
 

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY  
WYDANYCH W ROKU 2019 – OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 R DO 31 MARCA 2019R. 

I KWARTAŁ 

         
Lp 

Nr decyzji 
 i data jej  
wydania  

(dd mm rr)   

Rodzaj 
 inwestycji 

Nazwa i adres 
wnioskodawcy 

Oznaczenie 
nieruchomości 

(nr dz. ew.) 

Streszczenie  
ustaleń  
decyzji 

 
Wygaśnięcie, 
stwierdzenie 
nieważności  
lub zmiana  

decyzji 
 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

BRMP.IV.2.430.146. 
2018 

z dnia 08.01.2019r. 
 

Budowa budynku mieszkalnego oraz 
budynku gospodarczego  

w zabudowie zagrodowej wraz  
z urządzeniami towarzyszącej 

infrastruktury technicznej na terenie 
oznaczonym według ewidencji 

gruntów m. Przemyśla jako działka 
nr 355/4 obr.210 przy  

ul. Grochowskiej w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 
 
 
 

Działka nr 355/4 
obr.210 przy  

ul. Grochowskiej  
w Przemyślu. 

RM 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

2 

BRMP.IV.2.430.158. 
2018 

z dnia 09.01.2019r. 
 

Budowa 4 budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych z garażami 

wbudowanymi lub wolnostojącymi 
wraz z urządzeniami budowlanymi 
oraz infrastrukturą towarzyszącą na 
terenie działki nr ewid. 58 obr.201 

położonej przy ul. Sanatoryjnej  
w Przemyślu z możliwością podziału 
działki na cztery działki budowlane 

oraz drogę wewnętrzną. 

Osoba fizyczna 

Działka nr ewid. 58 
obr.201 położona przy 

ul. Sanatoryjnej  
w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

3 

BRMP.IV.5.430.42. 
2018 

z dnia 23.01.2019r. 
 

Budowa 5 budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych wraz  

z urządzeniami budowlanymi na 
terenie oznaczonym wg ewidencji 
gruntów miasta Przemyśla jako 
działka nr 14/1 obr.210, przy  
ul. L.Pasteura w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 14/1 
obr.210, przy  
ul. L.Pasteura  
w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 



 

4 

BRMP.IV.1.430.122. 
2018 

z dnia 23.01.2019r. 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz  

z towarzyszącą infrastrukturą 
techniczną na terenie oznaczonym 

według ewidencji gruntów m. 
Przemyśla jako działki nr: 46, 27/5, 

48/2 i 50/6 obr.214 przy ul. W.Bilana 
w Przemyślu. 

Gmina Miejska Przemyśl 

Działki nr: 46, 27/5, 
48/2 i 50/6 obr.214 
przy ul. W.Bilana  

w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

5 

BRMP.IV.3.430.107. 
2018 

z dnia 30.01.2019r. 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem 

wbudowanym lub wolnostojącym na 
terenie części działki nr ewid: 1468/2 

obr.208 wraz z urządzeniami 
infrastruktury technicznej i obsługą 
komunikacyjną z ul. Przekopanej  

w Przemyślu. 

Gmina Miejska Przemyśl 

Część działki nr 
1469/2 obr.208 przy 

ul. Przekopanej  
w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

6 

BRMP.IV.3.430.17. 
2018 

z dnia 30.01.2019r. 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego oraz budynku 

gospodarczego wraz z urządzeniami 
infrastruktury technicznej na terenie 

działek nr ewid: 310 i części 306 
obr.210 z obsługą komunikacyjną  
z ul. Grochowskiej w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 
Działka nr ewid: 310  
i część działki 306 

obr.210 przy  
ul. Grochowskiej  

w Przemyślu. 

MN 
KDW 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

7 

BRMP.IV.3.430.106. 
2018 

z dnia 31.01.2019r. 
 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem 

wbudowanym lub wolnostojącym na 
terenie części działki nr ewid: 1468/3 

obr.208 wraz z urządzeniami 
infrastruktury technicznej i obsługą 
komunikacyjną z ul. Przekopanej  

w Przemyślu.  

Gmina Miejska Przemyśl 

Część działki nr 
1468/3 obr.208 przy 

ul. Przekopanej  
w Przemyślu. 

MN 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

8 

BRMP.IV.1.430.113. 
2018 

z dnia 06.02.2019r. 
 

Budowa dwóch hal produkcyjnych 
oraz budynku biurowego wraz  
z towarzyszącą infrastrukturą 

techniczną na terenie oznaczonym 
według ewidencji gruntów m. 

Przemyśla jako działki nr: 678, 679, 
503/1, 504/1, 505/1 i 681 oraz część 

działek nr: 507  506/2 obr.208 w 

Przedsiębiorstwo 
Produkcji Maszyn  

i Urządzeń PLASMET 
Sp. z o.o.   

Działki nr: 678, 679, 
503/1, 504/1, 505/1  

i 681 oraz część 
działek nr: 507  
i 506/2 obr.208  
w Przemyślu. 

P 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 



 

Przemyślu. 

9 
BRMP.IV.3.430.127. 

2018 
z dnia 12.02.2019r. 

Zmiana sposobu użytkowania wraz  
z przebudową lokalu biurowego na 
lokal usługowo-handlowy „salon 

kosmetyczny” znajdującego się na II 
piętrze budynku, zlokalizowanego na 
terenie działki nr ewid. 1733 obręb 
205 przy ul. Barskiej w Przemyślu. 

 Firma handlowo-
Usługowa Glamour 

Działka nr ewid. 1733 
obręb 205 przy ul. 

Barskiej w Przemyślu. 
U 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
 

- 

10 
BRMP.IV.4.430.99. 

2018 
z dnia 19.02.2019r. 

Rozbudowa i przebudowa 
istniejącego budynku gospodarczego 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

na budynek mieszkalny 
jednorodzinny oraz budowa  

i przebudowa niezbędnej 
infrastruktury technicznej. 

Inwestycja do realizacji na terenie 
działki nr 343 obr.215 przy ul. 

Lwowskiej w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 343 
obr.215 przy ul. 

Lwowskiej  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

11 
BRMP.IV.4.430.100. 

2018 
z dnia 19.02.2019r. 

Rozbudowa, nadbudowa  
i przebudowa istniejącego budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 
położonego przy ul. Lwowskiej 143 

wraz z budową i przebudową 
niezbędnej infrastruktury 

technicznej. Inwestycja do realizacji 
na terenie działki nr 343 obr.215 przy 

ul. Lwowskiej w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 

Działka nr 343 
obr.215 przy ul. 

Lwowskiej  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

12 
BRMP.IV.4.430.163. 

2018 
z dnia 20.02.2019r. 

Budowa budynku usługowego, na 
terenie dz. nr 2735 obr.202 przy ul. 

H. Kołłątaja w Przemyślu. 

Osoba fizyczna Działka nr 2735 
obr.202 przy ul. H. 

Kołłątaja  
w Przemyślu. 

U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

13 
BRMP.IV.2.430.126. 

2016 
z dnia 11.03.2019r. 

Budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z funkcją 

usługowo-handlową i garażem 
podziemnym, budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego  

z garażem w parterze oraz niezbędnej 
infrastruktury technicznej na terenie 
oznaczonym wg ewidencji gruntów 

MBM – Invest Spółka  
z o.o. Spółka 
komandytowa 

ul. Złota Góra 19A 
37-550 Radymno 

Działki nr: 247, 249/1 
i 249/2 obr.212  

położone przy ul. 
Juliusza Słowackiego  

w Przemyślu. 

MW/U 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

Ponowne 
rozpatrzenie 

wniosku 



 

m. Przemyśla jako działki nr: 247, 
249/1 i 249/2 obr.212 i położonych 

przy ul. Juliusza Słowackiego  
w Przemyślu. 

14 
BRMP.IV.3.430.164. 

2018 
z dnia 12.03.2019r. 

Budowa budynku garażowego  
(z trzema boksami) na terenie działki 

nr ewid: 2513 obr.202 wraz  
z urządzeniami infrastruktury 

technicznej i obsługą komunikacyjną 
z ul. Marii Rodziewiczówny  

w Przemyślu.  

Gmina Miejska Przemyśl 

Działka nr 2513 
obr.202 położona przy 
ul. Rodziewiczówny 

w Przemyślu. 

KP 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

15 
BRMP.IV.2.430.159. 

2018 
z dnia 18.03.2019r. 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz  

z urządzeniami budowlanymi na 
terenie działki nr ewid. 184 obr.216, 
położonej przy ulicy Kruhel Wielki 

w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 
Działka nr 184 

obr.216, położona 
przy ulicy Kruhel 

Wielki w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

16 
BRMP.IV.2.430.7. 

2019 
z dnia 22.03.2019r. 

Przebudowa i rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego  

o taras na terenie oznaczonym wg 
ewidencji gruntów miasta Przemyśla 
jako działka nr 100 obr.203 położona 

przy ulicy Bukowej w Przemyślu. 

Osoba fizyczna 
Działka nr 100 

obr.203 położona przy 
ulicy Bukowej  
w Przemyślu. 

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

17 
BRMP.IV.2.430.1. 

2019 
z dnia 28.03.2019r. 

Budowa budynku mieszkalno-
usługowego wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą techniczną na terenie 
nieruchomości oznaczonych wg 

ewidencji m. Przemyśla jako działki 
nr ewid.: 50 i 51 obr.203 położone 
przy ul. Krakowskiej w Przemyślu.  

Osoba fizyczna 

Działki nr ewid.: 50  
i 51 obr.203 położone 
przy ul. Krakowskiej 

w Przemyślu. 

MN/U 
KDW 

Termin ważności 
decyzji 

nieokreślony 
- 

18 
BRMP.IV.1.430.169. 

2018 
z dnia 29.03.2019r. 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz  

z towarzyszącą infrastrukturą 
techniczną na terenie oznaczonym 

według ewidencji gruntów m. 
Przemyśla jako działka nr 80 obr.210 
przy ul. Grochowskiej w Przemyślu.   

Osoba fizyczna 

Działka nr 80 obr.210 
położona przy  

ul. Grochowskiej  
w Przemyślu.   

MN 
Termin ważności 

decyzji 
nieokreślony 

- 

 


