
BURMISTRZ NYSY 
(nazwa organu prowadzącego rejestr) 

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2016 
Lp. Nr decyzji i 

data jej 
wydania  

(rrrr mm dd) 

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres 
wnioskodawcy 

Oznaczenie nieruchomości 
(nr dz. w.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 
stwierdzenie 
nieważności 
lub zmiana 

decyzji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 1/16 

05.01.2016 
Zmiana  sposobu 
użytkowania części 
budynku usługowego 
(warsztat ślusarski)  
na myjnię 
samochodową 
(ręczną). 

Małgorzata i 
Władysław Salamon, 
48-303 Nysa, ul. 
Świętojańska 10 
 

działka nr 44/4, AM-54, 
obręb: Górna Wieś,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto. 

Zabudowa usługowa - zmiana 
sposobu użytkowania części 
budynku usługowego (warsztat 
ślusarski) na myjnię 
samochodową (ręczną). 
 

 AU.6730.99.2011 

2. 2/16 
08.01.2016 

Przeniesienie decyzji 
nr 145/13 z dnia 
17.09.2013r. (znak 
sprawy: 
AU.6730.145.2012). 

Magdalena 
Kaźmierczak, 
 48-300 Nysa,  
ul. Słowiańska 21/8 i 
Arkadiusz Zając,  
48-300 Nysa,  
ul. Słowiańska 21/8 

działki nr 459, obręb 
Złotogłowice, jednostka 
ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski, 
 

z dotychczasowego Inwestora:    
Pani Doroty Bacy, 48-303 Nysa, 
ul. Zwycięstwa 26 B/3, 
 
na rzecz nowego Inwestora:    
Pani Magdaleny Kaźmierczak,  
48-300 Nysa, ul. Słowiańska 21/8, 
  Pana Arkadiusza Zająca,  
48-300 Nysa, ul. Słowiańska 21/8. 
 

 PP.AU.6730.2.2016 

3. 3/16 
11.01.2016 

Budowa budynku 
biurowo-
magazynowego  

 

Jacek Cieleń,  
48-300 Jędrzychów, 
ul. Józefa 
Chełmońskiego 45F 
 

działka nr 374/44, obręb: 
Jędrzychów,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa usługowa - budynek 
biurowo-magazynowy. 
 

 PP.AU.6730.118.2015 
ostateczna w dniu 
29.01.2016r. 

4. 4/16 
12.01.2016 

Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 

Bożena i Jacek 
Stepek,  
48-300 Nysa,  
ul. Moniuszki 3/13 

działka nr 30/6, obręb: 
Siestrzechowice,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 
 

 PP.AU.6730.112.2015 
ostateczna w dniu 
16.02.2016r. 



5. 5/16 
15.01.2016 

Budowa budynku 
mieszkalnego,  
dwóch budynków 
gospodarczych  
oraz wiaty  
na maszyny rolnicze, 
w zabudowie 
zagrodowej wraz z 
infrastrukturą 
techniczną 
(przyłączem 
wodociągowym i 
elektroenergetyczny
m), w tym 
bezodpływowym 
zbiornikiem na ścieki 
o pojemności 10m3 
oraz budowę zjazdu 
z drogi powiatowej. 

Bernarda Zając,  
48-300 Jędrzychów, 
ul. Wiejska 49 
 

części działek nr 16  
i 340/2, obręb: 
Jędrzychów,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa zagrodowa – budynek 
mieszkalny, dwa budynki 
gospodarcze oraz wiata  
na maszyny rolnicze, w 
zabudowie zagrodowej wraz z 
infrastrukturą techniczną 
(przyłączem wodociągowym i 
elektroenergetycznym), w tym 
bezodpływowy zbiorniki na ścieki 
o pojemności 10m3 oraz budowa 
zjazdu z drogi powiatowej. 
 

 PP.AU.6730.110.2015 
ostateczna w dniu 
10.02.2016r. 

6. 6/16 
21.01.2016 

Przeniesienie decyzji 
nr 165/15 z dnia 
04.09.2015r. (znak 
sprawy: 
AU.6730.76.2015). 

Dominik Konior,  
48-300 Nysa,  
ul. Xawerego 
Dunikowskiego 7 

działek nr 31/15, 31/75, 
31/76, 31/13 oraz części 
działki nr 85, AM-13, 
obręb Radoszyn, 
jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto 

z dotychczasowego Inwestora:    
Pani Ludmiły Konior,  
48-300 Nysa, ul. Xawerego 
Dunikowskiego 7, 
 
na rzecz nowego Inwestora:    
Pana Dominika Koniora,  
48-300 Nysa, ul. Xawerego 
Dunikowskiego 7. 

 PP.AU.6730.6.2016 

7. 7/16 
21.01.2016 

Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego  
z garażem 
wbudowanym wraz z 
infrastrukturą 

Joanna i Piotr Piętoń,  
48-303 Koperniki 25 
 

działka nr 440/5,  
obręb: Koperniki,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 
 

 PP.AU.6730.126.2015 
ostateczna w dniu 
26.02.2016r. 



techniczną  
(przyłączem 
elektroenergetyczny
m, wodociągowym i 
kanalizacyjnym), 

8. 8/16 
28.01.2016 

Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego z 
wbudowanym 
garażem wraz z 
niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną 
(przyłączem 
elektroenergetyczny
m, wodociągowym i 
kanalizacyjnym) w 
zabudowie 
zagrodowej 

Mariusz Skalny,  
48-303 Wierzbięcice 
34 
 

działka nr 334, obręb: 
Wierzbięcice,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa zagrodowa w 
gospodarstwie rolnym – budowa 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego 
z wbudowanym garażem wraz z 
niezbędną infrastrukturą 
techniczną (przyłączem 
elektroenergetycznym, 
wodociągowym i kanalizacyjnym) 
w zabudowie zagrodowej. 
 

 PP.AU.6730.121.2015 
(ostateczna w dniu 
16.02.2016r.) 

9. 9/16 
28.01.2016 

Przebudowa zjazdu 
na zjazd publiczny z 
drogi krajowej nr 46 
na drogę wewnętrzną 
gminną wraz z 
budowa przepustu. 
 

Gmina Nysa,  
48-300 Nysa, 
 ul. Kolejowa 15 
 

część działki nr 81, 
obręb: Głębinów,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 
 

Urządzenie infrastruktury 
technicznej - przebudowa zjazdu 
na zjazd publiczny z drogi 
krajowej nr 46 na drogę 
wewnętrzną gminną wraz z 
budowa przepustu. 
 

 PP.AU.6730.130.2015 
(ostateczna w dniu 
16.02.2016r.) 

10. 10/16 
29.01.2016 

Budowa budynku 
handlowo-
usługowego oraz 
myjni samochodowej 
bezdotykowej 

 

Karolina i Paweł 
Zielińscy,  
48-304 Nysa,  
ul. Gałczyńskiego 37/8 
oraz  
Monika i Ryszard 
Paralusz,  

działka nr 12/1, AM-4, 
obręb: Wróblewskiego,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto. 
 

Zabudowa usługowa – budynek 
handlowo-usługowy oraz myjni 
samochodowej bezdotykowej. 
Powierzchnia sprzedaży  
do 100 m2. 
 

 PP.AU.6730.127.2015 
(ostateczna w dniu 
18.02.2016r.) 



Złotogłowice 148,  
48-300 Nysa 

11. 11/16 
02.02.2016 

Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego, 
budynku 
gospodarczego i 
garażu - wolno 
stojących oraz 
budowa zjazdu z 
drogi powiatowej 

Małgorzata Duda,  
48-303 Przełęk 14 
 

działka nr 200/4 oraz 
część działki nr 240/4, 
obręb: Przełęk,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

 PP.AU.6730.122.2015 
(ostateczna w dniu 
07.03.2016r.) 

12. 12/16 
04.02.2016 

Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego z 
garażem 
wbudowanym wraz z 
infrastrukturą 
techniczną 
(przyłączem 
elektroenergetyczny
m, wodociągowym i 
kanalizacyjnym) 

Anna Dysiewicz,  
48-303 Nysa,  
ul. Sudecka 5A/21 
oraz Krzysztof 
Dysiewicz,  
48-303 Biała Nyska, 
ul. Bukowa 3 
 

część działki nr 21/5, 
obręb: Biała Nyska,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

 PP.AU.6730.124.2015 

13. 13/16 
04.02.2016 

Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego z 
garażem 
wbudowanym wraz z 
infrastrukturą 
techniczną 
(przyłączem 

Anna Prymicz,  
48-303 Nysa,  
ul. Kossaka 19/2  
oraz Barbara i 
Krzysztof Czerw,  
48-303 Nysa,  
ul. Kossaka 19/2 
 

działka nr 14/16, AM-
491, obręb: Zamłynie,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

 PP.AU.6730.136.2015 
(ostateczna w dniu 
26.02.2016r.) 



elektroenergetyczny
m, wodociągowym i 
kanalizacyjnym) 

14. 14/16 
10.02.2016 

Budowa wiaty 
grillowej wraz z 
placem tanecznym 

Gmina Nysa 
48-300 Nysa 
ul. Kolejowa 15 
 

część działki nr 106/1, 
obręb: Przełęk,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Usługi sportu i rekreacji - wiata 
grillowa wraz z placem 
tanecznym. 
 

 PP.AU.6730.134.2015 

15. 15/16  
10.02.2016 

Przeniesienie decyzji 
nr 34/15 z dnia 
20.01.2015r.  (znak 
sprawy: 
AU.6730.264.2014), 
zmienionej decyzją 
Burmistrza Nysy nr 
176/15 z dnia 
09.11.2015r.  
(znak sprawy: 
PP.AU.6730.98.2015
) 

Sławomir Kurzeja,  
48-300 Nysa, ul. 
Krzywoustego 28/2 

część działki nr 122, 
obręb Konradowa, 
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

z dotychczasowego Inwestora: 
Pani Danuty Kurzeja, 48-300 
Nysa, ul. Wita Stwosza 11/7, 
 na rzecz nowego Inwestora: 
   Pana Sławomira Kurzeja, 48-300 
Nysa, ul. Krzywoustego 28/2. 
 

 PP.AU.6730.17.2016 

16. 16/16  
15.02.2016 

Zmiana sposobu 
użytkowania części 
budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego  
na cele 
gastronomiczne 
(bar). 
 

Izabela Janus,  
48-300 Regulice 18  
 

część działki nr 222/3, 
obręb: Regulice,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 
 
 

Zabudowa mieszkaniowo-
usługowa. 

 PP.AU.6730.132.2015 

17. 17/16  
10.03.2016 

Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego z 

Magdalena 
Kaźmierczak,  
48-300 Nysa,  
ul. Słowiańska 21/8, 

działka nr 459/10, obręb: 
Złotogłowice, jednostka 
ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowo-
usługowa. 

 PP.AU.6730.4.2016  
(ostateczna w dniu 
04.04.2016r.) 



wbudowanym 
garażem wraz  
z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną 
(przyłączem 
elektroenergetyczny
m) 

Arkadiusz Zając,  
48-300 Nysa,  
ul. Słowiańska 21/8 

 

18. 18/16 
14.03.2016 

Rozbudowa sali 
weselnej oraz 
nadbudowa, 
rozbudowa i 
zmiana sposobu 
użytkowania części 
pomieszczeń 
mieszkalnych na 
pokoje gościnne. 

 
 

Władysław Ogórek,  
48-304 Nysa, ul. 
Żytomierska 6 

 

działka nr 14/5, AM-
491, obręb: Zamłynie,  
jednostka ewidencyjna 

Nysa – miasto. 
 

Zabudowa usługowo-
mieszkaniowa – rozbudowa sali 
weselnej oraz nadbudowa, 
rozbudowa i zmiana sposobu 
użytkowania części pomieszczeń 
mieszkalnych na pokoje gościnne. 
 

 PP.AU.6730.125.2015 

19. 19/16 
23.03.2016 

Przebudowa i 
rozbudowa budynku 
mieszkalno-
usługowego o sklep 
spożywczo-
przemysłowy. 

 

Paweł Szotek, 
prowadzący 
działalność 
gospodarczą pod 
nazwą Piekarnia 
Paweł Szotek,  
48-303 
Domaszkowice 45 

 

działka nr 109/1, obręb: 
Domaszkowice,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowo-
usługowa – przebudowa i 
rozbudowa budynku mieszkalno-
usługowego o sklep spożywczo-
przemysłowy. 
 

 PP.AU.6730.133.2015   
(ostateczna 
25.04.2016r.) 

20. 20/16 
24.03.2016 

Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego. 

Piotr Czarnecki,  
48-303 Nysa,  
ul. Nowowiejska 70 

 

część działki nr 91,  
AM-364, obręb: Dolna 
Wieś, jednostka 
ewidencyjna Nysa – 
miasto. 

 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego. 
 

 PP.AU.6730.138.2015 
(ostateczna w dniu 
29.04.2016r.) 



21. 21/16 
29.03.2016 

Zmiana  sposobu 
użytkowania budynku 
gospodarczego na 
budynek usługowy  
(sklep pszczelarski). 

 

Renata Kasprzak,  
48-300 Nysa, Niwnica 

50i 
 

działka nr 349/5, obręb: 
Niwnica,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa usługowa – zmiana 
sposobu użytkowania budynku 
gospodarczego na budynek 
usługowy (sklep pszczelarski). 
Powierzchnia sprzedaży ok. 25 
m2. 
 

 PP.AU.6730.3.2016 
(ostateczna w dniu 
29.04.2016r.) 

22. 22/16 
29.03.2016 

Budowa świetlicy 
wiejskiej, parkingu 
dla samochodów 
osobowych, placu 
manewrowego, drogi 
wewnętrznej wraz z 
niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną 
(przyłączem 
elektroenergetyczny
m, wodociągowym i 
kanalizacyjnym) 

Gmina Nysa, 
48-300 Nysa, 

ul. Kolejowa 15 
 

część działki nr 601, 
obręb: Niwnica,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa usługowa – budowa 
świetlicy wiejskiej, parkingu dla 
samochodów osobowych (do 15 
miejsc parkingowych), placu 
manewrowego, drogi wewnętrznej 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną (przyłączem 
elektroenergetycznym, 
wodociągowym i kanalizacyjnym). 
 

 PP.AU.6730.7.2016 

23. 23/16 
30.03.2016 

Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego z 
wbudowanym 
garażem wraz z 
niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną 
(przyłączem 
elektroenergetyczn
ym i 
wodociągowym) 

Aleksandra  
i Klaudiusz Krawczyk, 
48-314 Pakosławice, 
Korzękwice 16/4 
 

działka nr 101/2, obręb: 
Jędrzychów,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego z wbudowanym 
garażem wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 
(przyłączem 
elektroenergetycznym i 
wodociągowym). 
 

 PP.AU.6730.144.2015 
(ostateczna w dniu 
18.04.2016r.) 



24. 24/16 
01.04.2016 

Budowa  budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego z 
wbudowanym 
garażem wraz z 
niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną 
(przyłączem 
elektroenergetyczn
ym), w tym 
bezodpływowym 
zbiornikiem na 
ścieki o pojemności 
8m3. 

Patrycja Bigos,  
48-300 Radzikowice 

36 
 

 

działka nr 69/6, obręb: 
Radzikowice,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – budowa 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno 
stojącego z wbudowanym 
garażem wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 
(przyłączem 
elektroenergetycznym), w tym 
bezodpływowym zbiornikiem 
na ścieki o pojemności 8m3. 
 

 PP.AU.6730.15.2016 
(ostateczna w dniu 
21.04.2016r.) 

25. 25/16 
04.04.2016 

Budowa  budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego  
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną 
(przyłączem 
elektroenergetyczny
m, wodociągowym i 
kanalizacyjnym). 

Dawid Bartosik,  
48-303 Hajduki Nyskie 
12 

część działki nr 158, 
obręb: Hajduki Nyskie,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego wraz z 
niezbędną infrastrukturą 
techniczną (przyłączem 
elektroenergetycznym, 
wodociągowym i kanalizacyjnym). 
 

 PP.AU.6730.137.2015 

26. 26/16 
06.04.2016 

Budowa garażu 
dwustanowiskowego 
wolno stojącego na 
samochody 
osobowe, 

Iwona i Bartłomiej 
Zborowscy,  
48-300 Nysa, Osiedle 
Podzamcze sek. C 
19/13 

działka nr 505, obręb: 
Skorochów,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – obiekt 
towarzyszący (garaż 
dwustanowiskowy wolno stojący 
na samochody osobowe). 

 PP.AU.6730.146.2015 



27. 27/16 
06.04.2016 

Zmiana  sposobu 
użytkowania garażu 
w budynku 
mieszkalnym 
jednorodzinnym  
w zabudowie 
bliźniaczej na zakład 
produkcji galanterii 
skórzanej. 

Bożena i Jacek 
Dubielczyk,  
48-300 Nysa, ul. Braci 
Gierymskich 11 

działka nr 34/43, AM-13, 
obręb: Radoszyn,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto 

Zabudowa mieszkaniowo-
produkcyjna – zmiana sposobu 
użytkowania garażu  
w budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym w zabudowie 
bliźniaczej na zakład produkcji 
galanterii skórzanej 
(rzemieślniczy). Produkcja 
(rzemiosło) będzie polegać na 
wytwarzaniu galanterii skórzanej i 
będzie odbywać się na 
powierzchni ok. 20,16 m2. 
 

 PP.AU.6730.1.2016 

28. 28/16 
07.04.2016 

Budowa  budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego wraz 
z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną 
(przyłączem 
elektroenergetyczny
m, wodociągowym i 
kanalizacyjnym), 

Mariusz Sobkowicz,  
48-300 Hanuszów 12 
 

część działki nr 59, 
obręb: Hanuszów,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego wraz z 
niezbędną infrastrukturą 
techniczną (przyłączem 
elektroenergetycznym, 
wodociągowym i kanalizacyjnym). 
 

 PP.AU.6730.5.2016 
(ostateczna w dniu 
27.04.2016r.) 



29. 29/16 
07.04.2016 

Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego z 
wbudowanym 
garażem wraz z 
niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną 
(przyłączem 
elektroenergetyczny
m, wodociągowym i 
kanalizacyjnym). 

Jacek Żukowski,  
48-300 Radzikowice 
2A 

część działki nr 197/2, 
obręb: Radzikowice,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego z wbudowanym 
garażem wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 
(przyłączem 
elektroenergetycznym, 
wodociągowym  
i kanalizacyjnym). 
 

 PP.AU.6730.11.2016 

30. 30/16 
07.04.2016 

Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego z 
wbudowanym 
garażem wraz z 
niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną 
(przyłączem 
elektroenergetyczny
m, wodociągowym i 
kanalizacyjnym). 

Jacek Żukowski,  
48-300 Radzikowice 
2A 

część działki nr 197/2, 
obręb: Radzikowice,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego z wbudowanym 
garażem wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 
(przyłączem 
elektroenergetycznym, 
wodociągowym  
i kanalizacyjnym). 
 

 PP.AU.6730.13.2016 

31. 31/16 
07.04.2016 

Budowa  dróg 
wewnętrznych. 

 

Gmina Nysa,  
48-300 Nysa, ul. 

Kolejowa 15 
 

działki nr 224/3, 226/22, 
226/25, 226/28, 227/10, 
227/6, 227/14, obręb: 

Hajduki Nyskie, 
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

 

Urządzenie infrastruktury 
technicznej - budowa dróg 
wewnętrznych. 

 

 PP.AU.6730.129.2015 



32. 32/16 
07.04.2016 

Budowa budynku 
mieszkalnego wolno 
stojącego z 
wbudowanym 
garażem wraz  
z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną 
(przyłączem 
elektroenergetyczny
m, wodociągowym i 
kanalizacyjnym)  
w zabudowie 
zagrodowej 

Zbigniew Kowalczyk,  
48-303 Niwnica 121 

 

część działki nr 90/1, 
obręb: Niwnica,  

jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

 

Zabudowa zagrodowa – budowa 
budynku mieszkalnego wolno 
stojącego wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 
(przyłączem 
elektroenergetycznym, 
wodociągowym i kanalizacyjnym) 
w zabudowie zagrodowej. 

 

 PP.AU.6730.9.2016 

33. 33/16 
08.04.2016 

Przebudowa i 
rozbudowa budynku 
mieszkalnego 
wielorodzinnego  
na cele mieszkalne 

Sylwia i Waldemar 
Zając,  
48-303 Biała Nyska, 
ul. Kamienna 10/2 
 

działka nr 349, obręb: 
Biała Nyska,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna – przebudowa i 
rozbudowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego na 
cele mieszkalne. 
 

 PP.AU.6730.147.2015 

34. 34/16 
08.04.2016 

Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego  
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną 
(przyłączem 
elektroenergetyczny
m, wodociągowym i 
kanalizacyjnym) 

 

Małgorzata i Łukasz 
Hajdasz,  
48-303 Kubice 4 

część działki nr 105, 
obręb: Kubice,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego wraz z 
niezbędną infrastrukturą 
techniczną (przyłączem 
elektroenergetycznym, 
wodociągowym i kanalizacyjnym). 
 

 PP.AU.6730.10.2016 



35. 35/16 
08.04.2016 

Przeniesienie decyzji 
nr 40/06 z dnia 
12.04.2006r. (znak 
sprawy: BPP.7331-
25/06). 

Piotr Czarnecki,  
48-303 Nysa,  
ul. Nowowiejska 70 

działka nr 30/2, AM-371, 
obręb Dolna Wieś, 
jednostka ewidencyjna 
Nysa-miasto. 

z dotychczasowego Inwestora:    
Pani Edyty Czarneckiej,  
48-303 Nysa, ul. Kozielska 22, 
 
na rzecz nowego Inwestora:    
Pana Piotra Czarneckiego,  
48-303 Nysa, ul. Nowowiejska 70. 
 

 PP.AU.6730.44.2016 

36. 36/16 
12.04.2016 

Przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania 
lokalu usługowego  
w budynku 
mieszkalno-
usługowym na cele 
mieszkalne. 

 

Agnieszka Wójtowicz, 
48-303 Niwnica 42a, 
Aleksandra 
Chrościelewska,  
48-303 Niwnica 73a 

działka nr 251/6, obręb: 
Hajduki Nyskie,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowo-
usługowa – przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania lokalu 
usługowego w budynku 
mieszkalno-usługowym na cele 
mieszkalne. 
 

 PP.AU.6730.8.2016 

37. 37/16 
12.04.2016 

Przebudowa i 
rozbudowa dwóch 
hal produkcyjno-
magazynowych  
o część produkcyjno-
magazynową oraz 
dwukondygnacyjny 
segment socjalny. 

LUTZ Polska  
Sp. z o.o.,  
Domaszkowice 25, 
48-321 Niwnica 

działki nr 708, 53/16, 
690, 61/2, obręb: 
Domaszkowice,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa produkcyjna – 
przebudowa i rozbudowa dwóch 
hal produkcyjno-magazynowych o 
część produkcyjno-magazynową 
oraz dwukondygnacyjny segment 
socjalny. 
 

 PP.AU.6730.140.2015 

38. 38/16 
20.04.2016 

Budowa zespołu 
dwudziestu 
budynków 
mieszkalnych 
jednorodzinnych w 
zabudowie 
bliźniaczej wraz z 
niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną 
(przyłączami 

Helena Rychlik,  
48-303 Biała Nyska, 
ul. Czterech 
Pancernych 11. 

działki nr 69/2, 69/3, 
69/4, 69/5, 161, obręb: 
Biała Nyska, jednostka 
ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – budowa zespołu 
dwudziestu budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w 
zabudowie bliźniaczej wraz z 
niezbędną infrastrukturą 
techniczną (przyłączami 
elektroenergetycznymi, 
wodociągowymi i 
kanalizacyjnymi), budowa drogi 
wewnętrznej wraz ze zjazdem z 

 PP.AU.6730.12.2016 



elektroenergetyczny
mi, wodociągowymi i 
kanalizacyjnymi), 
budowa drogi 
wewnętrznej wraz ze 
zjazdem z drogi 
gminnej oraz 
dwudziestoma 
pięcioma miejscami 
postojowymi na 
samochody 
osobowe. 

drogi gminnej oraz dwudziestoma 
pięcioma miejscami postojowymi 
na samochody osobowe. 
 

39. 39/16 
20.04.2016 

Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego z 
wbudowanym 
garażem wraz  
z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną 
(przyłączem 
elektroenergetyczny
m, wodociągowym i 
kanalizacyjnym) oraz 
zjazdu z drogi 
gminnej. 

Adam Szeliga,  
48-300 Hanuszów 16a 

działka nr 132/1 oraz 
części działki nr 140, 
obręb: Goświnowice, 
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego z wbudowanym 
garażem wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 
(przyłączem 
elektroenergetycznym, 
wodociągowym i kanalizacyjnym) 
oraz zjazdem z drogi gminnej. 
 

 PP.AU.6730.14.2016 
ostateczna w dniu 
25.05.2016r. 

40. 40/16 
25.04.2016 

Przeniesienie decyzji 
nr 91/14 z dnia 
31.03.2014r.(znak 
sprawy: 
AU.6730.284.2013). 

Iwona i Piotr Habdas, 
48-300 Nysa, ul. Gen. 
Andersa 9/1 

część działki nr 703, 
obręb Koperniki, 
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

z dotychczasowego Inwestora:    
Państwa Małgorzaty i Krzysztofa 
Mikler, 48-300 Koperniki 99, 
na rzecz nowego Inwestora:    
Państwa Iwony i Piotra Habdas, 
48-300 Nysa, ul. Gen. Andersa 
9/1. 
 

 PP.AU.6730.77.2016 



41. 41/16 
29.04.2016 

Budowa garażu 
dwustanowiskowego 
wraz z 
pomieszczeniem 
gospodarczym  
oraz przyłączem 
elektroenergetyczny
m 

Tomasz Funda,  
48-303 Kubice 108 
 

działka nr 278/14,  
obręb: Kubice,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – obiekt 
towarzyszący - budowa garażu 
dwustanowiskowego wraz z 
pomieszczeniem gospodarczym 
oraz przyłączem 
elektroenergetycznym. 

 PP.AU.6730.26.2016 

42. 42/16 
09.05.2016 

Rozbudowa 
zadaszenia wiaty  
nad placem 
tanecznym. 
 
 

Gmina Nysa,  
ul. Kolejowa 15,  
48-300 Nysa, 
pełnomocnik  
Pan Józef Murzyniak, 
48-304 Nysa,  
ul. Zjednoczenia 3/1. 

działka nr 24/1, obręb: 
Wierzbięcice,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa usług sportu i rekreacji 
– obiekt towarzyszący - 
rozbudowa zadaszenia wiaty nad 
placem tanecznym. 
 

 PP.AU.6730.22.2016 
ostateczna w dniu 
02.06.2016r. 

43. 43/16 
13.05.2016 

Rozbudowa i 
przebudowa 
budynku 
mieszkalnego, 
przebudowa i zmiana 
sposobu 
użytkowania 
czterech budynków 
gospodarczych z 
przeznaczeniem na 
cele mieszkalne, 
przebudowa i zmiana 
sposobu 
użytkowania 
budynku 
gospodarczego z 
przeznaczeniem na 
cele usługowe 
(agroturystyka) oraz 
przebudowa trzech 

Barbara Malczyk,  
48-300 Nysa,  
ul. Ligonia 2/5 
 

działki nr 45 i 47/1, 
obręb: Hanuszów,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowo-
usługowa – rozbudowa i 
przebudowa budynku 
mieszkalnego, przebudowa i 
zmiana sposobu użytkowania 
czterech budynków 
gospodarczych z przeznaczeniem 
na cele mieszkalne, przebudowa i 
zmiana sposobu użytkowania 
budynku gospodarczego z 
przeznaczeniem na cele 
usługowe (agroturystyka) oraz 
przebudowa trzech budynków 
gospodarczych. 
 

 PP.AU.6730.17.2016 



budynków 
gospodarczych. 
 

44. 44/16 
13.05.2016 

Budowa budynku 
magazynowego w 
zabudowie 
zagrodowej. 
 

Teresa Krawiec,  
48-300 Radzikowice 
54 

część działki nr 124, 
obręb: Radzikowice,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa zagrodowa – obiekt 
towarzyszący - budowa budynku 
magazynowego w zabudowie 
zagrodowej. 
 

 PP.AU.6730.28.2016 

45. 45/16 
23.05.2016 

Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego z 
garażem 
wbudowanym  
wraz z przyłączami 
infrastruktury 
technicznej 
(przyłączem 
wodociągowym, 
kanalizacyjnym, 
elektroenergetyczny
m i gazowym) 

Justyna Ziemiańska-
Błaszczyk i Tomasz 
Błaszczyk, 
48-303 Nysa, ul. 
Sudecka 6/12 

działka nr 609/30, AM-
14, obręb: Radoszyn,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego z 
garażem wbudowanym wraz z 
przyłączami infrastruktury 
technicznej (przyłączem 
wodociągowym, kanalizacyjnym, 
elektroenergetycznym  
i gazowym). 
 

 PP.AU.6730.25.2016 

46. 46/16 
23.05.2016 

Budowa budynku 
mieszkalnego wolno 
stojącego z garażem 
dwustanowiskowym 
wbudowanym w bryłę 
budynku w 
zabudowie 
zagrodowej wraz z 
przyłączami 
infrastruktury 
technicznej 
(przyłączem 

Stanisław 
Jochemczyk,  
48-300 Hajduki Nyskie 
95 

część działki nr 110, 
obręb: Hajduki Nyskie,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa zagrodowa w 
gospodarstwie rolnym – budowa 
budynku mieszkalnego wolno 
stojącego z garażem 
wbudowanym w bryłę budynku w 
zabudowie zagrodowej wraz z 
przyłączami infrastruktury 
technicznej (przyłączem 
elektroenergetycznym, 
wodociągowym i kanalizacyjnym). 
 

 PP.AU.6730.27.2016 
(ostateczna w dniu 
08.06.2016r.) 



elektroenergetyczny
m, wodociągowym i 
kanalizacyjnym). 

47. 47/16 
23.05.2016 

Przeniesienie decyzji 
nr 36/15 z dnia 
09.02.2015r.(znak 
sprawy: 
AU.6730.279.2014). 

Kaja i Andrzej 
Rosińscy,  
48-300 Nysa,  
ul. Berberysowa 26 

na części działki nr 43/1, 
obręb Jędrzychów, 
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

z dotychczasowego Inwestora:    
Dalach Sp. z o.o., 48-303 Nysa, 
ul. Piłsudskiego 40/106, 
na rzecz nowego Inwestora:    
Państwa Kai i Andrzeja 
Rosińskich, 48-300 Nysa,  
ul. Berberysowa 26. 
 

 PP.AU.6730.118.2016 

48. 48/16 
23.05.2016 

Przeniesienie decyzji 
nr 37/15 z dnia 
09.02.2015r.(znak 
sprawy: 
AU.6730.281.2014). 

Halina i Marek 
Woleńscy, 48-300 
Nysa, ul. Berberysowa 
26 

na części działki nr 43/1, 
obręb Jędrzychów, 
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

z dotychczasowego Inwestora:    
Dalach Sp. z o.o., 48-303 Nysa, 
ul. Piłsudskiego 40/106, 
na rzecz nowego Inwestora:    
Państwa Haliny i Marka 
Woleńskich, 48-300 Nysa, ul. 
Berberysowa 26. 

 PP.AU.6730.119.2016 

49. 49/16 
25.05.2016 

Budowa garażu 
wolno stojącego na 
samochód osobowy 

Sławomir Szekszteło,  
48-300 Skorochów 
20a 
 

działka nr 621, obręb: 
Skorochów,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – obiekt 
towarzyszący (garaż na 
samochód osobowy). 
 

 PP.AU.6730.36.2016 
(ostateczna w dniu 
22.06.2016r.) 

50. 50/16 
30.05.2016 

Budowa zjazdu z 
drogi gminnej do 
obsługi budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wraz z przepustem i 
zarurowaniem rowu. 

Magdalena i Witold 
Grubiak,  
48-300 Hanuszów 3c 
 

części działek nr 107/5  
i 505, obręb: Rusocin, 
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 
 

Urządzenie infrastruktury 
technicznej - budowa zjazdu z 
drogi gminnej do obsługi budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wraz z przepustem i 
zarurowaniem rowu. 
 

 PP.AU.6730.38.2016 



51. 51/16 
30.05.2016 

Zmiana decyzji  
nr 11/12 z dnia 
06.02.2012 r. 
(PP.AU.6730.128.20
15) 

Ewa i Dariusz 
Błońscy, 48-303 Nysa, 
ul. Głuchołaska 
11A/11 

części działki nr 112/2, 
AM-2, obręb Konradowa, 
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z garażem, 
niezbędną infrastrukturą 
techniczną i niezbędnym 
zagospodarowaniem terenu. 

 PP.AU.6730.128.2015 
(ostateczna w dniu 
20.06.2016r.) 


