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REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY  

WYDANYCH W ROKU 2015 – OD DNIA 1 CZERWCA 2015 R DO 31 GRUDNIA 2015r. 
 

         
Lp 

Nr decyzji 
 i data jej  
wydania  

(rrrr mm dd)   

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.4.430.30. 
2015 

2015.06.12 
Poprzedni znak 

sprawy: 
BGP.6730.27.2015 

 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego na terenie działki  

nr ewid. 486 obr. 213 w Przemyślu przy 
ul. Herburtów 

Inwestor prywatny 
Dz. nr 486 obr. 213 
przy ul. Herburtów 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 

2 

BRMP.IV.1.430.36. 
2015 

2015.06.15 
Poprzedni znak 

sprawy: 
BGP.6730.36.2014 

 

Przebudowa strychu nieużytkowego 
budynku mieszkalno-usługowego ze 
zmiana sposobu użytkowania na cele 

mieszkalne w Przemyślu przy Placu na 
Bramie na dz. nr 586 obr. 207  

Inwestor prywatny 
Dz. nr 586 obr. 207  

przy  
Placu na Bramie  

MW/U 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 

3 

BRMP.IV.4.430.29. 
2015 

2015.06.19 
 

Poprzedni znak 
sprawy: 

BGP.6730.22.2015 
 

 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z urządzeniami 

budowlanymi, budowa garażu 
wolnostojącego oraz indywidualnego 
zjazdu drogowego z ulicy Sybiraków 

(część działki nr 1457 obr. 208) na teren 
działki nr 1379/2 obr. 208  

w Przemyślu przy ul. Sybiraków na terenie 
oznaczonym wg ewidencji gruntów  

m. Przemyśla jako działki nr: 1379/3, 
1379/2 obr. 208 oraz części działki  

 
 
 

Inwestor prywatny Dz. nr 1379/3, 
1379/2 obr. 208 

oraz części działki  
nr 1457 obr. 208 

przy ul. Sybiraków  

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
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nr 1457 obr. 208 

4 

BRMP.IV.3.430.8. 
2015 

2015.06.25 
 

Poprzedni znak 
sprawy: 

BGP.6730.38.2015 
 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem wbudowanym 

na działce nr ewid. 2529 obr. 202 wraz  
z urządzeniami infrastruktury technicznej,  

z wydzieleniem części przedmiotowej 
działki pod istniejący ciąg pieszy,  

z obsługą komunikacyjną  
z ul. E. Orzeszkowej  

i ul. M. Rodziewiczówny 

 
Gmina Miejska 

Przemyśl 
Rynek 20 
Przemyśl 

Dz. nr 2529 obr. 
202 przy  

ul. E. Orzeszkowej 
MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 

5 

BRMP.IV.4.430.3. 
2015 

2015.06.29 
 

Poprzedni znak 
sprawy: 

BGP.6730.40.2015 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem 

wbudowanym na terenie oznaczonym 
wg ewidencji gruntów m. Przemyśla 
jako działki nr: 1361/3, 1361/2 obr. 

208 przy ul. Sybiraków w Przemyślu 

 
 

Inwestor prywatny 
Dz. nr 1361/3, 

1361/2 obr. 208 
przy ul. Sybiraków 

MN 
 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 

6 

BRMP.IV.2.430.16. 
2015 

2015.07.02 
 

Poprzedni znak 
sprawy: 

BGP.6730.62.2015 
 

Budowa budynku hali magazynowo-
usługowej (usługi pralnicze) –  

o konstrukcji mieszanej (murowanej  
i stalowej) na terenie oznaczonym wg 
ewidencji gruntów m. Przemyśla jako  

dz. nr 142/10 obr. 212 przy  
ul. Leszczyńskiego w Przemyślu 

 
 

Inwestor prywatny 
Dz. nr 142/10  
obr. 212 przy  

ul. Leszczyńskiego 
U 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 

7 

BRMP.IV.4.430.2. 
2015 

2015.07.03 
 

Poprzedni znak 
sprawy: 

BGP.6730.28.2015 
 

Budowa dwóch budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, dwóch budynków 
garażowo-gospodarczych, dwóch 

zbiorników bezodpływowych na ścieki o 
poj. do 10 m3, dwóch studni kopanych 

oraz zjazdu drogowego z ul. Okrężnej (dz. 
nr 631 obr. 209) na terenie oznaczonym 

wg ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 
działka nr 450 obr. 209 oraz części działki 

631 obr. 209 przy ul. Okreżnej w 
Przemyślu 

 
 

Inwestor prywatny 
Działka nr 450 obr. 

209 oraz część 
działki 631 obr. 209 
przy ul. Okreżnej  

w Przemyślu 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
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8 

BRMP.IV.3.430.11. 
2015 

2015.07.09 
 

Poprzedni znak 
sprawy: 

BGP.6730.57.2015 
 

Budowa zewnętrznych schodów 
wejściowych na działce nr 2625  
obr. 202 do lokali użytkowych  

w budynku (dz. nr 2264 obr. 202) przy  
ul. 29 Listopada 17 w Przemyślu 

 
 

Inwestor prywatny 
Działka nr 2625  

obr. 202 oraz dz. nr 
2264 obr. 202 przy  
ul. 29 Listopada 17 

w Przemyślu 

MW/U 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 

9 

BRMP.IV.2.430.17. 
2015 

2015.07.09 
 

Poprzedni znak 
sprawy: 

BGP.6730.48.2015 
 

Nadbudowa i rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania poddasza na 
cele mieszkalne na terenie oznaczonym wg 

ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 
działka nr 545 obr. 208 przy ul. 

Wilczańskiej w Przemyślu 

 
Inwestor prywatny 

działka nr 545 obr. 
208 przy  

ul. Wilczańskiej  
w Przemyślu 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 
 
 

10 

BRMP.IV.1.430.27. 
2015 

2015.07.15 
 

Poprzedni znak 
sprawy: 

BGP.6730.61.2015 
 

Zmiana sposobu użytkowania budynku 
mieszkalno-biurowego na mieszkalny 

jednorodzinny przy  
ul. Bpa S. Pelczara w Przemyślu na 

działkach oznaczonych wg ewidencji 
gruntów nr: 1859 i 1863/1 obr. 207 

 
Inwestor prywatny 

działki nr: 1859  
i 1863/1 obr. 207 

przy ul. Pelczara w 
Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 

11 

BRMP.IV.1.430.24. 
2015 

2015.07.16 
 

Poprzedni znak 
sprawy: 

BGP.6730.46.2015 
 

Zagospodarowanie terenu działki 
oznaczonej wg ewidencji gruntów  
nr 573 obr. 212, położonej przy  

ul. Skalnej w Przemyślu, polegające na 
budowie budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz zjazdu drogowego 
indywidualnego z drogi publicznej ul. 

Skalnej (działka nr 568 obr. 212) 

 
Inwestor prywatny 

Działki nr: 573  
i 568 obr. 212 przy  

ul. Skalnej  
w Przemyślu 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
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12 

BRMP.IV.1.430.25. 
2015 

2015.07.20 
 

Poprzedni znak 
sprawy: 

BGP.6730.47.2015 
 

Budowa instalacji zespołu paneli 
fotowoltaicznych do produkcji energii 

elektrycznej o mocy około 300 kW wraz  
z przyłączem na działce oznaczonej wg 

ewidencji gruntów  
nr 516 obr. 209 położonej przy  
ul. Okrężnej w Przemyślu wraz  

z budową zjazdu drogowego publicznego  
z drogi publicznej  

ul. Okrężnej (działka nr 481 obr. 209) 

 
Inwestor prywatny 

Działki nr 516 i 481 
obr. 209 przy  
ul. Okrężnej  
w Przemyślu 

P 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 

13 

BRMP.IV.2.430.18. 
2015 

2015.07.23 
 

Poprzedni znak 
sprawy: 

BGP.6730.33.2015 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z urządzeniami 

budowlanymi w tym: studnią  
i zbiornikiem bezodpływowym, na terenie 

oznaczonym wg ewidencji gruntów m. 
Przemyśla jako działki nr: 397 i 398 obr. 

212 oraz budowa zjazdu drogowego  
z drogi publicznej ul. Ks. Jana Balickiego 

(stanowiącej działkę nr 525 obr. 212)  
w Przemyślu   

 
Inwestor prywatny 

Działki nr: 397, 398 
i 525 obr. 212 przy 

ul. Ks. Jana 
Balickiego 

MN, KD 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 

14 

BRMP.IV.4.430.1. 
2015 

2015.07.24 
 

Poprzedni znak 
sprawy: 

BGP.6730.169.2013 
 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
z garażem, budynek usługowy –  

w zakresie gastronomi na dz. nr 554  
obr. 208 przy ul. Szańcowej oraz budowa 

publicznego zjazdu drogowego z ul. 
Szańcowej (dz. nr 573 obr.203) w 

Przemyślu 

 
Inwestor prywatny 

dz. nr 554  
obr. 208 oraz nr 573 

obr.203 przy  
ul. Szańcowej  
w Przemyślu. 

MN/U 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 

15 

BRMP.IV.2.430.4. 
2015 

2015.07.29 
 

Poprzedni znak 
sprawy: 

BGP.6730.45.2015 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z urządzeniami 

budowlanymi w tym: przydomową 
oczyszczalnią ścieków lub zbiornikiem 

bezodpływowym  
i studnią kopaną na terenie oznaczonym 

wg ewidencji gruntów  
m. Przemyśla jako działka nr: 12 i 8 obr. 

210 przy ul. Pasteura  
w Przemyślu 

 
 

Inwestor prywatny 
działka nr: 12 i 8 
obr. 210 przy ul. 

Pasteura  
w Przemyślu 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
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16 

BRMP.IV.3.430.10. 
2015 

2015.07.29 
 

 
Poprzedni znak 

sprawy: 
BGP.6730.58.2015 

 

Budowa zespołu 6 budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych na terenie 

działki nr 948/2 obr. 201 przy ul. B. 
Śmiałego i ul. I. Paderewskiego wraz z 

urządzeniami infrastruktury technicznej w 
tym: budowa dróg wewnętrznych i 

budowa zjazdu drogowego publicznego  
z ul. B. Śmiałego (dz. nr 940 obr. 201) w 

Przemyślu 

 
Inwestor prywatny 

działki nr 948/2 i 
940 obr. 201 przy 

ul. B. Śmiałego i ul. 
I. Paderewskiego  

w Przemyślu 

MW 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 

17 

BRMP.IV.4.430.13. 
2015 

2015.07.29 
 

 
Poprzedni znak 

sprawy: 
BGP.6730.68.2015 

 

Zmiana sposobu użytkowania lokalu 
usługowego na lokal mieszkalny  

w budynku przy ul. Siemiradzkiego 4a  
w Przemyślu. Inwestycja przewidziana do 

realizacji  na terenie oznaczonym wg 
ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 30 obr. 212. 

 
Inwestor prywatny 

działka nr 30 obr. 
212 przy ul. 

Siemiradzkiego 4a 
w Przemyślu 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 

18 

BRMP.IV.3.430.42. 
2015 

2015.08.28 
 
 

Budowa budynku garażowego wraz  
z urządzeniami infrastruktury 

towarzyszącej, zlokalizowanego na terenie 
działki nr ewid. 23 obr. 210 przy ul. L. 

Pasteura 35E w Przemyślu 

 
Inwestor prywatny działka nr ewid. 23 

obr. 210 przy ul. L. 
Pasteura 35E  
w Przemyślu 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 

19 

BRMP.IV.2.430.14. 
2015 

2015.08.20 
 

Poprzedni znak 
sprawy: 

BGP.6730.73.2015 
 

Zmiana sposobu użytkowania lokalu 
mieszkalnego nr 1 na lokal usługowy 
(pomieszczenia biurowe) w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym położonym 
przy ul. A. Dworskiego 28 w Przemyślu 

na terenie oznaczonym wg ewidencji 
gruntów m. Przemyśla jako działka nr: 

1599 obr. 207. 

 
Inwestor prywatny 

działka nr: 1599 
obr. 207 przy ul. 
Dworskiego 28 w 

Przemyślu 

MW/U 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
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20 

BRMP.IV.3.430.9. 
2015 

2015.08.28 
 

Poprzedni znak 
sprawy: 

BGP.6730.69.2015 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego na terenie działki  

nr ewid. 730/5 obr. 202 wraz  
z urządzeniami infrastruktury technicznej 

oraz budowa zjazdu drogowego 
indywidualnego  

z ul. Granicznej (dz. nr ewid. 724/1, 678, 
680, 729 obr. 202) na drogę wewnętrzną 

stanowiącą działki  
nr ewid. 679/7, 730/4 obr. 202  

w Przemyślu 

 
Inwestor prywatny 

Działka 
nr ewid. 730/5  

obr. 202 
MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 

21 

BRMP.IV.2.430.54. 
2015 

2015.08.30 
 
 

Rozbudowa budynku administracyjno-
socjalnego oraz zmiana sposobu 

użytkowania części jego pomieszczeń 
(administracyjnych na socjalne) na terenie 

oznaczonym wg ewidencji gruntów m. 
Przemyśla jako działka nr 80 obr. 209 przy 

ul. Piaskowej w Przemyślu. 

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  

i Kanalizacji Spółka  
z o.o. 

Ul. Rokitniańska 4 
37-700 Przemyśl 

Działka nr 80  
obr. 209 przy  
ul. Piaskowej  
w Przemyślu. 

U 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 

22 

BRMP.IV.3.430.28. 
2015 

2015.09.08 
 

Poprzedni znak 
sprawy: 

BGP.6730.70.2015 
 

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego 
budynku garażowego na budynek 

mieszkalny jednorodzinny, zlokalizowany 
na terenie działki  

nr 731 obr. 202 przy ul. E. Plater  
w Przemyślu 

 
Inwestor prywatny 

Działka  
nr 731 obr. 202 przy 

ul. E. Plater  
w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 

23 

BRMP.IV.1.430.6. 
2015 

2015.09.16 
 

Poprzedni znak 
sprawy: 

BGP.6730.77.2015 
 

Rozbudowa istniejącego budynku 
warsztatowego o pomieszczenia socjalne 
na działce oznaczonej według ewidencji 
gruntów m. Przemyśla nr 135 obr. 214 

przy ul. Z. Zielińskiego 35 w Przemyślu 

 
Inwestor prywatny 

Działka nr 135  
obr. 214 przy ul. Z. 

Zielińskiego 35  
w Przemyślu 

MN/U 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 

 
 
 
 



 7 

24 

BRMP.IV.3.430.12. 
2015 

2015.09.22 
 

Poprzedni znak 
sprawy: 

BGP.6730.29.2014 
 

Budowa dwóch budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych  

z garażami wbudowanymi wraz  
z urządzeniami budowlanymi w tym 

studnią i zjazdem drogowym  
z ul. Jastrzębiej (dz. nr 405 obr. 216) oraz 
możliwością przyszłego zniesienia granic 

działek i podziału  
w Przemyślu przy ul. Jastrzębiej,  

dz. nr: 403, 406, 407, 408, 409, 410  
i 411 obr. 216 

 
Inwestor prywatny 

Dz. nr: 403, 406, 
407, 408, 409, 410  
i 411 obr. 216 oraz 
nr 405 obr.216 przy 

ul. Jastrzębiej  
w Przemyślu. 

MN, ZN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 

25 

BRMP.IV.2.430.19. 
2015 

2015.09.23 
 

Poprzedni znak 
sprawy: 

BGP.6730.15.2015 
 

Budowa wiaty na cele gospodarcze na 
terenie działki nr 1052 obr. 207 przy  

ul. Dworskiego w Przemyślu 

 
Inwestor prywatny 

Działka nr 1052 obr. 
207 przy  

ul. Dworskiego  
w Przemyślu 

U/MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 

26 

BRMP.IV.1.430.22. 
2015 

2015.09.17 
 
 

Poprzedni znak 
sprawy: 

BGP.6730.111.2014 
 

Zagospodarowanie terenu działki 
oznaczonej nr ewid. 1 obr. 210, polegające 

na budowie pięciu  budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych wraz  

z garażami i towarzyszącej infrastruktury 
technicznej, w tym: budowa pięciu 

zjazdów drogowych z ul. L.Pasteura, 
budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków lub zbiorników bezodpływowych 
oraz studni głębinowych wraz z 

możliwością podziału działki nr 1 obr.210 
na pięć działek budowlanych o minimalnej 

powierzchni 15 arów. 
 

 
Inwestor prywatny 

działka nr ewid. 1 
obr. 210 przy ul. 

Pasteura w 
Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 

27 

BRMP.IV.2.430.44. 
2015 

2015.09.15 
 
 

Budowa garażu murowanego na terenie 
działki nr ewid. 124 obr. 214 przy ul. 

Lwowskiej w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny działka nr ewid. 124 

obr. 214 przy ul. 
Lwowskiej w 
Przemyślu. 

KP 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
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28 

BRMP.IV.2.430.47. 
2015 

2015.09.11 
 
 

Rozbudowa budynku handlowo-
usługowego branży motoryzacyjnej na 

terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów 
m. Przemyśla jako działka nr 1069 obr. 

214 przy ul. Sieleckiej  
w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny działka nr 1069  

obr. 214 przy  
ul. Sieleckiej  
w Przemyślu. 

U 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 

29 

BRMP.IV.4.430.32. 
2015 

2015.09.16 
 
 

Budowa pięciu garaży o konstrukcji 
stalowej w zabudowie szeregowej dla 
samochodów osobowych. Inwestycja 
przewidziana do realizacji na terenie 

oznaczonym wg ewidencji gruntów m. 
Przemyśla jako działki nr 1130/2, 1130/3, 

1139, 1140 obr. 205 przy  
ul. J.I. Kraszewskiego  

w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny 

działki nr 1130/2, 
1130/3, 1139, 1140 

obr. 205 przy  
ul. J.I. 

Kraszewskiego  
w Przemyślu. 

KP 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

 

30 

BRMP.IV.4.430.66. 
2015 

2015.09.23 
 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z wiatą garażową oraz 
infrastrukturą techniczną i urządzeniami 

budowlanymi w tym zbiornik 
bezodpływowy. Inwestycja przewidziana 
do realizacji na terenie oznaczonym wg 
ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 640/1 obr. 209 przy ul. Droga 
Hurecka w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny 

działka nr 640/1 
obr. 209 przy ul. 
Droga Hurecka w 

Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 

31 

BRMP.IV.2.430.71. 
2015 

2015.09.25 
 

 

Nadbudowa i rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania poddasza na 
cele mieszkalne na terenie oznaczonym wg 
ewidencji gruntów m. Przemyśla jako dz. 

nr 545 obr.208 przy ul. Wilczańskiej  
w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny 

działka nr 545 
obr.208 przy  

ul. Wilczańskiej  
w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
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32 

BRMP.IV.4.430.62. 
2015 

2015.10.06 
 
 

Rozbudowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego o garaż 

jednostanowiskowy oraz budowa zjazdu 
drogowego z ul. Idzikowskiego 

(stanowiącej działkę nr 1758 obr.202). 
Inwestycja przewidziana do realizacji na 

terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów 
m. Przemyśla jako działka nr 1652 obr. 

202 przy ul. Idzikowskiego w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny 

działka nr 1652  
obr. 202 przy  

ul. Idzikowskiego  
w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 

33 

BRMP.IV.3.430.65. 
2015 

2015.10.19 
 
 

Zmiana sposobu użytkowania poddasza 
oficyny na cele usługowe (biura, 

kancelarie) w budynku zlokalizowanym na 
terenie działki nr 832 obr.207 przy ul. 

Aleksandra Dworskiego 6 w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny 

działka nr 832 
obr.207 przy  

ul. Aleksandra 
Dworskiego 6  
w Przemyślu. 

U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

 

34 

BRMP.IV.1.430.41. 
2015 

2015.10.20 
 

Budowa trzech budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych  

i trzech budynków gospodarczych wraz z 
towarzyszącą infrastrukturą techniczną na 

terenie działek oznaczonych według 
ewidencji gruntów m. Przemyśla nr: 961, 
962 i 963 obr. 201 przy ul. M. Bielskiego 

w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny 

Działki nr: 961, 962 
i 963 obr. 201 przy 
ul. M. Bielskiego  

w Przemyślu. 

MN, KDW 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 

35 

BRMP.IV.2.430.77. 
2015 

2015.10.20 
 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z urządzeniami 

budowlanymi w tym zbiornikiem 
bezodpływowym. Inwestycja przewidziana 

do realizacji na terenie oznaczonym wg 
ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 571/10 obr. 209 przy  
ul. Wschodniej w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny 

działka nr 571/10 
obr. 209 przy  

ul. Wschodniej  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

 

36 

BRMP.IV.3.430.67. 
2015 

2015.10.28 
 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego na terenie działki nr 
1131/2 obr. 214 wraz z urządzeniami 
infrastruktury technicznej i obsługą 

komunikacyjną z ul. Szkolnej (dz. nr 1190 
obr. 214) poprzez drogę wewnętrzną  

(dz. nr: 1131/4, 1134/2, 1134/3 i 1133 obr. 
214) w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny 

działka nr 1131/2 
obr. 214 przy ul. 

Szkolnej  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 
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37 

BRMP.IV.1.430.26. 
2015 

2015.11.06 
 

Poprzedni znak 
sprawy: 

BGP.6730.60.2015 
 

Zagospodarowanie terenu działki 
oznaczonej wg ewidencji gruntów  
nr 1574 obr. 205, położonej przy  

ul. S. Żeromskiego 6 w Przemyślu, 
polegające na budowie budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego  

w zabudowie w formie pierzei oraz zjazdu 
drogowego indywidualnego  

z drogi publicznej ul. S. Żeromskiego 
(działka nr 1603 obr. 205) 

 
Inwestor prywatny 

Działka nr 1574 obr. 
205, położonej przy  
ul. S. Żeromskiego 

6 w Przemyślu. 

MW 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

 

38 

BRMP.IV.1.430.48. 
2015 

2015.11.03 
 
 

Zagospodarowanie terenu działki 
oznaczonej według ewidencji gruntów nr 

174 obr. 214 przy ul. Heidi Wernerus-
Neumann, polegające na budowie 

budynku usługowo-handlowego branży 
meblowej  

z możliwością usytuowania w odległości 
1,5m lub przy granicy  

z działką nr ewid. 173/2 obr.214 oraz 
budowie zbiornika bezodpływowego na 

ścieki. 

 
Inwestor prywatny 

Działka nr 174 obr. 
214 przy ul. Heidi 

Wernerus-Neumann 
w Przemyślu. 

U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

 

39 

BRMP.IV.1.430.55. 
2015 

2015.11.06 
 
 

Budowa zespołu pięciu garaży  
o konstrukcji stalowej na terenie 

oznaczonym według ewidencji gruntów m. 
Przemyśla jako działka nr 930/3 obr.212. 

 
Inwestor prywatny 

Działka nr 930/3 
obr.212. 

U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

 

40 

BRMP.IV.3.430.46. 
2015 

2015.11.19 
 
 

Nadbudowa budynku garażowego  
o poddasze użytkowo-gospodarcze, 

zlokalizowanego na terenie działki nr 567 
obr.212 przy ul. Skalnej 9  

w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny Działka nr 567 

obr.212 przy  
ul. Skalnej 9  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

 

41 

BRMP.IV.3.430.69. 
2015 

2015.11.20 
 
 

Nadbudowa, przebudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego oraz 

rozbudowa i nadbudowa dwóch budynków 
gospodarczo-garażowych, na terenie 

działki nr 800/5 obr.215 przy ul. 
Topolowej 59 w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny Działka nr 800/5 

obr.215 przy  
ul. Topolowej 59  

w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 
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42 

BRMP.IV.3.430.63. 
2015 

2015.11.24 
 
 

Rozbudowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, polegającego na 

budowie balkonu zlokalizowanego na 
działce nr 759 obr. 207, przy ul. 

Franciszkańskiej 4 i 4A w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny Działka nr 759 obr. 

207, przy ul. 
Franciszkańskiej 4  
i 4A w Przemyślu. 

MW/U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

 

43 

BRMP.IV.3.430.68. 
2015 

2015.11.27 
 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego na terenie działek nr: 

853, 854, 1235/1 obr. 203 wraz  
z urządzeniami infrastruktury technicznej i 

obsługą komunikacyjną  
z ul. Ceramicznej w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny Działki nr: 853, 

854, 1235/1  
obr.203 przy  

ul. Ceramicznej  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

 

44 

BRMP.IV.2.430.79. 
2015 

2015.11.30 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem wbudowanym 
wraz z urządzeniami budowlanymi oraz 
budowa basenu zewnętrznego lub stawu 
kąpielowego o powierzchni do 100m2 na 

terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów 
m. Przemyśla jako część działki nr 204/2 

obr. 209 przy ul. Przekopanej  
w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny 

Działka nr 204/2 
obr. 209 przy  

ul. Przekopanej  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

 

45 

BRMP.IV.2.430.103.
2015 

2015.11.30 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem wbudowanym 
lub wolnostojącym wraz z infrastrukturą 

techniczną i urządzeniami budowlanymi w 
tym: studnią kopaną i zbiornikiem 

bezodpływowym, na terenie oznaczonym 
wg ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 
działki nr: 397 i 398 obr. 212 oraz budowa 
zjazdu drogowego z drogi publicznej ul. 
Ks. Jana Balickiego (stanowiącej działkę 

nr 525 obr. 212) w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny 

Działki nr: 397  
i 398 obr. 212  
w Przemyślu. 

MN, KD 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

 

46 

BRMP.IV.2.430.86. 
2015 

2015.12.04 
 
 

Przebudowa zjazdu drogowego z ul. Lwowskiej 
w Przemyślu (drogi krajowej stanowiącej m. in. 
działkę nr 313 obr. 215) do parametrów zjazdu 

drogowego publicznego. Inwestycja 
przewidziana do realizacji na terenie 

oznaczonym wg ewidencji gruntów m. 
Przemyśla jako działki nr: 313, 312, 310 obr. 

215 w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny 

Działki nr: 313, 
312, 310 obr. 215  

w Przemyślu. 

Infrastruktura 
techniczna 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
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47 

BRMP.IV.4.430.87. 
2015 

2015.12.07 
 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem wbudowanym 
lub wolnostojącym wraz z infrastrukturą 

techniczną oraz urządzeniami 
budowlanymi. Inwestycja przewidziana do 

realizacji na terenie oznaczonym wg 
ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 78/12 obr. 206 przy ul. 
Rosłońskiego w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny 

Działka nr 78/12 
obr. 206 przy  

ul. Rosłońskiego  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

 

48 

BRMP.IV.2.430.96. 
2015 

2015.12.08 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem wbudowanym 
lub wolnostojącym wraz z infrastrukturą 

techniczną oraz urządzeniami 
budowlanymi. Inwestycja przewidziana do 

realizacji na terenie oznaczonym wg 
ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 78/18 obr. 206 przy ul. 
Rosłońskiego w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny 

Działka nr 78/18 
obr. 206 przy  

ul. Rosłońskiego  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

 

49 

BRMP.IV.2.430.95. 
2015 

2015.12.10 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem wbudowanym 
lub wolnostojącym wraz z infrastrukturą 

techniczną oraz urządzeniami 
budowlanymi. Inwestycja przewidziana do 

realizacji na terenie oznaczonym wg 
ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 78/14 obr. 206 przy ul. 
Rosłońskiego w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny 

Działka nr 78/14 
obr. 206 przy  

ul. Rosłońskiego  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

 

50 

BRMP.IV.4.430.88. 
2015 

2015.12.14 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem wbudowanym 
lub wolnostojącym wraz z infrastrukturą 

techniczną oraz urządzeniami 
budowlanymi. Inwestycja przewidziana do 

realizacji na terenie oznaczonym wg 
ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 78/19 obr. 206 przy ul. 
Rosłońskiego w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny 

Działka nr 78/19 
obr. 206 przy  

ul. Rosłońskiego  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 
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51 

BRMP.IV.1.430.77. 
2015 

2015.12.14 
 
 

Zmiana sposobu użytkowania oraz 
przebudowa budynku usługowego o 

funkcji hotelowej na budynek usługowy – 
usługi medyczne – na terenie 

nieruchomości oznaczonej według 
ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 550 obr. 207 przy ul. A. 
Mickiewicza 47  
w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny 

Działka nr 550 obr. 
207 przy ul. A. 
Mickiewicza 47  
w Przemyślu. 

U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

 

52 

BRMP.IV.4.430.89. 
2015 

2015.12.15 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem wbudowanym 
lub wolnostojącym wraz z infrastrukturą 

techniczną oraz urządzeniami 
budowlanymi. Inwestycja przewidziana do 

realizacji na terenie oznaczonym wg 
ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 781/1 obr. 206 przy ul. 
Rosłońskiego w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny 

Działka nr 781/1 
obr. 206 przy  

ul. Rosłońskiego  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

 

53 

BRMP.IV.4.430.90. 
2015 

2015.12.15 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem wbudowanym 
lub wolnostojącym wraz z infrastrukturą 

techniczną oraz urządzeniami 
budowlanymi. Inwestycja przewidziana do 

realizacji na terenie oznaczonym wg 
ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 78/13 obr. 206 przy ul. 
Rosłońskiego w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny 

Działka nr 78/13 
obr. 206 przy  

ul. Rosłońskiego  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

 

54 

BRMP.IV.2.430.93. 
2015 

2015.12.15 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem wbudowanym 
lub wolnostojącym wraz z infrastrukturą 

techniczną oraz urządzeniami 
budowlanymi. Inwestycja przewidziana do 

realizacji na terenie oznaczonym wg 
ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 781/6 obr. 206 przy ul. 
Rosłońskiego w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny 

działka nr 781/6 
obr. 206 przy  

ul. Rosłońskiego  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 
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55 

BRMP.IV.4.430.91. 
2015 

2015.12.16 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem wbudowanym 
lub wolnostojącym wraz z infrastrukturą 

techniczną oraz urządzeniami 
budowlanymi. Inwestycja przewidziana do 

realizacji na terenie oznaczonym wg 
ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 78/17 obr. 206 przy ul. 
Rosłońskiego w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny 

Działka nr 78/17 
obr. 206 przy  

ul. Rosłońskiego  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

 

56 

BRMP.IV.4.430.92. 
2015 

2015.12.16 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem wbudowanym 
lub wolnostojącym wraz z infrastrukturą 

techniczną oraz urządzeniami 
budowlanymi. Inwestycja przewidziana do 

realizacji na terenie oznaczonym wg 
ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 781/3 obr. 206 przy ul. 
Rosłońskiego w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny 

Działka nr 781/3 
obr. 206 przy  

ul. Rosłońskiego  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

 

57 

BRMP.IV.2.430.94. 
2015 

2015.12.16 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem wbudowanym 
lub wolnostojącym wraz z infrastrukturą 

techniczną oraz urządzeniami 
budowlanymi. Inwestycja przewidziana do 

realizacji na terenie oznaczonym wg 
ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 781/7 obr. 206 przy ul. 
Rosłońskiego w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny 

Działka nr 781/7 
obr. 206 przy  

ul. Rosłońskiego  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

 

58 

 
BRMP.IV.4.430.82. 

2015 
2015.12.29 

 
 

Rozbudowa nadbudowa i przebudowa 
budynku gospodarczego o garaż 

dwustanowiskowy z częścią gospodarczą. 
Inwestycja przewidziana do realizacji na 

terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów 
m. Przemyśla jako działka nr 382 obr. 205 

przy ul. Grunwaldzkiej w Przemyślu. 

 
Inwestor prywatny 

Działka nr 382 obr. 
205 przy  

ul. Grunwaldzkiej  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

 

 


