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REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY  

wydanych w II kw. 2018r. – od dnia 1 kwietnia 2018r. do 30 czerwca 2018r. 
 

         
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 

16 

BRMP.IV.1.430.19. 
2018 

2018.04.03 
 

Nadbudowa, przebudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego na 

terenie oznaczonym według 
ewidencji gruntów m. Przemyśla 

jako działka nr 800 obr.212 przy ul. 
Piasta Kołodzieja 29  

w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 

Działka nr 800 
obr.212 przy ul. Piasta 

Kołodzieja 29  
w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

17 

BRMP.IV.2.430.8. 
2018 

2018.04.04 
 

Budowa budynku mieszkalnego oraz 
budynku gospodarczego wraz  

z urządzeniami budowlanymi w tym: 
zbiornikiem bezodpływowym na 
terenie oznaczonym wg ewidencji 

gruntów miasta Przemyśla jako część 
działki nr 441 obr.209 położonej przy 

ulicy Północnej  
w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Część działki nr 441 
obr.209 położonej 

przy ulicy Północnej  
w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

18 

BRMP.IV.4.430.34. 
2018 

2018.04.04 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem 

wbudowanym lub wolnostojącym 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

inwestycja do realizacji na terenie dz. 
nr 421/3 obr.212 przy  

ul. Akacjowej w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 421/3 
obr.212 przy  
ul. Akacjowej  
w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 
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19 

BRMP.IV.4.430.21. 
2018 

2018.04.06 
 

Rozbudowa, nadbudowa i 
przebudowa budynku warsztatowo-
usługowego, inwestycja do realizacji 
na terenie dz. nr 24 obr.212 przy ul. 

Nestora w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 24 obr.212 
przy  

ul. Nestora  
w Przemyślu. 

U 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

20 

BRMP.IV.5.430.23. 
2018 

2018.04.09 
 

Rozbudowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego o część garażową 

na terenie oznaczonym wg ewidencji 
gruntów miasta Przemyśla jako 

działka nr 1172 obr.205 przy ulicy 
Św. Jana Nepomucena w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 1172 
obr.205 przy ulicy 

Św. Jana 
Nepomucena  
w Przemyślu. 

MW/U 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

21 

BRMP.IV.4.430.32. 
2018 

2018.04.09 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 

wolnostojącej wraz z infrastrukturą 
techniczną i urządzeniami 

budowlanymi, inwestycja do 
realizacji na terenie dz. nr 421/5 i 

421/7 obr.212 przy ul. Akacjowej w 
Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działki nr: 421/5  
i 421/7 obr.212 przy 

ul. Akacjowej  
w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

22 

BRMP.IV.3.430.125. 
2017 

2018.04.10 
 

Budowa trzystanowiskowej, 
samoobsługowej myjni 

samochodowej wraz z kontenerem 
obsługi technicznej  

i niezbędnymi urządzeniami 
budowlanymi na działce nr 

ewid.530/33 obr.207,  
z obsługą komunikacyjną z ul. 
Wincentego Pola w Przemyślu.  

Auto-Styl Spółka jawna 
z/s Kraczkowa 1611 
37-124 Kraczkowa 

Działka nr 530/33 
obr.207 przy ul. 
Wincentego Pola  

w Przemyślu. 

U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

23 

BRMP.IV.2.430.7. 
2018 

2018.04.13 
 

Budowa budynku gospodarczo-
garażowego do obsługi istniejącej 

zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na terenie dz. nr 154 
obr.214 przy ul. J.J. Śniadeckich w 

Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 154 
obr.214 przy ul. J.J. 
Śniadeckich  

w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 
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24 

BRMP.IV.4.430.122. 
2017 

2018.04.16 
 

Budowa dwóch budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, 

wolnostojących, z garażami 
wbudowanymi oraz infrastrukturą 

towarzyszącą i obsługą 
komunikacyjną z ul. Armii Krajowej, 
wraz z możliwością podziału działki, 
inwestycja przewidziana do realizacji 

na terenie dz. nr 61 i 109 obr.202 
przy ul. Armii Krajowej w 

Przemyślu. 

Gmina Miejska  
Przemyśl 

Działki nr 61 i 109 
obr.202 przy  

ul. Armii Krajowej w 
Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

25 

BRMP.IV.2.430.20. 
2018 

2018.04.23 
 

Budowa budynku magazynowego na 
terenie działek nr ewid.: 491/2 i 

492/2 obr.208 przy ul. Wilczańskiej  
w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działki nr: 491/2  
i 492/2 obr.208 przy 

ul. Wilczańskiej  
w Przemyślu. 

P 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

26 
BRMP.IV.2.430.35. 

2018 
2018.04.23 

Nadbudowa i rozbudowa części 
garażowej budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na terenie 
oznaczonym wg ewidencji gruntów 

miasta Przemyśla jako działka nr 756 
obr.202 przy ulicy Paderewskiego 16 

w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 

Działka nr 756 
obr.202 przy ulicy 
Paderewskiego 16  

w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

27 
BRMP.IV.1.430.26. 

2018 
2018.04.26 

Budowa budynku mieszkalnego oraz 
budynku gospodarczego  

w zabudowie zagrodowej wraz  
z towarzyszącą infrastrukturą 

techniczną na terenie oznaczonym 
według ewidencji gruntów m. 

Przemyśla jako działka nr 571/13 
obr.209 przy ul. Wschodniej  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 571/13 
obr.209 przy  

ul. Wschodniej  
w Przemyślu. 

RM 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

28 
BRMP.IV.1.430.30. 

2018 
2018.04.26 

Budowa budynku garażowego  
z jedenastoma boksami garażowymi 

na terenie oznaczonym według 
ewidencji gruntów m. Przemyśla 

jako działka nr 1252/5 obr.214 przy 
ul. Zygmunta Zielińskiego  

w Przemyślu.  

Gmina Miejska  
Przemyśl 

Działka nr 1252/5 
obr.214 przy  
ul. Zygmunta 
Zielińskiego  
w Przemyślu. 

KP 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 
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29 
BRMP.IV.1.430.31. 

2018 
2018.04.26 

Budowa budynku garażowego  
z dwoma boksami garażowymi na 

terenie oznaczonym według 
ewidencji gruntów m. Przemyśla 

jako działka nr 1252/4 obr.214 przy 
ul. Zygmunta Zielińskiego  

w Przemyślu. 

Gmina Miejska  
Przemyśl 

Działka nr 1252/4 
obr.214 przy  
ul. Zygmunta 
Zielińskiego  
w Przemyślu. 

KP 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

30 
BRMP.IV.1.430.39. 

2018 
2018.05.04 

Nadbudowa części budynku hali 
warsztatowej na terenie oznaczonym 

według ewidencji gruntów m. 
Przemyśla jako działka nr 2473 
obr.202 przy ul. 29-go Listopada  

w Przemyślu. 

Nadleśnictwo Krasiczyn  
z siedzibą w Przemyślu 

Działka nr 2473 
obr.202 przy ul. 29-go 

Listopada  
w Przemyślu. 

U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

31 
BRMP.IV.2.430.28. 

2018 
2018.05.07 

Rozbudowa, przebudowa  
i nadbudowa części budynku 

Polskiego Towarzystwa Walki  
z Kalectwem Oddział w Przemyślu, 
na terenie oznaczonym wg ewidencji 

gruntów miasta Przemyśla jako 
działki nr: 403/1, 404, 405/1 obr. 211 

przy ul. Sobótki w Przemyślu. 

Polskie Towarzystwo 
Walki z Kalectwem, 

Oddział w Przemyślu,  
ul. Barska 15 

37-700 Przemyśl 

Działki nr: 403/1, 
404, 405/1 obr. 211 

przy ul. Sobótki  
w Przemyślu. 

U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

32 
BRMP.IV.5.430.57. 

2016 
2018.05.07 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z poddaszem 

użytkowym, garażem wbudowanym 
oraz budowa zbiornika 

bezodpływowego i studni kopanej na 
terenie działki oznaczonej według 

ewidencji gruntów m. Przemyśla nr 
505 obr. 201 przy ul. Łokietka  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 
Działka nr 505 obr. 

201 przy ul. Łokietka  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

33 
BRMP.IV.2.430.27. 

2018 
2018.05.09 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz  

z urządzeniami budowlanymi na 
terenie oznaczonym wg ewidencji 
gruntów miasta Przemyśla jako 

działka nr 397 obr.209 położona przy 
ulicy Wola w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 397 
obr.209 położona przy 

ulicy Wola  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

+ 
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34 
BRMP.IV.3.430.130. 

2017 
2018.05.09 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego na terenie działki nr 

ewid. 466 obr.206 wraz  
z urządzeniami infrastruktury 

technicznej i obsługą komunikacyjną 
z ul. Sanockiej w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 

Działka nr ewid. 466 
obr.206  

przy ul. Sanockiej  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

35 
BRMP.IV.3.430.11. 

2018 
2018.05.10 

Zmiana sposobu użytkowania  
i przebudowa dwóch lokali 

mieszkalnych (nr 1 i 2) na lokal 
usługowo-handlowy znajdujący się 
na parterze w budynku (kamienicy) 

zlokalizowanego na terenie działki nr 
ewid.1688 obręb 205 przy  

ul. Grunwaldzkiej 5 w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 

Działka nr 1688 
obr.205 przy  

ul. Grunwaldzkiej 5  
w Przemyślu. 

MW/U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

36 
BRMP.IV.4.430.4. 

2018 
2018.05.15 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz  

z towarzyszącą infrastrukturą 
techniczną oraz budowa zbiornika 
bezodpływowego, inwestycja do 
realizacji na terenie dz. nr 623/2  

i 646 obr.206 przy ul. Ptasiej  
i ul. Gołębiej w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działki nr 623/2  
i 646 obr.206 przy  

ul. Ptasiej  
i ul. Gołębiej  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

37 
BRMP.IV.3.430.46. 

2018 
2018.05.15 

Zmiana sposobu użytkowania 
istniejącego budynku usługowego  na 

budynek mieszkalno-usługowy, 
zlokalizowanego na terenie działki nr 

ewid. 1455 obręb 207 przy ul. 
Juliusza Słowackiego 44  

w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 

Działka nr ewid. 1455 
obręb 207 przy ul. 

Juliusza Słowackiego 
44 w Przemyślu. 

MW/U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

38 
BRMP.IV.4.430.33. 

2018 
2018.05.22 

Przebudowa, rozbudowa  
i nadbudowa istniejącego budynku 
usługowo-handlowego, inwestycja 
do realizacji na terenie dz. nr 138 

obr.214 przy ul. Lwowskiej  
w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 

Działka nr 138 
obr.214 przy  

ul. Lwowskiej  
w Przemyślu. 

U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 
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39 
BRMP.IV.3.430.10. 

2018 
2018.05.23 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego na terenie działek nr 

ewid: 356 i 357 obr.208 wraz z 
urządzeniami infrastruktury 

technicznej i obsługą komunikacyjną 
z ul. Kruczej w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 
Działki nr ewid: 356  
i 357 obr.208 przy ul. 
Kruczej w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

40 
BRMP.IV.1.430.54. 

2018 
2018.05.25 

Rozbudowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz  

z towarzyszącą infrastrukturą 
techniczną na terenie oznaczonym 

według ewidencji gruntów m. 
Przemyśla jako działka nr 567 

obr.208 przy ul. Zagrodowej 10  
w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 

Działka nr 567 
obr.208 przy ul. 
Zagrodowej 10  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

41 
BRMP.IV.2.430.55. 

2018 
2018.05.28 

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa 
i zmiana sposobu użytkowania 

istniejącego budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, na cele 

mieszkalno-usługowe z częścią 
magazynową i garażową na terenie 
nieruchomości oznaczonej według 

operatu ewidencji gruntów m. 
Przemyśla jako działka nr 1180 

obr.203 położonej przy ul. Monte 
Cassino w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 1180 
obr.203 położona przy 

ul. Monte Cassino  
w Przemyślu. 

MW/U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

42 
BRMP.IV.5.430.41. 

2018 
2018.05.30 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą na 
terenie oznaczonym wg ewidencji 
gruntów miasta Przemyśla jako 

działka nr 1415 obr.207 przy ul. Ojca 
K. Szykowskiego w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 1415 
obr.207 przy ul. Ojca 

K. Szykowskiego  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 
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43 
BRMP.IV.2.430.29. 

2018 
2018.06.12 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego oraz budynku 
garażowo-gospodarczego wraz  
z towarzyszącą infrastrukturą 

techniczną na terenie 
oznaczonym według ewidencji 

gruntów m. Przemyśla jako 
działka nr 446/4 obr. 208 przy 

ul. Wąskiej w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 
Działka nr 446/4 obr. 
208 przy ul. Wąskiej 

w Przemyślu. 
MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 

- 
 
 

 

44 
BRMP.IV.1.430.57. 

2018 
2018.06.12 

Zmiana sposobu użytkowania 
połowy strychu budynku 

usługowego na lokal mieszkalny 
– na terenie oznaczonym według 
ewidencji gruntów m. Przemyśla 

jako działka nr 1088 obr. 205 
przy ul. Okrzei 2 w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 
Działka nr 1088 obr. 
205 przy ul. Okrzei 2 

w Przemyślu. 
U/M 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
- 

45 
BRMP.IV.4.430.16. 

2018 
2018.06.15 

Budowa budynku usługowego  
z infrastrukturą towarzyszącą, 

inwestycja do realizacji na 
terenie części dz. nr 2604 
obr.202 przy Wyb. Marsz. 

Ferdynanda Focha w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 

Część działki nr 2604 
obr.202 przy Wyb. 
Marsz. Ferdynanda 
Focha w Przemyślu. 

U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

46 
BRMP.IV.2.430.60. 

2018 
2018.06.21 

Budowa budynku mieszkalnego 
wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie części 
działki nr ewid. 561 obr.208 
położonej przy ul. Szańcowej  

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr ewid. 561 
obr.208 położona przy 

ul. Szańcowej  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

47 
BRMP.IV.5.430.38. 

2018 
2018.06.28 

Budowa zespołu garaży 
murowanych na terenie 

oznaczonym wg ewidencji 
gruntów m. Przemyśla jako 

działka nr 422/4 obr.208 przy 
ulicy Rzeźniczej w Przemyślu. 

Gmina Miejska Przemyśl 
Rynek 1 

37-700 Przemyśl 

Działka nr 422/4 
obr.208 przy ulicy 

Rzeźniczej  
w Przemyślu. 

KP 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 
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48 
BRMP.IV.2.430.49. 

2018 
2018.06.29 

Budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z częścią 

usługową wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na terenie 

oznaczonym wg ewidencji 
gruntów miasta Przemyśla jako 
działki nr: 1668 i 1696 obr.207 

przy ulicy Artura Grottgera  
w Przemyślu. 

Elbud Sp. z o.o. Spółka 
komandytowa  
ul. Sielecka 11 

37-700 Przemyśl 

Działki nr: 1668  
i 1696 obr.207 przy 

ulicy Artura Grottgera  
w Przemyślu. 

MW/U  
 KDW 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
- 

49 
BRMP.IV.1.430.72. 

2018 
2018.06.19 

Zmiana sposobu użytkowania 
lokalu mieszkalnego nr 3  

w parterze budynku mieszkalno-
usługowego na lokal usługowy – 
na terenie oznaczonym według 

ewidencji gruntów m. Przemyśla 
jako działka nr 786 obr.207 przy 
ul. Katedralnej 12 w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 786 
obr.207 przy  

ul. Katedralnej 12  
w Przemyślu. 

U/MW 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

50 
BRMP.IV.1.430.74. 

2018 
2018.06.20 

Zmiana sposobu użytkowania 
części parteru budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 
na lokal usługowy (salon 
kosmetyczny) – na terenie 

oznaczonym według ewidencji 
gruntów m. Przemyśla jako 
działka nr 772 obr.206 przy  

ul. Sanockiej 69 w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 772 
obr.206 przy  

ul. Sanockiej 69  
w Przemyślu. 

MN/U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

 


