przemyślu. 

osoba fizyczna 

Teren działki nr 119 

obręb 206 położonej 

przy ul. Sanockiej 36 

w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności decyzji 

nieokreślony. 

Ze względu 

na 

konieczność 

uzyskania 

służebności 

przejazdu i 

przechodu 

przez 

działkę nr 

129/2 

obr.206,  

w trakcie 

prowadzone

-go 

postępowa-

nia 

administra-

cyjnego,  

w dniu 7 

październi-

ka 2020r. 

Inwestor 

wystąpił do 

tut. Organu 

o 

zawieszenie 

postępowa-

nia w 

przedmioto-

wej 

sprawie. W 

związku z 

powyższym 

postanowie

niem z dnia 

9 

październi-

ka 2020r. 

znak: 
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BRMP.IV. 

2.430.61. 

2020 

Dyrektor 

BRMP 

zawiesił 

postępowa-

nie 

administra-

cyjne w 

ww. 

sprawie. 

Biorąc pod 

uwagę fakt, 

że w dniu 

25 

październi-

ka 2021r. 

(data 

wpływu do 

tut. Organu) 

Wniosko-

dawca 

złożył 

żądanie 

podjęcia 

zawieszo-

nego 

postępowa-

nia 

administra-

cyjnego  

w 

przedmio-

towej 

sprawie, 

przedkłada-

jąc 

jednocześ-
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nie umowę 

o 

ustanowie-

nie 

służebności 

gruntowej  

z dnia 14 

czerwca 

2021r., 

postanowie

niem z dnia 

29 

październi-

ka 2021r. 

znak: j.w. 

tut. Organ 

podjął 

postępowa-

nie 

administra-

cyjne w 

sprawie 

wydania 

decyzji o 

warunkach 

zabudowy 

dla 

przedmio-

towego 

zamierzenia

. 
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12. 

BRMP.IV.3.430.97.2021 

21 grudnia 2021r. 

 

Odmowa ustalenia 

warunków zabudowy 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

na terenie działki nr ewid: 5 

obr.210 wraz z urządzeniami 

infrastruktury technicznej  

i obsługą komunikacyjną  

z ul. Ludwika Pasteura  

w Przemyślu. 

osoba fizyczna - - 

Decyzja odmawiająca 

ustalenia warunków 

zabudowy 

 

 

Negatywne stanowisko 

Podkarpackiego 

Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków  

w Przemyślu. 

- 

13. 

BRMP.IV.4.430.29.2021 

28 grudnia 2021r. 

 

Decyzja umarzająca 

postępowanie 

Budowa 4 budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z urządzeniami 

budowlanymi oraz 4 budynków 

garażowych wolnostojących, 

inwestycja na terenie dz. nr 259 

obr.210 przy ul. Potokowej  

w Przemyślu. 

osoba fizyczna  

Teren dz. nr 259 

obr.210 przy  

ul. Potokowej  

w Przemyślu. 

- 

Decyzja umarzająca 

postepowanie 

administracyjne z dnia 28 

grudnia 2021r., z uwagi na 

położenie działki  

w obszarze objętym 

ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego „Zielonka 

II – południe”. 

- 

14. 

BRMP.IV.4.430.35.2021 

28 grudnia 2021r. 

 

Decyzja umarzająca 

postępowanie 

Budowa trzech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

na terenie działki nr ewid: 256 

obr.210, wraz z urządzeniami 

infrastruktury technicznej  

i obsługą komunikacyjną  

z ul. Potokowej w Przemyślu. 

osoba fizyczna 

Teren działki nr 256 

obr.210 przy  

ul. Potokowej  

w Przemyślu. 

- 

Decyzja umarzająca 

postepowanie 

administracyjne z dnia 28 

grudnia 2021r., z uwagi na 

położenie działki  

w obszarze objętym 

ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego „Zielonka 

II – południe”. 
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15. 

BRMP.IV.3.430.107.2021 

29 grudnia 2021r. 

 

Rozbudowa, nadbudowa  

i przebudowa istniejącego 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na terenie 

działki nr ewid: 872 obr.202, 

wraz z urządzeniami 

infrastruktury technicznej  

i obsługą komunikacyjną  

z ul. Kordiana w Przemyślu. 

osoba fizyczna 

Teren działki nr 872 

obr.202 przy  

ul. Kordiana  

w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności decyzji 

nieokreślony 

 

- 

 


