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REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

WYDANYCH W IV KWARTALE 2022R. 

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.1.430.61.2022/ 

AK 

z dnia 10.11.2022r. 

 

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

z garażem wbudowanym wraz 

z niezbędną infrastrukturą 

techniczną na terenie 

oznaczonym według ewidencji 

gruntów miasta Przemyśla jako 

działka nr: 317/6 obr.201 przy 

ul. Gen. Józefa Wysockiego  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Teren działki nr: 

317/6 obr.201 

położonej przy ul. 

Gen. Józefa 

Wysockiego  

w Przemyślu. 

MNW 

Termin ważności decyzji 

nieokreślony 

 

Z uwagi na 

położenie części 

działki oznaczonej 

na załączniku 

graficznym lit. 

CC’D’D,  

w obszarze objętym 

miejsco-wym 

planem zagospoda-

rowania przestrze-

nnego „Wysockie-go 

IV/04” – umorzono 

postępowa-nie. 

 

2. 

BRMP.IV.3.430.70.2022 

z dnia 18.11.2022r. 

 

Budowa instalacji zbiornikowej 

z trzema podziemnymi 

zbiornikami o pojemności 6400 

litrów każdy, na gaz płynny dla 

budynku produkcyjnego wraz  

z urządzeniami infrastruktury 

technicznej, zlokalizowanej na 

terenie części działek nr ewid: 

1258/13, 310/2, 284/11 obr.214 

przy ul. Lwowskiej 52  

w Przemyślu. 

SANWIL POLSKA  

Sp. z o.o. 

ul. Lwowska 52 

37-700 Przemyśl 

Teren części działek 

nr ewid: 1258/13, 

310/2, 284/11 obr.214 

przy ul. Lwowskiej 52  

w Przemyślu. 

PP 

Termin ważności decyzji 

nieokreślony 

 

- 
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3. 

BRMP.IV.3.430.72.2022 

z dnia 28.11.2022r. 

 

Budowa małej wolnostojącej 

na gruncie instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 

699kWp dla potrzeb własnych 

zakładu SANWIL POLSKA 

Sp. z o.o. wraz z urządzeniami 

infrastruktury technicznej 

zlokalizowanej na terenie 

części działek nr ewid: 

1258/13, 310/2, 284/11 

obr.214, przy ul. Lwowskiej 52 

w Przemyślu. 

SANWIL POLSKA  

Sp. z o.o. 

ul. Lwowska 52 

37-700 Przemyśl 

Teren części działek 

nr ewid: 1258/13, 

310/2, 284/11 

obr.214, przy ul. 

Lwowskiej 52  

w Przemyślu. 

PP 

Termin ważności decyzji 

nieokreślony 

 

- 

4. 

BRMP.IV.3.430.88.2022 

z dnia 16.12.2022r. 

 

Budowa miejsc parkingowych 

na potrzeby Sądu Rejonowego 

w Przemyślu w związku z 

rozbudową istniejącego 

budynku przy ul. Adama 

Mickiewicza 14, na terenie 

oznaczonym wg ewidencji 

gruntów miasta Przemyśla jako 

działki nr: 850/1, 830/1 i 835 

obr.207 przy ul. Juliana 

Tuwima w Przemyślu. 

Sąd Rejonowy  

w Przemyślu 

ul. Adama Mickiewicza 

14 

 37-700 Przemyśl 

Teren działek nr: 

850/1, 830/1 i 835 

obr.207 przy  

ul. Juliana Tuwima  

w Przemyślu. 

UB-KOP 

usługi 

bezpieczeństwa 

i porządku 

publicznego 

lub parkingu 

Termin ważności decyzji 

nieokreślony 

 

- 

5. 

BRMP.IV.2.430.69.2022 

z dnia 29.12.2022r. 

 

Budowa budynku zamieszkania 

zbiorowego dla sióstr 

zakonnych oraz rozbudowa  

i nadbudowa części budynku 

domu zakonnego 

Zgromadzenia Sióstr 

Opatrzności Bożej na terenie 

oznaczonym według ewidencji 

gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 2696 obr.202 przy 

ul. Zygmunta Krasińskiego 33 

w Przemyślu. 

Zgromadzenie Sióstr 

Opatrzności Bożej  

w Przemyślu 

Teren działki nr 2696 

obr.202 przy  

ul. Zygmunta 

Krasińskiego 33  

w Przemyślu. 

UR/UE 

teren 

zabudowy 

usług kultu 

religijnego  

z usługami 

edukacji 

Termin ważności decyzji 

nieokreślony 

 

- 

 


