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REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY  

WYDANYCH W ROKU 2016 – OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R DO 31 GRUDNIA 2016r. 
 

         
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.2.430.110. 
2015 

2016.01.04 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z urządzeniami 

budowlanymi w tym: zbiornikiem 
bezodpływowym, na terenie oznaczonym 
wg ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr: 80/5 obr. 201 oraz budowa 
zjazdu drogowego  

z drogi publicznej ul. Obronnej 
(stanowiącej działkę nr 98 obr. 201)  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Dz. nr 80/5, 98  
obr. 201 przy  
ul. Obronnej  
w Przemyślu. 

MN, KD 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

2 

BRMP.IV.1.430.81. 
2015 

2016.01.08 
 

Budowa zespołu sześciu garaży na terenie 
nieruchomości oznaczonej według 

ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 
działka nr 570  

obr. 207 przy ul. A. Mickiewicza  
w Przemyślu – przy granicy  

z działkami nr: 567 i 530/13 obr. 207. 

Osoba fizyczna 

Dz. nr 570 obr. 207  
przy  

Ul. Mickiewicza  
w Przemyślu.  

MW/U 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

3 

BRMP.IV.1.430.73. 
2015 

2016.01.08 
 

 
 

Wykonanie tablicy reklamowej 
wolnostojącej na terenie oznaczonym 

według ewidencji gruntów m. Przemyśla 
jako działka nr 333/2 obr. 215 przy ul. 

Lwowskiej w Przemyślu. 

 
 

Osoba fizyczna 

Działka nr 333/2 
obr. 215 przy  
ul. Lwowskiej  
w Przemyślu. 

U 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 
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4 

BRMP.IV.3.430.106.
2015 

2016.01.12 
 
 

Budowa budynku mieszkalnego oraz 
garażu wolnostojącego na terenie działki 

nr 462 obr. 216 wraz  
z urządzeniami infrastruktury technicznej i 

obsługą komunikacyjną  
z ul. Kruhel Wielki (dz. nr: 442 obr. 216) 

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

 (dz. nr: 442 obr. 
216) przy ul. Kruhel 

Wielki  
w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

5 

BRMP.IV.2.430.102. 
2015 

2016.01.13 
 
 

Rozbudowa budynku mieszkalno-
usługowego nr 25-27 

zlokalizowanego na terenie 
oznaczonym wg ewidencji gruntów 
m. Przemyśla jako działka nr 1557 i 

część działki nr 1556 obr. 205 przy ul. 
Grunwaldzkiej w Przemyślu 

 o schody zewnętrzne. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 1557  
i część działki nr 

1556 obr. 205 przy 
ul. Grunwaldzkiej  

w Przemyślu 

MW/U 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 
 
 

 

6 

BRMP.IV.2.430.115. 
2015 

2016.01.26 
 

Rozbudowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego na terenie 

oznaczonym wg ewidencji gruntów 
m. Przemyśla jako działka nr: 104 obr. 
203 oraz budowa zjazdu drogowego  

z drogi publicznej ul. Bukowej 
(stanowiącej działkę nr 115 obr. 203) 

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 
Dz. nr 104 obr. 203 
przy ul. Bukowej  

w Przemyślu. 

MN 
 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

7 

BRMP.IV.4.430.111. 
2015 

2016.01.28 
 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem wbudowanym 

lub wolnostojącym oraz urządzeniami 
budowlanymi. Inwestycja przewidziana do 

realizacji na terenie dz. nr 293 obr. 210 
położonej przy ul. Potokowej  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Dz. nr 293 obr. 210 
położonej przy  
ul. Potokowej  
w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

8 

BRMP.IV.3.430.113. 
2015 

2016.01.29 
 
 

Rozbudowa, nadbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego oraz 

zmiana sposobu użytkowania poddasza na 
cele mieszkalne na terenie działki nr 413 
obr. 214 przy ul. Grażyny 6 w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 413 obr. 
214 przy  

ul. Grażyny 6  
w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 
- 
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9 

BRMP.IV.3.430.121. 
2015 

2016.01.29 
 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego na terenie działki nr 321  

i 323 obr. 209 wraz z urządzeniami 
infrastruktury technicznej i obsługą 

komunikacyjną  
z ul. Przejazdowej w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działki nr 321 i 323  
obr. 209 przy  

ul. Przejazdowej  
w Przemyślu 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

10 

BRMP.IV.1.430.117. 
2015 

2016.02.03 
 
 

Zmiana sposobu użytkowania strychu na 
cele mieszkalne wraz z jego przebudową  
i nadbudową w budynku położonym na 

działce oznaczonej nr ewid. 1806 obr. 205 
w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej 26. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 1806 obr. 
205 przy  

ul. Grunwaldziej 26  
w Przemyślu 

MW/U 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

 
- 
 

11 

BRMP.IV.1.430.118. 
2015 

2016.02.17 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego oraz zjazdu drogowego 
indywidualnego z drogi publicznej ul. 

Witoszyńskiej (działka nr ewid. 502 obr. 
206) na terenie nieruchomości oznaczonej 
wg ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 481/3 obr. 206. 

Osoba fizyczna 

Działki nr 502  
i 481/3 obr. 206 

przy ul. 
Witoszyńskiej  
w Przemyślu. 

MN, KD 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

12 

BRMP.IV.3.430.130. 
2015 

2016.02.18 
 
 

Zmiana sposobu użytkowania lokalu 
usługowego nr U1 na cele mieszkalne,  

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
zlokalizowanym na terenie działki nr ewid, 

1818 obr.207 przy ul. Aleksandra 
Puszkina 20 w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 1818  
obr. 207 przy  
ul. Puszkina  
w Przemyślu 

MW 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

13 

BRMP.IV.1.430.105. 
2015 

2016.02.18 
 

Przebudowa i rozbudowa budynku 
handlowo-usługowego na terenie 
nieruchomości oznaczonej według 

ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 
działka nr 1034 obr. 207 przy ul. A. 

Mickiewicza 28 w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 1034 obr. 
207 przy ul. A. 

Mickiewicza 28 w 
Przemyślu 

U 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

14 

BRMP.IV.3.430.123. 
2015 

2016.02.22 
 
 

Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania budynku gospodarczo – 
garażowego z przeznaczeniem na cele 
mieszkalne na terenie działki nr 30 obr. 

202 przy ul. Armii Krajowej w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 30 obr. 
202 przy  

ul. Armii Krajowej  
w Przemyślu 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 
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15 

BRMP.IV.3.430.4. 
2016 

2016.02.26 
 
 

Zmiana sposobu użytkowania I piętra 
budynku usługowo-handlowego na cele 

administracyjne lub usługowo-
administracyjne (biura, kancelarie, 
pomieszczenia dla potrzeb sądu), 

zlokalizowanego na terenie działki nr 832 
obr. 207 przy ul. Aleksandra Dworskiego 

6 w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 832 obr. 
207 przy ul. 
Aleksandra 

Dworskiego 6  
w Przemyślu. 

U 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

16 

BRMP.IV.3.430.112. 
2015 

2016.03.09 
 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem wbudowanym 

lub wolnostojącym na terenie działki nr 
78/2 obr. 202 wraz z urządzeniami 
infrastruktury technicznej i obsługą 

komunikacyjną z ul. Cichej w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

dz. nr 78/2  
obr. 202 przy  

ul. Cichej  
w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

17 

BRMP.IV.4.430.5. 
2016 

2016.03.11 
 
 

Budowa budynku gospodarczo-
garażowego. Inwestycja przewidziana do 
realizacji na terenie dz. Nr 591 obr. 201 
położone przy ul. Łokietka w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

działka nr 591 obr. 
201 przy ul. 

Łokietka  
w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

18 

BRMP.IV.1.430.129.
2015                                           

2016.03.11 
 

Zmiana sposobu użytkowania części 
poddasza nieużytkowego na cele 

mieszkalne wraz z przebudową w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym na terenie 

oznaczonym według ewidencji gruntów m. 
Przemyśla jako działka nr 854 obr. 207 
przy ul. Bibliotecznej 4 w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

działka nr 854 obr. 
207 przy ul. 

Bibliotecznej 4  
w Przemyślu. 

MW 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

19 

BRMP.IV.1.430.13. 
2016 

2016.03.09 
 

 
 

Zmiana sposobu użytkowania części 
strychu w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym na cele mieszkalne na 
terenie nieruchomości oznaczonej według 

ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 
działka nr 2331 obr.202 przy ul. Płk. M. 

Borelowskiego 33 w Przemyślu. 
 

Osoba fizyczna 

działka nr 2331 obr. 
202 przy ul. Płk. M. 
Borelowskiego 33  

w Przemyślu. 

MW 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 
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20 

BRMP.IV.3.430.14. 
2016 

2016.03.24 
 
 

 

Zagospodarowanie terenu działki nr 661 
obr. 206 z przeznaczeniem pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną oraz 
zabudowę usługową, sportu i rekreacji 

wraz z urządzeniami infrastruktury 
technicznej i obsługą komunikacyjną  

z ulicy Ludwika Pasteura w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

działka nr 661 obr. 
206 przy ul. 

Ludwika Pasteura  
w Przemyślu 

MN/U 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

21 

BRMP.IV.4.430.135. 
2015 

2016.03.30 
 
 

 
Budowa garażu dwustanowiskowego. 

Inwestycja przewidziana do realizacji na 
terenie oznaczonym wg ewidencji 

gruntów. Przemyśla jako działka nr 14 i 15 
obr.203 przy ul. Zakopiańskiej w 

Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

działki nr ewid. 14  
i 15 obr. 210 przy 
ul. Zakopiańskiej  

w Przemyślu 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

22 

BRMP.IV.2.430.122. 
2015 

2016.03.30 
 
 

Nadbudowa części budynku ze zmianą 
sposobu użytkowania poddasza na cele 

mieszkalne oraz budowa tarasu w 
północno-zachodniej części budynku w 

tym budowa tarasu w północno-zachodniej 
części budynku na terenie oznaczonym  

wg ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 
działka nr 1777 obr. 207 przy ul. Ignacego 

Frankowskiego w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

działka nr 1777 obr. 
207 przy ul. 

Frankowskiego  
w Przemyślu 

MW/U 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

23 

BRMP.IV.4.430.1. 
2016 

2016.03.30 
 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z urządzeniami 

budowlanymi w tym zbiornika 
bezodpływowego do 10m³. Inwestycja 
przewidziana do realizacji na terenie 

działki nr ewid. 567 obr. 209 położonej 
przy ul. Droga Hurecka 

w Przemyślu 

Osoba fizyczna 

Działka 
nr ewid. 567  
obr. 209 przy  

ul. Droga Hurecka  
w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

 
 
 
 
 
 



 6 

24 

BRMP.IV.1.430.127.
2015                                           

2016.03.14. 
 

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa 
części budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (lokal mieszkalny nr 1) 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
poddasza nieużytkowego na cele 
mieszkalne na terenie nieruchomości 
oznaczonej według ewidencji gruntów m. 
Przemyśla jako działka nr 356 obr. 203 
przy ul. Gen. W. Andersa 2 w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 356 obr. 
203 przy ul. Gen. 

W. Andersa 2  
w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

25 

BRMP.IV.2.430.128. 
2015 

2016.03.31 
 
 

Rozbudowa budynku handlowo-
usługowego na terenie nieruchomości 
oznaczonej wg ewidencji gruntów m. 

Przemyśla jako działka nr 1148 obr. 205 
przy ul. 3-go Maja 19 w Przemyślu. 

Jeronimo Martins 
Polska S.A. z siedzibą: 
62-025 Kostrzyn, ul. 

Żniwna 5. 

Działka nr 1148  
obr. 205 przy  

ul. 3-go Maja 19  
w Przemyślu. 

U 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

26 

BRMP.IV.2.430.6. 
2016 

2016.04.06 
 
 

 
Zmiana sposobu użytkowania budynku nr 
23A (z funkcji handlowo-magazynowej na 

funkcję handlowo-usługową) na terenie 
oznaczonym wg ewidencji gruntów miasta 
Przemyśla jako dz. nr 1139 obr. 205 przy 

ul. 3-go Maja w Przemyślu.  
 

Osoba fizyczna 

Działka  
nr 1139 obr. 205 

przy ul. 3-go Maja  
w Przemyślu. 

U 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

27 

BRMP.IV.1.430.126. 
2015 

2016.03.31 
 
 
 

Budowa czterech budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych z garażami 

wbudowanymi lub wolnostojącymi oraz 
towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w 

tym: zbiorniki bezodpływowe i studnie 
kopane – na terenie nieruchomości 

oznaczonej według ewidencji gruntów m. 
Przemyśla jako działka nr 5 obr. 211 przy 
ul. Pikulickiej i Fabrycznej, z możliwością 

podziału wnioskowanej działki. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 5  
obr. 211 przy  
ul. Pikulickiej  
i Fabrycznej  
w Przemyślu 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

28 

BRMP.IV.2.430.2. 
2016 

2016.04.08 
 

 

Budowa dwóch budynków gospodarczo-
garażowych na terenie oznaczonym wg 
ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 

działki nr: 585/4 i 585/5 obr.209 przy ul. 
Droga Hurecka w Przemyślu. 

 

Osoba fizyczna 

Dz. nr: 585/4  
i 585/5  obr. 209 

 ul. Droga Hurecka  
w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
29.04.2016  

- 
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29 

BRMP.IV.2.430.19. 
2016 

2016.04.14 
 
 

Budowa budynku (hali) magazynowo-
usługowo-produkcyjnego o konstrukcji 
mieszanej (murowanej i stalowej) na 

terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów 
m. Przemyśla jako działka nr 142/10 obr. 

212 przy  
ul. St. Leszczyńskiego w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 142/10 
obr. 212 przy  

ul. St. 
Leszczyńskiego  
w Przemyślu. 

U/P 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

30 

BRMP.IV.4.430.10. 
2016 

2016.04.15 
 
 
 

Budowa garażu wolnostojącego 
jednostanowiskowego. Inwestycja 

przewidziana do realizacji na terenie 
działki oznaczonej nr 1528 obr. 207 

położonej przy ul. Stachiewicza  
w Przemyślu. 

 

Osoba fizyczna 

działka nr ewid. 
1528 obr. 207 przy 
ul. Stachiewicza  
w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

31 

BRMP.IV.4.430.3. 
2016 

2016.04.15 
 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego oraz budynku 

gospodarczo-garażowego wraz z 
urządzeniami budowlanymi w tym 

zbiornik bezodpływowy lub przydomowa 
oczyszczalnia ścieków i studnia kopana. 
Inwestycja przewidziana do realizacji na 
terenie działki nr ewid. 590/6 obr. 209 

położonej przy ul. Wschodniej  
w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

działka nr ewid. 
590/6 obr. 209 przy 

ul. Wschodniej  
w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

32 

BRMP.IV.1.430.23. 
2015 

2016.04.20 
 
 

Budowa budynku handlowo-usługowego  
z instalacją fotowoltaiczną oraz 

infrastruktury towarzyszącej, w tym 
budowa dwóch zjazdów drogowych 

publicznych z ulicy Adama Mickiewicza 
oraz przebudowa istniejącego zjazdu  
z ul. T. Zana – do parametrów zjazdu 

drogowego publicznego, budowa parkingu 
ogólnodostępnego i dojazdów 
wewnętrznych, budowa pylonu 

reklamowego – na terenie działki nr 30 
obr. 214 oraz części działek nr: 28/1 i 37/1 

obr. 214 w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

działka nr 30 oraz 
części działek nr: 

28/1 i 37/1  
obr. 214 przy  

ul. Mickiewicza  
i Zana  

w Przemyślu. 

U 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 
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33 

 
BRMP.IV.4.430.15. 

2016 
2016.04.25 

 
 

Budowa pawilonu handlowego wraz z 
budową i przebudową niezbędnej 

infrastruktury technicznej (w tym budową 
stacji transformatorowej, małą architekturą 

i pylonem). Inwestycja przewidziana do 
realizacji na terenie dz. nr: 2469, 2470, 

2471/1, 2471/2, 2471/3  obr. 202 
położonych przy ul. 29 Listopada  

w Przemyślu. 

LIDL sp. k. (dawniej: 
LIDL Sklepy 

Spożywcze sp. z o.o.), 
ul. Poznańska 48, 
Jankowice, 62-080 
Tarnowo Podgórne 

działki nr: 2469, 
2470, 2471/1, 

2471/2, 2471/3  obr. 
202 przy ul. 29-go 

Listopada  
w Przemyślu. 

 

U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

34 

BRMP.IV.3.430.7. 
2016 

2016.04.25 
 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego zlokalizowanego na 

terenie działek nr ewid: 904, 905 obr. 203 
wraz z urządzeniami infrastruktury 

technicznej, z obsługą komunikacyjną  
z ul. Gazowej (działka nr ewid. 870 

obr.203) w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

działki nr 904, 905 
obr. 203 przy  
ul. Gazowej 

(działka nr ewid. 
870 obr.203)  
w Przemyślu 

 
 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

35 

 
 

BRMP.IV.2.430.24. 
2016 

2016.04.26 
 

 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem wbudowanym 

wraz z urządzeniami budowlanymi na 
terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów 
m. Przemyśla jako działki nr: 1907 i 1909 

obr.207 przy ul. Wandy i ul. mjr. H. 
Sucharskiego w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

działki nr: 1907  
i 1909 obr.207 przy  
ul. Wandy i ul. mjr. 

H. Sucharskiego  
w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

36 

BRMP.IV.2.430.53. 
2015 

2016.04.29 
 
 

Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa 
budynku gospodarczego (komórek 

lokatorskich) na terenie oznaczonym wg 
ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 1114 obr. 207 przy  
Wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsudskiego 

9 w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

działka nr 1114  
obr. 207 przy  

Wybrzeżu 
Marszałka Józefa 

Piłsudskiego  
w Przemyślu. 

MW 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 
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37 

 
 

BRMP.IV.2.430.21. 
2016 

2016.05.06 
 
 

Budowa 6 budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych z garażami 

wbudowanymi wraz z urządzeniami 
budowlanymi w tym: 6 zbiorników 

bezodpływowych i 6 studni wierconych 
lub kopanych na terenie oznaczonym wg 

ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 
działka nr 777 obr. 215 oraz budowa 6 
zjazdów drogowych z drogi publicznej  
ul. Ks. A. Dobriańskiego (stanowiącej 
działkę nr 778 obr. 215) w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

działka nr 777 
obr.215 przy  

ul. Ks. A. 
Dobriańskiego  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

38 

BRMP.IV.2.430.31. 
2016 

2016.05.10 
 

Budowa zjazdu drogowego publicznego z 
ul. Lwowskiej w Przemyślu (stanowiącej 
działkę nr 350/1 obr. 215) na działkę nr 

322 obr. 215. 

Osoba fizyczna 

Działki nr: 322 i 
350/1 obr. 215 przy 

ul. Lwoskiej  
w Przemyślu. 

Infrastruktura 
techniczna 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
- 

39 

BRMP.IV.1.430.16. 
2016 

2016.05.30 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z  infrastrukturą 
towarzyszącą na terenie nieruchomości 

oznaczonej według ewidencji gruntów m. 
Przemyśla jako działka nr 158/4 obr. 213 

przy ul. Fabrycznej w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

działka nr 158/4 
obr. 213 przy  
ul. Fabrycznej  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

40 

BRMP.IV.2.430.35. 
2016 

2016.05.31 
 
. 
 

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

na terenie oznaczonym wg ewidencji 
gruntów m. Przemyśla jako działki nr: 960 

i 961 obr. 201 przy ul. M. Bielskiego w 
Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

działki nr: 960 i 961 
obr. 201 przy ul. M. 

Bielskiego  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

41 

BRMP.IV.3.430.40. 
2016 

2016.06.03 
 
 

Budowa tablicy reklamowej 
(informacyjnej) wolnostojącej na terenie 

oznaczonym według ewidencji gruntów m. 
Przemyśla jako działka nr 236 obr. 203 

przy ul. Krakowskiej w Przemyślu. 

Res-Gastro Sp. z o.o. 
S.K., ul. Obrońców 

Pokoju 85B, 
36-100 Kolbuszowa 

 

Działka nr 236 obr. 
203, położona przy  

ul. Krakowskiej  
w Przemyślu. 

IT 
Infrastruktura 

techniczna 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
- 

42 

BRMP.IV.1.430.29. 
2016 

2016.06.07 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną na terenie 
nieruchomości oznaczonej według 

ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 
działka nr 191/2 obr. 208 przy ul. 

Szańcowej. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 191/2 
obr. 208 przy ul. 

Szańcowej  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 
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43 

BRMP.IV.3.430.25. 
2016 

2016.06.08 
 

Budowa wiaty stalowej na terenie działki 
nr ewid. 2128 obr. 202 przy ul. 
Kazanowskiej w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr ewid. 
2128 obr. 202 przy 
ul. Kazanowskiej  

w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

44 

BRMP.IV.1.430.30. 
2016 

2016.06.08 
 

Budowa trzech budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną na terenie 
nieruchomości oznaczonej według 

ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 
działka nr 191/1 obr. 208 przy  

ul. Szańcowej. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 191/1 
obr. 208 przy  
ul. Szańcowej  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

45 

BRMP.IV.3.430.34. 
2016 

2016.06.10 
 
 

Zmiana sposobu użytkowania lokalu 
gospodarczego na cele mieszkalne, 
usytuowanego na parterze budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 
zlokalizowanego na terenie działki nr 
ewid. 789 obr. 207 przy ul. Adama 

Mickiewicza 24 w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 789 obr. 
207 przy ul. Adama 

Mickiewicza 24 
 w Przemyślu. 

MW 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

46 

BRMP.IV.1.430.53. 
2016                                                

2016.06.13 
 

Zmiana sposobu użytkowania lokalu 
użytkowego nr 1 na lokal mieszkalny  

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
położonym na terenie nieruchomości 

oznaczonej według ewidencji gruntów  
m. Przemyśla jako działka nr 872 obr. 207 

przy ul. T. Rejtana. 
 

Osoba fizyczna 

Działka nr 872 obr. 
207 przy ul. T. 

Rejtana  
w Przemyślu. 

 

MW/U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

47 

BRMP.IV.2.430.44. 
2016 

2016.06.14 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z towarzyszącymi 

urządzeniami budowlanymi, w tym 
zjazdem drogowym indywidualnym na 

terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów 
m. Przemyśla jako działka nr 2502  

obr. 202 przy ul. Teofila Lenartowicza  
w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 2502  
obr. 202 przy  

ul. Teofila 
Lenartowicza  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 
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48 

BRMP.IV.4.430.43. 
2016 

2016.06.15 
 

Przebudowa oraz zmiana sposobu 
użytkowania poddasza nieużytkowego na 

funkcję mieszkalną w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym nr 1 przy ul. 
Racławickiej. Inwestycja przewidziana do 
realizacji na terenie dz. nr 2786 obr. 202  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna Działka nr 2786 obr. 
202 w Przemyślu. 

MW 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

49 

BRMP.IV.4.430.32. 
2016 

2016.06.16 
 

Nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania poddasza na cele 
mieszkalne w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym zlokalizowanym na 

terenie działki nr ewid: 44 obr. 214 przy 
ul. Włodzimierza Bilana w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 

Działka nr 44 obr. 
214 przy ul. 

Włodzimierza 
Bilana  

w Przemyślu. 

MW 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

50 

BRMP.IV.2.430.46. 
2016 

2016.06.21 
 

Przebudowa i rozbudowa budynku 
użyteczności publicznej – przedszkola 

niepublicznego na terenie oznaczonym wg 
ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 1038/2 obr. 201 przy ul. 
Swobodnej w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 1038/2 
obr. 201 przy  
ul. Swobodnej  
w Przemyślu. 

U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

51 

BRMP.IV.3.430.52. 
2016 

2016.06.22 
 

Zagospodarowanie terenu części działki nr 
661 obr. 206 z przeznaczeniem pod 

zabudowę usługową, sportu i rekreacji 
wraz z urządzeniami infrastruktury 

technicznej i obsługą komunikacyjną  
z ulicy Ludwika Pasteura w Przemyślu. 

ZEN-ON Sp. z o.o. 
Ul. Ratuszowa 2/3 
37-700 Przemyśl 

Działka nr 661 obr. 
206 przy ul. 

Ludwika Pasteura  
w Przemyślu. 

U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

52 

BRMP.IV.5.430.51. 
2016 

2016.06.23 
 

Zmiana sposobu użytkowania oraz 
przebudowa części pomieszczeń piwnicy 

na lokal usługowy w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym 

zlokalizowanym na ternie nieruchomości 
oznaczonej według ewidencji gruntów m. 
Przemyśla jako działka nr 2708 obr. 202 

przy ul. Bema 11 w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 
Działka nr 2708 obr. 
202 przy ul. Bema 
11 w Przemyślu. 

MN/U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

53 

BRMP.IV.1.430.48. 
2016 

2016.06.27 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na terenie nieruchomości 

oznaczonej według ewidencji gruntów m. 
Przemyśla jako działka nr 643 obr. 212 

przy ul. Krakusa w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 643 obr. 
212 przy  

ul. Krakusa  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 
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54 

BRMP.IV.5.430.49. 
2016 

2016.06.29 
 

Nadbudowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego ze zmianą sposobu 

użytkowania poddasz nieużytkowego na 
cele mieszkalne na terenie nieruchomości 
oznaczonej według ewidencji gruntów m. 
Przemyśla jako działki  nr 633, 632, 634  
i 636 obr. 216 przy ul. Leszczynowej 8  

w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 

Działki  nr 633, 632, 
634 i 636 obr. 216 

przy 
ul.Leszczynowej 8  

w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

55 
BRMP.IV.4.430.56. 

2016 
2016.07.06 

Zmiana sposobu użytkowania  
i przebudowa pomieszczeń garażowych  

w przyziemiu oraz strychu nieużytkowego 
na cele mieszkalne. Inwestycja 

przewidziana do realizacji na terenie 
działki nr 2135 obr. 202 położonej przy  

ul. Kazanowskiej w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 

Działka nr 2135 obr. 
202 położona przy  
ul. Kazanowskiej  

w Przemyślu. 

MN/U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

56 
BRMP.IV.3.430.47. 

2016 
2016.07.07 

Zagospodarowanie terenu działki nr ewid. 
145 obr. 213 z przeznaczeniem pod 

zabudowę zagrodową przy  
ul. Kasztanowej w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 145 obr. 
213 położona przy  
ul. Kasztanowej  

w Przemyślu 

RM 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

57 
BRMP.IV.2.430.59. 

2016 
2016.07.14 

Budowa budynku handlowo-usługowego 
oraz infrastruktury towarzyszącej w tym 
budowa placów utwardzonych na terenie 

działki nr 151 obr. 214 przy  
ul. Władysława Syrokomli w Przemyślu. 

Infores POBO Sp.  
z o.o. Spółka 

Komandytowa,  
ul. Mickiewicza 4, 
37-700 Przemyśl 

Działka nr 151 obr. 
214 przy  

ul. Władysława 
Syrokomli  

w Przemyślu. 

U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

58 
BRMP.IV.4.430.45. 

2016 
2016.07.14 

Budowa czterech budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych z urządzeniami 

infrastruktury technicznej oraz drogą 
wewnętrzną. Inwestycja przewidziana do 

realizacji na ternie dz. nr 783 obr. 206  
w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 783 obr. 
206 przy  

ul. Witoszyńskiej  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

59 
BRMP.IV.4.430.55. 

2016 
2016.07.14 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z wiatą na samochód 

osobowy wraz z urządzeniami 
budowlanymi w tym zbiornika 
bezodpływowego. Inwestycja 

przewidziana do realizacji na terenie dz. nr 
585 obr. 209 położonej przy ul. Droga 

Hurecka w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 585 obr. 
209 położona przy 
ul. Droga Hurecka 

w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 
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60 
BRMP.IV.4.430.42. 

2016 
2016.07.20 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, budynku gospodarczego 

wraz z urządzeniami budowlanymi. 
Inwestycja przewidziana do realizacji na 
terenie dz. nr 545 obr. 209 w Przemyślu. 

Osoba fizyczna Działka nr 545 obr. 
209 w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

61 
BRMP.IV.3.430.64. 

2016 
2016.07.20 

Zagospodarowanie terenu działek nr ewid. 
180, 181 obr. 212 z przeznaczeniem pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z 
usługami, wraz z infrastrukturą techniczną 
i obsługą komunikacyjną z ulicy Żołnierzy 
I Armii Wojska Polskiego w Przemyślu. 

Gmina Miejska 
Przemyśl 
Rynek 1 

37-700 Przemyśl 

Działki nr: 180, 181 
obr. 212 położone 
przy ul. Żołnierzy  
I Armii Wojska 

Polskiego  
w Przemyślu. 

MW/U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

62 
BRMP.IV.1.430.62. 

2016 
2016.07.22 

Zmiana sposobu użytkowania budynku 
usługowego – biurowego – na budynek 
mieszkalny wielorodzinny na terenie 
nieruchomości oznaczonej według 

ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 
działka nr 1854 obr. 207 przy  

ul. W. Łukasińskiego 13 w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 1854 obr. 
207 przy ul. W. 

Łukasińskiego 13  
w Przemyślu. 

MW 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

63 
BRMP.IV.4.430.68. 

2016 
2016.07.28 

Budowa pylonu cenowego (diodowego) 
przy stacji paliw. Inwestycja przewidziana 
do realizacji na terenie części dz. nr 639 
obr. 214 położonej przy ul. Jasińskiego  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Część dz. nr 639 
obr. 214 położonej 
przy ul. Jasińskiego  

w Przemyślu. 

U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

64 
BRMP.IV.4.430.61. 

2016 
2016.07.29 

Rozbudowa budynku usługowego. 
Inwestycja przewidziana do realizacji na 
terenie części działki nr 686/2 obr. 214 

położonej przy ul. Jasińskiego  
w Przemyślu. 

ROLMECH Sp. z o.o. 
Ul. Sanocka 10/48 
02-110 Warszawa, 

 

Działka nr 686/2 
obr. 214 położona 

przy ul. Jasińskiego  
w Przemyślu. 

U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

65 
BRMP.IV.4.430.37. 

2016 
2016.08.04 

Budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażami podziemnymi 
oraz niezbędną infrastrukturą techniczną 

na terenie działki nr 1152 obr. 207 
położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza 

w Przemyślu. 

LEGENMET Spółka 
Cywilna ul. Nestora 1, 

37-700 Przemyśl 

Działka nr 1152 obr. 
207 położona przy 

ul. Henryka 
Sienkiewicza  
w Przemyślu. 

MW 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 
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66 
BRMP.IV.4.430.28. 

2016 
2016.08.10 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z możliwością podziału 

działki nr 1780 obr. 202. Inwestycja 
przewidziana do realizacji na terenie dz. nr 

1780 obr. 202 położonej przy ul. Jana 
Tarnowskiego w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 
 

Działka nr 1780 obr. 
202 położona przy 

ul. Jana 
Tarnowskiego  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

67 
BRMP.IV.1.430.63. 

2016 
2016.08.16 

Budowa zespołu garaży murowanych  
(8 boksów) na terenie nieruchomości 

oznaczonej według ewidencji gruntów m. 
Przemyśla jako działka nr 316 obr. 208 

przy ul. Kruczej w Przemyślu. 

Gmina Miejska 
Przemyśl 
Rynek 1 

37-700 Przemyśl 

Działka nr 316 obr. 
208 położona przy 

ul. Kruczej  
w Przemyślu. 

i 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

68 
BRMP.IV.1.430.65. 

2016 
2016.08.18 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną na terenie 
nieruchomości oznaczonej według 

ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 
działki nr: 573 i 574 obr. 212, położone 

przy ul. Skalnej w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działki nr: 573  
i 574 obr. 212, 

położone przy ul. 
Skalnej w 
Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

69 
BRMP.IV.3.430.60. 

2016 
2016.08.25 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego zlokalizowanego na 

części działki nr ewid. 556 obr. 208 wraz  
z urządzeniami infrastruktury technicznej  

i obsługą komunikacyjną z ul. 
Wilczańskiej (dz. nr ewid. 575 obr. 208)  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Część działki nr 
ewid. 556 obr. 208 

przy ul. 
Wilczańskiej  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

70 
BRMP.IV.2.430.38. 

2016 
2016.09.02 

Budowa tymczasowego pawilonu 
handlowo-usługowego branży 

gastronomicznej stanowiącej uzupełnienie 
funkcji Miejsca Obsługi Rowerzystów 

(MOR) na terenie oznaczonym wg 
ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 1602/2 obr. 205 przy Wybrzeżu 
Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 1602/2 
obr. 205 przy 

Wybrzeżu Ojca 
Świętego Jana 

Pawła II  
w Przemyślu. 

UH 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 
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71 
BRMP.IV.2.430.90. 

2016 
2016.09.02 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolnostojącego z 

garażem wbudowanym lub wolnostojącym 
oraz infrastruktury towarzyszącej na 

terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów 
m. Przemyśla jako część działki nr 58 obr. 
210 przy ul. Grochowskiej w Przemyślu. 

Gmina Miejska 
Przemyśl 
Rynek 1 

37-700 Przemyśl 

Część działki nr 58 
obr. 210 przy  

ul. Grochowskiej  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

72 
BRMP.IV.5.430.93. 

2016 
2016.09.02 

Budowa Hali magazynowej z częścią 
biurowo socjalną i salą sprzedaży, na 

terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów 
m. Przemyśla jako działka nr 1196 obr. 

203 przy ulicy Żołnierzy 2 Korpusu 
Polskiego w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 1196 obr. 
203 przy ulicy 
Żołnierzy 2 

Korpusu Polskiego 
w Przemyślu 

U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

73 
BRMP.IV.3.430.86. 

2016 
2016.09.06 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, z garażem wbudowanym 

na działce nr ewid. 392 obr. 216, z 
urządzeniami infrastruktury technicznej 

przy ul. Jastrzębiej i obsługą 
komunikacyjną poprzez działki nr ewid: 

380 i 376 obr. 216 w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr ewid. 
392 obr. 216 oraz 

działki nr ewid: 380 
i 376 obr. 216  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

74 
BRMP.IV.1.430.91. 

2016 
2016.09.13 

Budowa urządzenia reklamowego na 
terenie działki oznaczonej według 

ewidencji gruntów m. Przemyśla nr 17 
obr. 207 przy ul. W. Brudzewskiego  

w Przemyślu. 

CITYBOARD 
MEDIA Sp. z o.o.,  

ul. Długa 29 
00-238 Warszawa 

Działka nr 17 obr. 
207 przy ul. W. 
Brudzewskiego  
w Przemyślu. 

IT 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

75 
BRMP.IV.2.430.76. 

2016 
2016.09.14 

Budowa budynku gospodarczego na 
terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów 
m. Przemyśla jako część działki nr 204/2 

obr. 209 przy ul. Przekopanej  
w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 

Część działki nr 
204/2 obr. 209 przy 

ul. Przekopanej  
w Przemyślu. 

Budynek 
gospodarczy 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
- 

76 
BRMP.IV.2.430.88. 

2016 
2016.09.16 

Rozbudowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego o dwa balkony na terenie 

oznaczonym wg ewidencji gruntów m. 
Przemyśla jako działki nr: 1649 i 1663 

obr. 207 przy ul. A. Dworskiego  
w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działki nr: 1649 i 
1663 obr. 207 przy 
ul. A. Dworskiego  

w Przemyślu. 

Balkony 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 
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77 
BRMP.IV.3.430.78. 

2016 
2016.09.19 

Zagospodarowanie terenu działki nr ewid. 
586 obr. 209 z przeznaczeniem pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
wraz z urządzeniami infrastruktury 

technicznej i obsługą komunikacyjną z  
ul. Droga Hurecka (dz. nr: 587/1 i 585/3 

obr. 209) w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działki nr: 587/1  
i 585/3 obr. 209 
przy ul. Droga 

Hurecka  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

78 
BRMP.IV.2.430.98. 

2016 
2016.09.19 

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa  
i zmiana sposobu użytkowania na cele 
ochrony zdrowia budynku użyteczności 
publicznej na terenie oznaczonym wg 
ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 
części działek nr: 237 i 240 obr. 212, 

położonym przy ul. Juliusza Słowackiego 
w Przemyślu. 

Rycerskie i Szpitalne 
Bractwo Św. Łazarza 

z Jerozolimy – 
Stowarzyszenie 
Katolickie, ul. 
Grodzka 45 A 
38-400 Krosno 

Części działek nr: 
237 i 240 obr. 212, 

położone przy  
ul. Juliusza 

Słowackiego  
w Przemyślu. 

UZ, ZP/KP, 
KD, KDW, 
KDX, KP1 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
- 

79 
BRMP.IV.4.430.80. 

2016 
2016.09.20 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem wbudowanym 

oraz urządzeniami budowlanymi. 
Inwestycja przewidziana do realizacji na 

terenie dz. nr: 276 i 277 obr. 216 
położonych przy ul. Kruhel Wielki  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działki nr: 276 i 
277 obr. 216 

położone przy  
ul. Kruhel Wielki  

w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

80 
BRMP.IV.5.430.109. 

2016 
2016.09.21 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z urządzeniami 

budowlanymi, w tym studni kopanej lub 
wierconej, na terenie oznaczonym wg 
ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 1131/1 obr. 214 przy  
ul. Szkolnej w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 1131/1 
obr. 214 przy  
ul. Szkolnej  

w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

81 
BRMP.IV.5.430.99. 

2016 
2016.09.26 

Przebudowa budynku magazynowo-
socjalnego ze zmianą sposobu 

użytkowania na budynek usługowo-
mieszkalny oraz rozbudowa o zewnętrzną 
klatkę schodową na terenie oznaczonym 
wg ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 142/7 obr. 212 przy ulicy 
Leszczyńskiego w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 142/7 
obr. 212 przy ulicy 

Leszczyńskiego  
w Przemyślu. 

U/MW 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 
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82 
BRMP.IV.5.430.107. 

2016 
2016.10.04 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem wbudowanym 

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

446/2 obr. 208 przy ul. Polnej  
w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 446/2 
obr. 208 przy  

ul. Polnej  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

83 
BRMP.IV.4.430.83. 

2016 
2016.10.06 

Budowa budynku magazynowo-
handlowego z częścią socjalno-biurową, 

myjnią, parkingami, placem manewrowym 
oraz wiatami przy budynkach istniejących. 
Inwestycja przewidziana do realizacji na 
terenie dz. nr: 319/1, 385/1 oraz części 

działek nr: 383/1, 384, 456 obr. 214 
położonych przy ul. St. Batorego  

w Przemyślu. 

EUROTERM Sp.  
z o.o. Sp. K.  

ul. Batorego 4 
37-700 Przemyśl 

Działki nr: 319/1, 
385/1 oraz części 
działek nr: 383/1, 
384, 456 obr. 214 
położonych przy  
ul. St. Batorego  
w Przemyślu. 

U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

84 
BRMP.IV.3.430.84. 

2016 
2016.10.06 

Rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania poddasza na cele 
mieszkalne w budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym zlokalizowanym na 

terenie działki nr ewid: 236 obr. 202 przy 
ul. Żwirki i Wigury 54 w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr ewid: 
236 obr. 202 przy 

ul. Żwirki i Wigury 
54 w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

85 
BRMP.IV.3.430.79. 

2016 
2016.10.20 

Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

zlokalizowanego na terenie działki nr 
ewid.876 obr.202 przy ul. Hożej 51  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr ewid.876 
obr.202 przy  
ul. Hożej 51  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

86 
BRMP.IV.4.430.106. 

2016 
2016.10.21 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem wbudowanym 
oraz budynku gospodarczo-garażowego 

(dwustanowiskowego) wraz  
z urządzeniami budowlanymi, w tym 

zbiornik bezodpływowy z obsługą 
komunikacyjną zjazdem drogowym  
z ul. Okrężnej (dawnej Niecałej). 

Inwestycja przewidziana do realizacji na 
terenie dz. nr 517/11 i 517/13 obr. 209  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działki n:r 517/11  
i 517/13 obr. 209 
przy ul. Okrężnej  

w Przemyślu. 

MN, ZN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 
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87 
BRMP.IV.5.430.116. 

2016 
2016.10.25 

Budowa budynku garażowego 
wolnostojącego oraz indywidualnego 

zjazdu drogowego na terenie oznaczonym 
wg ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 
działka nr 263 obr. 202 przy ul. Żwirki  

i Wigury w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 263 obr. 
202 przy ul. Żwirki  

i Wigury  
w Przemyślu. 

MN, ZN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

88 
BRMP.IV.2.430.85. 

2016 
2016.10.26 

Budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażem podziemnym, 

wiat garażowych lub garaży wraz z 
towarzyszącymi urządzeniami 

budowlanymi na terenie oznaczonym wg 
ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 

działki nr: 987, 1017 i 1018 obr.201 przy 
ul. Swobodnej w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działki nr: 987, 
1017 i 1018 obr.201 
przy ul. Swobodnej 

w Przemyślu. 

MW 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

89 
BRMP.IV.5.430.110. 

2016 
2016.10.26 

Przebudowa Budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z rozbudową o garaż 

dwustanowiskowy na terenie oznaczonym 
wg ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 2236 obr.202 przy  
ul. Stanisława Augusta w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 2236 
obr.202 przy  
ul. Stanisława 

Augusta  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

90 
BRMP.IV.4.430.112. 

2016 
2016.10.28 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego. Inwestycja przewidziana 

do realizacji na terenie działki nr 167 
obr.202 przy ul. Sobińskiego w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 167 
obr.202 przy  

ul. Sobińskiego  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

91 
BRMP.IV.2.430.113. 

2016 
2016.11.04 

Budowa budynku usługowo – handlowo – 
biurowego wraz z urządzeniami 

budowlanymi wraz infrastrukturą 
towarzyszącą na terenie oznaczonym wg 

ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 
działka nr 174 obr.214 przy ul. Heidi 
Wernerus – Neuman w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 174 
obr.214 przy ul. 

Heidi Wernerus – 
Neuman  

w Przemyślu. 

U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 
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92 
BRMP.IV.2.430.117. 

2016 
2016.11.30 

Budowa budynku usługowo – handlowego 
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej 
wielorodzinnej, z garażem podziemnym 

wraz z urządzeniami budowlanymi  
i infrastrukturą towarzyszącą na terenie 
oznaczonym według ewidencji gruntów 
miasta Przemyśla jako działka nr 1798/1 

obr.205 przy ul. Klementyny 
Hoffmanowej w Przemyślu.  

Polskie Koleje 
Państwowe S.A. 

 ul. Szczęśliwicka 62, 
00-973 Warszawa 

 

Działka nr 1798/1 
obr.205 przy  

ul. Klementyny 
Hoffmanowej  
w Przemyślu. 

U/MW 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

93 
BRMP.IV.5.430.134. 

2016 
2016.12.14 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z urządzeniami 

budowlanymi na terenie oznaczonym wg 
ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 1131/3 obr.214 przy  
ul. Szkolnej w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 1131/3 
obr.214 przy  
ul. Szkolnej  
w Przemyślu 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

94 
BRMP.IV.5.430.128. 

2016 
2016.12.19 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną na terenie 

oznaczonym wg ewidencji gruntów m. 
Przemyśla jako działka nr 299/1 obr.209 

przy ul. Przejazdowej w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 299/1 
obr.209 przy  

ul. Przejazdowej  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

95 
BRMP.IV.2.430.131. 

2016 
2016.12.20 

Rozbudowa budynku usługowo-
mieszkalnego położonego na terenie 
działek nr: 775 i 776 obr.202 przy  
ul. Prądzyńskiego 13 w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działki nr: 775 i 
776 obr.202 przy  
ul. Prądzyńskiego 
13 w Przemyślu. 

U/MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

96 
BRMP.IV.3.430.124. 

2016 
2016.12.22 

Budowa podświetlonego totemu 
reklamowego zlokalizowanego na terenie 

działki nr ewid.1167/2 obr.203 przy  
ul. Monte Cassino w Przemyślu.  

Piotruś Pan Sp. z o.o. 
Spółka Komandytowa, 

ul. Nestora 8 
37-700 Przemyśl 

Działka nr 
ewid.1167/2 
obr.203 przy  

ul. Monte Cassino  
w Przemyślu. 

U/M 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

97 
BRMP.IV.2.430.58. 

2015 
2016.12.22 

Rozbudowa i nadbudowa budynku 
handlowego (branży przemysłowej)  
o segment handlowy z zapleczem 

sanitarno – higienicznym oraz socjalnym 
na terenie oznaczonym wg ewidencji 

gruntów m. Przemyśla jako działki nr: 693 
i 1462 obr. 208 przy ul. M. Konopnickiej  

i B. Trentowskiego w Przemyślu. 

P.H.U Auto-Fan 
ul. Mickiewicza65A 

37-700 Przemyśl 

Działki nr: 693  
i 1462 obr. 208 przy 
ul. M. Konopnickiej  
i B. Trentowskiego 

w Przemyślu. 

U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 



 20 

98 
BRMP.IV.4.430.104. 

2016 
2016.12.23 

Przebudowa ze zmianą sposobu 
użytkowania istniejącego budynku 

użyteczności publicznej dla potrzeb domu 
pomocy społecznej. Inwestycja 

przewidziana do realizacji na terenie dz. nr 
2554 obr.202 przy ul. Stefana 
Rogozińskiego w Przemyślu. 

Twoja Podpora  
Sp. z o.o. 

Ul. Rogozińskiego 30 
37-700 Przemyśl 

Działka nr 2554 
obr.202 przy  
ul. Stefana 

Rogozińskiego  
w Przemyślu. 

UZ 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

99 
BRMP.IV.1.430.137. 

2016 
2016.12.27 

Zmiana sposobu użytkowania wraz  
z przebudową budynku produkcyjnego na 

budynek mieszkalny wielorodzinny na 
terenie oznaczonym według ewidencji 
gruntów m. Przemyśla jako działki nr: 
1046 i 1047 obr. 205, położone przy  

ul. Św. Jana Nepomucena w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działki nr: 1046  
i 1047 obr. 205, 
położone przy  
ul. Św. Jana 
Nepomucena  
w Przemyślu. 

MW 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

100 
BRMP.IV.5.430.143. 

2016 
2016.12.28 

Budowa muru oporowego oraz częściowe 
utwardzenie terenu na terenie oznaczonym 
wg ewidencji gruntów m. Przemyśla jako 
działka nr 152 obr.202 przy ul. Stanisława 

Sobińskiego w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 152 
obr.202 przy ul. 

Stanisława 
Sobińskiego  
w Przemyślu 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

101 
BRMP.IV.1.430.145. 

2016 
2016.12.28 

Zmiana sposobu użytkowania lokalu 
niemieszkalnego nr 25 na poddaszu 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
na lokal mieszkalny na terenie 

oznaczonym według ewidencji gruntów m. 
Przemyśla jako działka nr 1948/3 obr.207, 
położona przy ul. W.Brudzewskiego 10  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 1948/3 
obr.207, położona 

przy ul. 
W.Brudzewskiego 
10 w Przemyślu. 

MW 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

102 
BRMP.IV.4.430.123. 

2016 
2016.12.29 

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa 
budynku handlowo-usługowego ze zmianą 

sposobu użytkowania na budynek 
mieszkalny jednorodzinny. Inwestycja 

przewidziana do realizacji na terenie dz. nr 
2282/1 i 2282/2 obr.202 w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działki nr 2282/1  
i 2282/2 obr.202  

przy ul. 
Sarbiewskiego  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

103 
BRMP.IV.4.430.138. 

2016 
2016.12.29 

Budowa trzech budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych wraz z urządzeniami 

budowlanymi. Inwestycja przewidziana do 
realizacji na terenie dz. nr: 1315/28, 

1315/29, 1315/30 obr.201 w Przemyślu. 

Emerald Development 
Sp. z o.o.  

ul. Słoneczna 259 
05-506 Magdalenka 

Działki nr: 1315/28, 
1315/29, 1315/30 

obr.201 
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 


