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REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

WYDANYCH W I KWARTALE 2022 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.2.430.110. 

2021 

z dnia 03.01.2022r. 

 

Budowa czterech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, 

czterech budynków garażowo-

gospodarczych oraz 

technicznej infrastruktury 

towarzyszącej na terenie części 

działki nr ewid. 39/6 obr. 201 

położonej przy ul. Sanatoryjnej 

w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 

 

 

Teren działki nr 39/6 

obr.201 położonej 

przy ul. Sanatoryjnej  

w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności decyzji 

nieokreślony 

 

Z uwagi na położenie 

części działki  

w terenie objętym 

MPZP „Lipowica II”, 

umorzono postępowanie 

na tą część. 

2. 

BRMP.IV.4.430.111. 

2021 

z dnia 03.01.2022r. 

 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, 

na terenie dz. nr 562/3 obr.209 

przy ul. Droga Hurecka  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 562/3 

obr.209 położonej 

przy ul. Droga 

Hurecka  

w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności decyzji 

nieokreślony 

 

- 

3. 

BRMP.IV.2.430.117. 

2021 

z dnia 13.01.2022r. 

 

Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, 

technicznej infrastruktury 

towarzyszącej na terenie 

działki nr 40/4 obr.201 

położonej w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 40/4 

obr.201 położonej 

przy ul. Gen. Józefa 

Wysockiego/ Michała 

Wołodyjowskiego  

w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności decyzji 

nieokreślony 

 

- 

4. 

BRMP.IV.2.430.28. 

2021 

z dnia 18.01.2022r. 

 

Budowa wolnostojącego 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą 

na terenie działki nr 460 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 460 

obr.212 położonej 

przy ul. mjr. H. 

Sucharskiego  

w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności decyzji 

nieokreślony 

 

W związku z 

położeniem wniosko-

wanej działki  

w terenie objętym 

ochroną konserwa-
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obr.212 położonej przy ul. mjr. 

H. Sucharskiego w Przemyślu.  

torską, projekt decyzji 

został przekazany do 

uzgodnienia przez 

Podkarpac-kiego 

Wojewódz-kiego 

Konserwa-tora  

Zabytków zs. w 

Przemyślu., który 

swoim postano-wieniem  

z dnia 19.05.2021r. 

znak: AZP-

II.5151.87.2021.PT 

odmówił uzgodnienia 

ww. projektu decyzji. W 

związku z powyższym 

wnioskodawca na ww. 

postanowienie złożył 

zażalenie do Ministra 

Kultury, Dziedzic-twa 

Narodowe-go i Sportu, 

który postano-wieniem 

z dnia 6.10.2021r. data 

wpływu do tut. Organu -

19.10.2021r. znak DOZ-

OAiK.650.847.2021.IG 

– uchylił w całości 

zaskarżone postano-

wienie  

i przekazał do 

ponownego rozpatrzenia 

przez organ pierwszej 

instancji.  

W dniu 18.11.2021r. 

Podkarpa-cki 

Wojewódz-ki Konser-

wator Zabytków 

postano-wieniem znak: 

AZP-II-

5151.87.2021.PT nie 
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uzgodnił przesłanego 

projektu decyzji o 

warunkach zabudowy 

dla przedmio-towej 

inwestycji. W 

uzasadnie-niu postano-

wienia wskazano, że na 

terenie wniosko-wanej 

działki znajdują się 

podziemne obiekty 

będące częścią 

zabytkowej sieci 

wodocią-gów 

austriackich, doprowa-

dzających wodę do d. 

koszar austriackich przy 

ul. Słowackie-go w 

Przemyślu, dla których 

dnia 12 listopada 2021r. 

została opracowana 

karta ewidencji obiektu 

nierucho-mego, nie 

wpisanego do rejestru 

zabytków. Ponadto 

Podkarpa-cki 

Wojewódz-ki 

Konserwa-tor Zabytków 

pismem znak: RDZ-

I.5140.84.2021.DP z 

dnia 17 listopada 2021r. 

zawiadomił o zamiarze 

włączenia karty 

ewidencyj-nej zabytku 

nierucho-mego do 

wojewódz-kiej 

ewidencji zabytków. 

Projekt decyzji 

uzupełniono o ww. 

informacje oraz zapis, 
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aby budynek 

mieszkalny jednoro-

dzinny na przedmio-

towym terenie 

lokalizować w taki 

sposób, by nie 

kolidował z zabytko-

wymi obiektami, 

stanowią-cymi elementy 

infrastru-ktury wodocią-

gowej Twierdzy 

Przemyśl i pismem z 

dnia 14.12.2021r. 

ponownie przesłano do 

uzgodnienia przez 

organy uzgadnia-jące. 

Postano-wieniem z dnia 

16.12.2021r. znak: 

AZP-

II.5151.87.2021.PT 

Podkarpa-cki 

Wojewódz-ki 

Konserwa-tor Zabytków 

skorygowa-ny projekt 

decyzji uzgodnił bez 

uwag.   

5. 

BRMP.IV.3.430.131. 

2021 

z dnia 21.02.2022r. 

 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

z garażem wbudowanym na 

terenie działek nr ewid: 1059, 

1074, 1054, 1052 obr.201 wraz 

z urządzeniami infrastruktury 

technicznej i obsługą 

komunikacyjną z ul. 

Swobodnej w Przemyślu. 

Gmina Miejska Przemyśl 

MK.6840.53.2019 

Teren działek nr ewid: 

1059, 1074, 1054, 

1052 obr.201 

położonych przy  

ul. Swobodnej  

w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności decyzji 

nieokreślony 

 

- 

6. 

BRMP.IV.3.430.127. 

2021 

z dnia 22.02.2022r. 

 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

na terenie działki nr ewid: 

395/4 obr.210 wraz  

Osoba fizyczna 

Teren działki nr ewid: 

395/4 obr.210 

położonej przy  

ul. Grochowskiej  

MN 

Termin ważności decyzji 

nieokreślony 

 

- 
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z urządzeniami infrastruktury 

technicznej i obsługą 

komunikacyjną  

z ul. Grochowskiej  

w Przemyślu. 

w Przemyślu. 

7. 

BRMP.IV.1.430.116. 

2021 

z dnia 31.03.2022r. 

 

Rozbudowa, przebudowa  

i zmiana sposobu użytkowania 

budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego na budynek 

mieszkalny wielorodzinny  

z częścią usługową wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania 

strychu na cele mieszkalne, 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego i murów 

oporowych wraz  

z towarzyszącą infrastrukturą 

techniczną  na terenie 

oznaczonym według ewidencji 

gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 1354/1 obr.207 przy 

ul. Basztowej 34 w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr 

1354/1 obr.207 

położonej przy  

ul. Basztowej   

w Przemyślu. 

MW/U 

Termin ważności decyzji 

nieokreślony 

 

- 

 


