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BURMISTRZ NYSY 
(nazwa organu prowadzącego rejestr) REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015 

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. 1/15 07.01.2015 Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno stojącego  
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Grzegorz Gawryjołek,  48-321 Niwnica 64 
 

część działki nr 489, obręb: Niwnica,  
jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.250.2014  

2. 2/15 
07.01.2015 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego  
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Grzegorz Gawryjołek,  
48-321 Niwnica 64  

część działki nr 489, 
obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.251.2014 
 

3. 3/15 
07.01.2015 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego  
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Grzegorz Gawryjołek,  
48-321 Niwnica 64  

część działki nr 489, 
obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.252.2014 
 

4. 4/15 
07.01.2015 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego  
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Grzegorz Gawryjołek,  
48-321 Niwnica 64  

część działki nr 489, 
obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.254.2014 
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5. 5/15 07.01.2015 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Grzegorz Gawryjołek,  48-321 Niwnica 64  
część działki nr 489, obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.254.2014  

6. 6/15 07.01.2015 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Grzegorz Gawryjołek,  48-321 Niwnica 64  
część działki nr 489, obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.255.2014  

7. 7/15 07.01.2015 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Grzegorz Gawryjołek,  48-321 Niwnica 64  
część działki nr 489, obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.256.2014  

8. 8/15 07.01.2015 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Grzegorz Gawryjołek,  48-321 Niwnica 64  
część działki nr 489, obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.257.2014  

9. 9/15 07.01.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Janina Hawryluk,  48-300 Nysa,  ul. Piastowska 29/12 
 

część działki nr 350, obręb: Jędrzychów,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.194.2014  

10. 10/15 07.01.2015 Budowa  budynku 
gospodarczego. 
 

Lucyna Czenczek,  48-303 Nysa,  Wierzbięcice 54 
działka nr 277, obręb: Wierzbięcice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – obiekt towarzyszący (budynek 
gospodarczy). 

 AU.6730.249.2014 (ostateczna 30.01.2015r.) 
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11. 11/15 07.01.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolno stojącego z wbudowanym 
garażem wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Grubiak,  48-300 Hanuszów 3c  Witold Grubiak,  
48-340 Nowy Las 58  

działka nr 107/5, obręb: Rusocin, jednostka ewidencyjna Nysa - 
obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.276.2014 ostateczna w dniu 30.01.2015r. 
 

12. 12/15 
08.01.2015 

Budowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Konrada Turbiarza,  
prowadzący działalność 
gospodarczą  pod nazwą „EURO-DOMY” Konrad 
Turbiarz,  48-303 Nysa,  
ul. Sudecka 11  

działki nr 235, 236/2, 
obręb: Niwnica, jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.266.2014 
 

13. 13/15 09.01.2015 Budowa  budynku 
gospodarczego. 

Robert Niemczyk,  48-303 Nysa, ul. Baligrodzka 66 
 

część działki nr 33/141, obręb: Goświnowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa - obiekt towarzyszący (budynek gospodarczy). 
 

 AU.6730.275.2014 ostateczna w dniu 30.01.2015r. 
 

14. 14/15 
12.01.2015 

Budowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego  
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Wanda Zawadzka,  
48-303 Biała Nyska,  ul. Czterech  Pancernych 15 

część działki nr 35/1, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.243.2014 
ostateczna w dniu 11.06.2015r.  

15. 15/15 
12.01.2015 

Budowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego  
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Wanda Zawadzka,  
48-303 Biała Nyska,  ul. Czterech  Pancernych 15 

część działki nr 35/1, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.244.2014 
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16. 16/15 12.01.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Wanda Zawadzka,  48-303 Biała Nyska,  ul. Czterech  
Pancernych 15 

część działki nr 35/1, obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.245.2014 

17. 17/15 12.01.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Wanda Zawadzka,  48-303 Biała Nyska,  ul. Czterech  
Pancernych 15 

część działki nr 35/1, obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.246.2014 

18. 18/15 15.01.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  z wbudowanym 
garażem wraz  z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Stanisława Bylinowska, 48-300 Radzikowice 74 
część działki nr 232/2, obręb: Radzikowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.221.2014 

19. 19/15 
15.01.2015 Budowa  budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  z wbudowanym garażem wraz  
z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Stanisława 
Bylinowska,  48-300 Radzikowice 
74 

część działki nr 232/2, 
obręb: Radzikowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  AU.6730.222.2014 

20. 20/15 
15.01.2015 Budowa  budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  z wbudowanym garażem wraz  

Stanisława 
Bylinowska,  48-300 Radzikowice 
74 

część działki nr 232/2, 
obręb: Radzikowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  AU.6730.223.2014 
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z niezbędną infrastrukturą techniczną 

21. 21/15 15.01.2015 Budowa  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  
z wbudowanym garażem wraz  z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Stanisława Bylinowska,  
48-300 Radzikowice 74 

część działki nr 232/2, obręb: Radzikowice,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.224.2014 

22. 22/15 15.01.2015 Budowa  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  z wbudowanym 
garażem wraz  z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Stanisława Bylinowska,  
48-300 Radzikowice 74 

część działki nr 232/2, obręb: Radzikowice,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.225.2014 

23. 23/15 15.01.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  z wbudowanym 
garażem wraz  z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Stanisława Bylinowska,  48-300 Radzikowice 
74 

część działki nr 232/2, obręb: Radzikowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.226.2014 

24. 24/15 
15.01.2015 

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

Stanisława 
Bylinowska,  48-300 Radzikowice 
74 

część działki nr 232/2, 
obręb: Radzikowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  AU.6730.227.2014 
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25. 25/25 15.01.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolno stojącego  z wbudowanym 
garażem wraz  z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Stanisława Bylinowska,  48-300 Radzikowice 
74 

część działki nr 232/2, obręb: Radzikowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.228.2014 

26. 26/15 
15.01.2015 

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

Stanisława 
Bylinowska,  48-300 Radzikowice 
74 

część działki nr 232/2, 
obręb: Radzikowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  AU.6730.229.2014 

27. 27/15 
15.01.2015 

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

Stanisława 
Bylinowska,  48-300 Radzikowice 74 

część działki nr 232/2, 
obręb: Radzikowice,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  AU.6730.230.2014 

28. 28/15 15.01.2015 Budowa  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  
z wbudowanym garażem wraz  
z niezbędną infrastrukturą techniczną 

Stanisława Bylinowska,  
48-300 Radzikowice 74 

część działki nr 232/2, obręb: Radzikowice,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.231.2014 
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29. 29/15 20.01.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, w tym bezodpływowy 
zbiornik na ścieki  o pojemności 10m3 

Danuta Kurzeja,  ul. Wita Stwosza 11/7,  48-300 Nysa 
część działki nr 122, obręb: Konradowa,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.259.2014 (ostateczna 12.02.2015r.) 

30. 30/15 20.01.2015 Budowa  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, w tym 
bezodpływowy zbiornik na ścieki  o pojemności 10m3 

Danuta Kurzeja,  ul. Wita Stwosza 11/7,  
48-300 Nysa 

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

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.260.2014 (ostateczna 
12.02.2015r.) 

31. 31/15 20.01.2015 Budowa  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, w tym bezodpływowy zbiornik na ścieki  
o pojemności 10m3 

Danuta Kurzeja,  ul. Wita Stwosza 11/7,  
48-300 Nysa 

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

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.261.2014 (ostateczna 
12.02.2015r.) 

32. 32/15 
20.01.2015 

Budowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, w tym bezodpływowy 
zbiornik na ścieki  

Danuta Kurzeja,  
ul. Wita Stwosza 11/7,  48-300 Nysa 

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

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.262.2014 
(ostateczna 12.02.2015r.) 
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o pojemności 10m3 

33. 33/15 
20.01.2015 

Budowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego  
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, w tym bezodpływowy 
zbiornik na ścieki  o pojemności 10m3 

Danuta Kurzeja,  
ul. Wita Stwosza 11/7,  48-300 Nysa 

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

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.263.2014 
(ostateczna 12.02.2015r.) 

34. 34/15 
20.01.2015 

Budowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, w tym bezodpływowy 
zbiornik na ścieki  o pojemności 10m3 

Danuta Kurzeja,  
ul. Wita Stwosza 11/7,  48-300 Nysa 

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

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.264.2014 
(ostateczna 12.02.2015r.) 

35. 35/15 02.02.2015 Przeniesienie decyzji nr 151/13 
(znak sprawy: AU.6730.168.2013) z dnia 17.09.2013r. 

Elżbieta i Adam Dowhopoluk,  
48-385 Otmuchów.  ul. Mickiewicza 5/11.   

część działki nr 18/18, 18/14, k.m. 4, obręb 
Wróblewskiego, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto. 

z dotychczasowego Inwestora: Pani Marii Klaczek, 48-300 Nysa, 
Osiedle Podzamcze sek. C 7/3,  na rzecz nowych Inwestorów: 
Państwa Elżbietę i Adama Dowhopoluk, 48-385 Otmuchów,  
ul. Mickiewicza 5/11.  

 AU.6730.10.2015 ostateczna w dniu 
03.03.2015r. 

36. 36/15 09.02.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. 

Dalach Sp. z o.o.,  48-303 Nysa,  ul. Piłsudskiego 
40/106 

część działek nr 43/1, obręb: Jędrzychów, jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.279.2014 ostateczna w dniu 27.02.2015r. 
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37. 37/15 09.02.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. 

Dalach Sp. z o.o.,  48-303 Nysa,  ul. Piłsudskiego 
40/106 

część działek nr 43/1, obręb: Jędrzychów, jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.281.2014 ostateczna w dniu 27.02.2015r. 

38. 38/15 09.02.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. 

Dalach Sp. z o.o.,  48-303 Nysa,  ul. Piłsudskiego 
40/106 

część działek nr 43/1, obręb: Jędrzychów, jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.283.2014 ostateczna w dniu 27.02.2015r. 

39. 39/15 09.02.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. 

Dalach Sp. z o.o.,  48-303 Nysa,  ul. Piłsudskiego 
40/106 

część działek nr 43/1, 44/1, obręb: Jędrzychów, jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.280.2014 ostateczna w dniu 27.02.2015r. 

40. 40/15 09.02.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. 

Dalach Sp. z o.o.,  48-303 Nysa,  ul. Piłsudskiego 
40/106 

część działek nr 43/1, 44/1, obręb: Jędrzychów, jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.282.2014 ostateczna w dniu 27.02.2015r. 

41. 41/15 09.02.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. 

Dalach Sp. z o.o.,  48-303 Nysa,  ul. Piłsudskiego 
40/106 

część działek nr 43/1, 44/1, obręb: Jędrzychów, jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.284.2014 ostateczna w dniu 27.02.2015r. 

42. 42/15 10.02.2015 Rozbudowa istniejących budynków 
gospodarczo-

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
„PROAGRA”, Sp. z 

część działki nr 346/119, obręb: Kępnica,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa zagrodowa – rozbudowa istniejących budynków gospodarczo-inwentarskich 
(budynku gospodarczego i dwóch 

 AU.6730.241.2014 
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inwentarskich  (budynku gospodarczego i 
dwóch jałowników) o zadaszenia  
oraz rozbudowa budynku inwentarskiego 
(obory) o magazyn  w zabudowie 
zagrodowej 

o.o.,  48-303 Kępnica 109  
jałowników) o zadaszenia oraz rozbudowa budynku inwentarskiego (obory) o 
magazyn w zabudowie zagrodowej. Obsada DJP: 
jałownik nr 1 – 24 DJP, jałownik nr 2 – 40 DJP, obora – 180 DJP 

43. 43/15 
11.02.2015 

Rozbudowa, 
przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania 
części budynku mieszkalno-
usługowego na budynek pensjonatowy (liczba 
miejsc noclegowych do 50) oraz 
przebudowa istniejącego zjazdu 
na publiczny z drogi gminnej. 

Marta i Władysława 
Bakan,  48-300 Nysa,  ul. Grodkowska 2 

 

części działek nr 16/1 i 
17, AM-18, obręb: Śródmieście,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto.  
 

Zabudowa usługowa – 
rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku 
mieszkalno-usługowego na budynek pensjonatowy (liczba 
miejsc noclegowych do 50) oraz przebudowa istniejącego zjazdu na publiczny z drogi gminnej. 
 

 AU.6730.268.2014 
ostateczna w dniu 04.03.2015r. 

44. 44/15 11.02.2015 Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana 
sposobu użytkowania części budynku 
mieszkalno-usługowego oraz budynku usługowego 
będącego w trakcie budowy na dom 
spokojnego pobytu oraz przebudowa istniejących dwóch 

Marta i Władysława Bakan,  48-300 Nysa, 
 ul. Grodkowska 2  

części działek nr 16/1 i 17, AM-18, obręb: Śródmieście,  
jednostka ewidencyjna Nysa – miasto. 
  

Zabudowa usługowa – rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu 
użytkowania części budynku mieszkalno-usługowego oraz 
budynku usługowego będącego w trakcie budowy na dom spokojnego pobytu (liczba miejsc 
noclegowych do 50) oraz przebudowa istniejących dwóch 
zjazdów na publiczne z drogi gminnej.  

 AU.6730.270.2014 ostateczna w dniu 04.03.2015r. 
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zjazdów na publiczne z drogi gminnej.  

45. 45/15 11.02.2015 Przeniesienie decyzji nr 139/09 
(znak sprawy: AU.7331-84/09) z 
dnia 26.10.2009r. 

Edyta i Damian Frankiewicz,  
48-303 Nysa,  ul. Zwycięstwa 
24C/14.  

działka nr 197/1, obręb: Radzikowice,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

z dotychczasowych Inwestorów: Państwa Iwony i Wojciecha 
Budulskich, 48-303 Nysa, ul. Zwycięstwa 24C/8, 
 na rzecz nowych Inwestorów: Państwa Edyty i Damiana 
Frankiewicz, 48-303 Nysa,  ul. Zwycięstwa 24C/14. 
 

 PP.KAU.6730.4.2015 

46. 46/15 
12.02.2015 

Budowa 
wolnostojących paneli fotowoltaicznych  
o mocy do 2MW  i powierzchni 
zabudowy do 4 ha wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 
 

Grupy Eko Park  
Sp. z o.o.,  Aleje Jerozolimskie 99/7,  
02-001 Warszawa  
 

część działki nr 4,  
AM-592,  obręb: Średnia Wieś,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto.  

Urządzenie infrastruktury 
technicznej - instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 2MW  
i powierzchni zabudowy do 4 ha wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną.  

 AU.6730.272.2014 
(ostateczna 06.03.2015r.) 

47. 46/15 16.02.2015 Zmiana sposobu użytkowania budynku 
szwalni na zakład stolarki meblowej 
 

„LIMBA” MEBLE NA WYMIAR Ewa 
Madera, Piotr Więcek,  spółka cywilna,  48-303 Nysa, 
Konradowa 3D 

część działki nr 144/16, obręb: Konradowa,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa usługowo-produkcyjna – zmiana sposobu użytkowania 
budynku szwalni na zakład stolarki meblowej.  

 AU.6730.296.2014 (ostateczna 
25.03.2015r.) 

48. 48/15 
23.02.2015 

Przeniesienie decyzji 
nr 1185/14 (znak sprawy: 
AU.6730.12.2015) z dnia 22.08.2014r. 

Anna i Dominik 
Górscy, 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 6a/1 

działka nr 18, AM-491, 
obręb Zamłynie, jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto 

z dotychczasowego Inwestora: 
Pani Aleksandry Ratajskiej,  48-303 Nysa, ul. Komisji 
Edukacji Narodowej 52/1,  
na rzecz nowych Inwestorów: Państwa Annę i Dominika Górskich, 48-303 Nysa,  
ul. Piłsudskiego 6a/1. 

 PP.KAU.6730.12.2015   
(ostateczna 19.03.2015r.) 
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49. 49/15 23.02.2015 Rozbudowa, 

nadbudowa i 
zmiana sposobu 
użytkowania 
budynku 
gospodarczego na 
cele mieszkalne. 

Sabina Kurzeja,  48-303 Nysa, Morów 9  
działka nr 201, obręb: Morów, jednostka ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu 
użytkowania budynku gospodarczego na cele 
mieszkalne.  

 AU.6730.273.2014 

50. 50/15 03.03.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. 

„AGRAMAX”  sp.j. Jarosław Mróz, Tomasz Gadecki, 
49-100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

część działki nr 615/82, obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.285.2014 

51. 51/15 03.03.2015 Budowa  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. 

„AGRAMAX”  sp.j. Jarosław Mróz, 
Tomasz Gadecki, 49-100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

część działki nr 615/82, obręb: Niwnica,  
jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.286.2014 

52. 52/15 03.03.2015 Budowa  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. 

„AGRAMAX”  sp.j. Jarosław Mróz, 
Tomasz Gadecki, 49-100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

część działki nr 615/82, obręb: Niwnica,  
jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.287.2014 

53. 53/15 03.03.2015 Budowa  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. 

„AGRAMAX”  sp.j. Jarosław Mróz, 
Tomasz Gadecki, 49-100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

część działki nr 615/82, obręb: Niwnica,  
jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.288.2014 
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54. 54/15 03.03.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. 

„AGRAMAX”  sp.j. Jarosław Mróz, Tomasz Gadecki, 
49-100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

część działki nr 615/82, obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.289.2014 

55. 55/15 03.03.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. 

„AGRAMAX”  sp.j. Jarosław Mróz, Tomasz Gadecki, 
49-100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

część działki nr 615/82, obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.290.2014 

56. 56/15 03.03.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. 

„AGRAMAX”  sp.j. Jarosław Mróz, Tomasz Gadecki, 
49-100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

część działki nr 615/82, obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.291.2014 

57. 57/15 03.03.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. 

„AGRAMAX”  sp.j. Jarosław Mróz, Tomasz Gadecki, 
49-100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

część działki nr 615/82, obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.292.2014 

58. 58/15 03.03.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną.  

„AGRAMAX”  sp.j. Jarosław Mróz, Tomasz Gadecki, 
49-100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

część działki nr 615/82, obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.293.2014 
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59. 59/15 03.03.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. 

„AGRAMAX”  sp.j. Jarosław Mróz, Tomasz Gadecki, 
49-100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

część działki nr 615/82, obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.294.2014 

60. 60/15 03.03.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. 

„AGRAMAX”  sp.j. Jarosław Mróz, Tomasz Gadecki, 
49-100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

część działki nr 615/82, obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.295.2014 

61. 61/15 06.03.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, w tym bezodpływowy 
zbiornik na ścieki  o pojemności do 9m3 
 

Bartłomiej Rysak,  48-300 Nysa,  ul. Wandy Pawlik 13/9 
działka nr 163, obręb: Goświnowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.274.2014 ostateczna w dniu 14.04.2015r. 

62. 62/15 
06.03.2015 

Budowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego  
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną. 

Ilona Kubica,  
48-303 Nysa,  ul. Wańkowicza 16/6 

działka nr 18/6, AM-52, 
obręb: Zamłynie,  jednostka ewidencyjna Nysa - miasto 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.300.2014 
ostateczna w dniu 31.03.2015r. 

63. 63/15 
06.03.2015 

Nadbudowa, 
przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania  
budynku 
gospodarczego na 
budynek mieszkalny  
w zabudowie 
zagrodowej. 

Józef Tajduś,  
48-303 Nysa, ul. 3-go Maja 34 
 

działki nr 99/1 i 99/6, 
obręb: Głębinów,  jednostka ewidencyjna 

Nysa – obszar wiejski  

Zabudowa zagrodowa – 
nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 
gospodarczego na budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej. 

 AU.6730.271.2014 
ostateczna w dniu 01.04.2015r. 
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64. 64/15 10.03.2015 Zmiana sposobu użytkowania lokalu byłej poczty polskiej 

na cele mieszkalne. 
 

Grzegorz Hazik,  48-303 Morów 11/1 działka nr 39/2, obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa – zmiana sposobu użytkowania lokalu byłej poczty polskiej na 
cele mieszkalne.  

 AU.6730.298.2014 ostateczna w dniu 15.04.2015r. 

65. 65/15 10.03.2015 Budowa budynku handlowo-
usługowego  wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, w tym miejsca postojowe, 
billboard reklamowy  o wymiarach planszy 4,5m x 2,5 m. 
 

Aleksandra Gniewosz, 54-313 Wrocław,  
ul. Świnoujska 24/1  

działka nr 196, obręb: Goświnowice,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa usługowa - budowa budynku handlowo-usługowego o 
powierzchni sprzedaży do 400 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym miejsca 
postojowe, billboard reklamowy o wymiarach planszy 4,5m x 2,5 m. 
 

 AU.6730.278.2014 

66. 66/15 
10.03.2-15 

Budowa budynku 
handlowo-usługowego  
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym 
miejsca postojowe, billboard reklamowy  
o wymiarach planszy 4,5m x 2,5 m. 

Kamila Szafran,  
54-313 Wrocław,  ul. Świnoujska 24/1 
 

działka nr 196, obręb: 
Goświnowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa usługowa - budowa 
budynku handlowo-usługowego o powierzchni sprzedaży do 400 m2 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym miejsca postojowe, billboard reklamowy o 
wymiarach planszy 4,5m x 2,5 m.  

 AU.6730.277.2014 

67. 67/15 12.03.2015 Przeniesienie decyzji  nr 110/12 z dnia 19.10.2012r. (znak 
sprawy: AU.6730.105.2012) 

Barbara i Kamil Garbacik,  48-303 Nysa,  
ul. Kossaka 19/8 

część działki nr 148/4, obręb: Domaszkowice, jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

Z dotychczasowego Inwestora:  Pana Ryszarda Bąka,  48-303 Nysa, Domaszkowice 71, 
 na rzecz nowych Inwestorów: 
Państwa Barbary i Kamila Garbacik, 48-303 Nysa,  
ul. Kossaka 19/8. 

 AU.6730.30.2015 (ostateczna 30.03.2015r.) 
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68. 68/15 12.03.2015 

Przeniesienie decyzji  
nr 116/12 z dnia 
19.10.2012r. 
(znak sprawy: 
AU.6730.111.2012) 

Barbara i Kamil 
Garbacik, 48-303 Nysa, 
ul. Kossaka 19/8 

Część działki nr 148/4, 
obręb: Domaszkowice, 
jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

Z dotychczasowego Inwestora: 
Pana Ryszarda Bąka, 48-303 Nysa, 
Domaszkowice 71, 
na rzecz nowych Inwestorów: 
Państwa Barbary i Kamila Garbacik, 
48-303 Nysa, ul. Kossaka 19/8. 

 AU.6730.29.2015 

69. 69/15 
17.03.2015 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego  
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną. 

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.  

 AU.6730.302.2014 
ostateczna w dniu 22.04.2015r. 

70. 70/15 
20.03.2015 

Budowa  budynku 
gospodarczego 

Danuta Stefańska i  
Bożena Stefańska,  48-301 Radzikowice 3 
 

część działki nr 172/3, 
obręb: Radzikowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – obiekt towarzyszący (budynek 
gospodarczy).  

 AU.6730.301.2014 
(ostateczna 16.04.2015r.) 

71. 71/15 27.03.2015 Przeniesienie decyzji nr 111/09 z dnia 18.08.2009r. (znak 
sprawy: AU.7331-118/08-09) 

Marta i Radosław Żuk, 48-300 Nysa,  ul. Kościuszki 5a/9 
działki nr 275/37, 268/27 i części działki nr 268/32, AM-3, obręb Kubice, 
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

z dotychczasowego Inwestora: Pani Danuty Bułki,  48-321 Niwnica, Kubice 74, 
na rzecz nowych Inwestorów: Państwa Martę i Radosława Żuk, 
48-300 Nysa, ul. Kościuszki 5a/9.  

 PP.KAU.6730.38.2015 (ostateczna 27.04.2015r.) 

72. 72/15 31.03.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, w tym bezodpływowy zbiornik na ścieki  
o pojemności 10m3 
oraz przebudowa 
zjazdu z drogi powiatowej 

Artur Wójcicki, 48-304 Nysa, ul. 3-go Maja 4 działki nr 84/8, 86/8, 153, obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.304.2014 
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73. 73/15 31.03.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolno stojącego  z wbudowanym 
garażem wraz  z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Ewelina Dudek,  48-370 Paczków,  ul. Zawadzkiego 11, 
Tomasz Dudek,  48-370 Paczków,  
ul. Mickiewicza 28/1.  

działka nr 470, obręb: Skorochów,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.8.2015 (ostateczna 05.05.2015r.) 

74. 74/15 
07.04.2015 

Budowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

„AGRAMAX” sp.j. 
Jarosław Mróz, Tomasz Gadecki, 49-
100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

działka nr 615/82, obręb: 
Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.306.2014 

75. 75/15 
07.04.2015 

Budowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

„AGRAMAX” sp.j. 
Jarosław Mróz, Tomasz Gadecki, 49-
100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

działka nr 615/82, obręb: 
Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.307.2014 

76. 76/15 
07.04.2015 

Budowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

„AGRAMAX” sp.j. 
Jarosław Mróz, Tomasz Gadecki, 49-
100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

działka nr 615/82, obręb: 
Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.308.2014 

77. 77/15 
07.04.2015 

Budowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

„AGRAMAX” sp.j. 
Jarosław Mróz, Tomasz Gadecki, 49-
100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

działka nr 615/82, obręb: 
Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.309.2014 
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78. 78/15 07.04.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

„AGRAMAX” sp.j. Jarosław Mróz, Tomasz Gadecki, 49-
100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

działka nr 615/82, obręb: Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.310.2014 

79. 79/15 07.04.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

„AGRAMAX” sp.j. Jarosław Mróz, Tomasz Gadecki, 49-
100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

działka nr 615/82, obręb: Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.311.2014 

80. 80/15 07.04.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

„AGRAMAX” sp.j. Jarosław Mróz, Tomasz Gadecki, 49-
100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

działka nr 615/82, obręb: Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.312.2014 

81. 81/15 07.04.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

„AGRAMAX” sp.j. Jarosław Mróz, Tomasz Gadecki, 49-
100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

działka nr 615/82, obręb: Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.313.2014 

82. 82/15 07.04.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

„AGRAMAX” sp.j. Jarosław Mróz, Tomasz Gadecki, 49-
100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

działka nr 615/82, obręb: Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.314.2014 
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83. 83/15 07.04.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

„AGRAMAX” sp.j. Jarosław Mróz, Tomasz Gadecki, 49-
100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

działka nr 615/82, obręb: Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.315.2014 (ostateczna w dniu 24.07.2015r.) 

84. 84/15 07.04.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

„AGRAMAX” sp.j. Jarosław Mróz, Tomasz Gadecki, 49-
100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

działka nr 615/82, obręb: Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.316.2014 

85. 85/15 07.04.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

„AGRAMAX” sp.j. Jarosław Mróz, Tomasz Gadecki, 49-
100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

działka nr 615/82, obręb: Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.317.2014 

86. 86/15 07.04.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

„AGRAMAX” sp.j. Jarosław Mróz, Tomasz Gadecki, 49-
100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

działka nr 615/82, obręb: Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.318.2014 

87. 87/15 07.04.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

„AGRAMAX” sp.j. Jarosław Mróz, Tomasz Gadecki, 49-
100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

działka nr 615/82, obręb: Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.319.2014 
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88. 88/15 07.04.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

„AGRAMAX” sp.j. Jarosław Mróz, Tomasz Gadecki, 49-
100 Niemodlin,  ul. Korfantego 42. 

działka nr 615/82, obręb: Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.320.2014 

89. 89/15 08.04.2015 Budowa budynku gospodarczego w zabudowie 
zagrodowej 

Edward Małejki,  48-303 Wierzbięcice 8  
działka nr 36/3, obręb: Wierzbięcice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa zagrodowa – obiekt towarzyszący (budynek gospodarczy). 
 

 AU.6730.7.2015 

90. 90/15 
09.04.2015 

Budowa myjni 
samochodowej, budynku handlowo-usługowego  
oraz budowa zjazdu publicznego z drogi 
gminnej,   
 

Marta i Władysław 
Bakan,  48-300 Nysa,  ul. Grodkowska 2 
 

części działek nr 16/1, 
16/6, 16/5, 17, AM-18,  obręb: Śródmieście, jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto. 

Zabudowa usługowa – myjnia 
samochodowa i budynek handlowo-usługowy (powierzchnia sprzedaży  
do 40 m2).  

 AU.6730.4.2015 

91. 91/15 09.04.2015 Budowa  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego, 
budynku gospodarczego w zabudowie 
zagrodowej wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, w tym bezodpływowy 
zbiornik na ścieki o pojemności 10 m3  
oraz budowę zjazdu indywidualnego z 
drogi gminnej. 

Katarzyna Duda,  48-304 Nysa, ul. 
Opawska 38/8  i Beata Możdżyńska,  

48-303 Nysa, ul. Kozarzewskiego 25  

działki nr 171/1 i 283/6, obręb: Przełęk,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa zagrodowa.   AU.6730.303.2014 
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92. 92/15 15.04.2015 Przeniesienie decyzji  nr 70/08 z dnia 24.06.2008r.  

(znak sprawy: AUG.AU.7331-
104/08) 

Izabela i Maciej Owczarek,  48-303 Nysa,  
ul. Gdańska 3/5. 

działka nr 68/15, obręb: Jędrzychów,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

z dotychczasowego Inwestora:  Pana Jacka Krzysztonia,  48-303 Nysa,  
ul. Ks. Piotra Skargi 2/8, na rzecz nowych Inwestorów:  
Państwa Izabelę i Macieja Owczarek, 48-303 Nysa,  ul. Gdańska 3/5. 
 

 PP.KAU.6730.48.2015 ostateczna w dniu 06.05.2015r. 

93. 93/15 
16.04.2015 

Budowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Sławomir Kadróg,  
48-300 Nysa, ul. Krzywoustego 3/1 

 

część działki nr 454/2,  
obręb: Skorochów, jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.1.2015 

94. 94/15 
16.04.2015 

Budowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Sławomir Kadróg,  
48-300 Nysa, ul. Krzywoustego 3/1 

 

część działki nr 454/2,  
obręb: Skorochów, jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.2.2015 

95. 95/15 
16.04.2015 

Budowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Sławomir Kadróg,  
48-300 Nysa, ul. Krzywoustego 3/1 

 

część działki nr 454/2,  
obręb: Skorochów, jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.3.2015 

96. 96/15 
17.04.2015 

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

Łucja i Mieczysław 
Świstuń,  48-303 Nysa,  

ul. Podolska 8A/5  i Barbara Świstuń,  
48-303 Nysa, ul. Podolska 8A/5  

działka nr 14/41,  
AM-491,  obręb: Zamłynie, 
jednostka ewidencyjna Nysa – miasto 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.9.2015 
ostateczna w dniu 20.05.2015r. 
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97. 97/15 20.04.2015 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Magdalena i Łukasz Szydłowscy,  48-303 Nysa,  
ul. Komisji Edukacji Narodowej 54/10 

część działki nr 148,  obręb: Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.6.2015 (ostateczna 26.05.2015r.) 

98. 98/15 28.04.2015 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  z wbudowanym 
garażem wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Kazimiera Marszałek, 48-303 Lipowa 34 działka nr 73, obręb: Lipowa,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 PP.KAU.6730.10.2015 

99. 99/15 
30.04.2015 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  z wbudowanym garażem wraz z 
niezbędną infrastrukturą 
techniczną oraz budowa zjazdu z 
drogi powiatowej 

Emilia i Mariusz 
Korzec,  48-303 Koperniki 42 

działka nr 384, część 
działki nr 711, obręb: Koperniki, jednostka 
ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 PP.KAU.6730.11.2015  
(ostateczna 26.05.2015r.) 

100.100/15 30.04.2015 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  
z garażem i budynkiem 
gospodarczym  wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 
 

Żaneta i Andrzej Adamus,  
48-300 Nysa,  ul. Berberysowa 18 

działka nr 610/2, 610/3, AM-14, obręb: Radoszyn, 
jednostka ewidencyjna Nysa – miasto 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – budynek 
mieszkalny jednorodzinny wolno stojący wraz z garażem i 
budynkiem gospodarczym w jednej bryle. 
 

 AU.6730.5.2015 
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101.101/15 04.05.2015 Przeniesienie decyzji  nr 275/14 z dnia 28.11.2015r.  

(znak sprawy: AU.6730.210.2014) 

Katarzyna Bogucka, 48-300 Nysa,  ul. Władysława 
Jagiełły 27  i Pan Szymon Zuwała, 
48-120 Baborów, Dzielów 2 

część działek nr 43/1, 44/1, obręb Jędrzychów, jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski  

z dotychczasowego Inwestora:  Dalach Sp. z o.o., 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 40/106, 
 na rzecz nowych Inwestorów:  
Panią Katarzynę Bogucką,  48-300 Nysa, ul. Władysława Jagiełły 27, 
Pana Szymona Zuwałę,  48-120 Boborów, Dzielów 2. 
 

 PP.KAU.6730.55.2015  (ostateczna 09.06.2015r.) 

102.102/15 
06.05.2015 

Budowa zjazdu 
indywidualnego z drogi gminnej publicznej na działkę 
zabudowaną dwoma budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z budową 
przepustu na rowie melioracyjnym 

Andrzej Taf,  
48-303 Nysa,  ul. Krasińskiego 4 

część działek nr 123/1, 
140, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski  

Urządzenie infrastruktury 
technicznej - zjazd indywidualny z drogi gminnej publicznej na działkę zabudowaną dwoma 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi  
wraz z budową przepustu na rowie melioracyjnym.  

 AU.6730.11.2015 
ostateczna w dniu 22.05.2015r. 

103.103/15 06.05.2015 Budowa wiaty gospodarczej Józef Szczotka,  48-300 Skorochów 
21b/I 

działka nr 494, obręb: Skorochów,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – budowa obiektu 
towarzyszącego (wiata gospodarcza). 
 

 PP.KAU.6730.8.2015 

104.104/15 06.05.2015 Rozbudowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego o wiatę rekreacyjną 

Sylwia i Jerzy Tomaszewscy,  
48-303 Przełęk 25A 

działka nr 345/36, obręb: Przełęk,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – rozbudowa 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego o wiatę 
rekreacyjną, zlokalizowaną od strony północno-wschodniej. 
 

 PP.KAU.6730.6.2015 ostateczna w dniu 
28.05.2015 r. 

105.105/15 
08.05.2015 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego  
wraz z niezbędną 

Iwona i Marcin 
Szostek,  48-300 Goświnowice,  ul. Kolejowa 3/1 

działka nr 230/3, obręb: 
Goświnowice,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 PP.KAU.6730.1.2015 
(ostateczna 11.06.2015) 
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infrastrukturą techniczną 

106.106/15 14.05.2015 Zmiana decyzji  nr 126/14 z dnia 
21.05.2014 r. (AU.6730.39.2014) 

Rafał Laska,  48-300 Nysa,  
ul. Biskupa  Jarosława 12/24  

działka nr 579/3, obręb: Skorochów,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego  
z wbudowanym garażem dwustanowiskowym wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

 PP.KAU.6730.13.2015 ostateczna w dniu 
09.06.2015 r. 

107.107/15 
14.05.2015 

Budowa wiaty 
gospodarczej 

Rafał Laska,  
48-300 Nysa,  ul. Biskupa  
Jarosława 12/24 

działka nr 579/3, obręb: 
Skorochów,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – budowa obiektu towarzyszącego – wiaty 
gospodarczej  

 PP.KAU.6730.16.2015 
ostateczna w dniu 09.06.2015 r. 

108.108/15 14.05.2015 Budowa wiaty gospodarczego  w zabudowie 
zagrodowej 

Monika Warchoł – Raczek,  48-300 Jędrzychów, 
ul. Polna 20  

działka nr 100, obręb: Jędrzychów, jednostka ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski 

Zabudowa zagrodowa – wiata gospodarczy  PP.KAU.6730.7.2015 

109.109/15 14.05.2015 Budowa budynku gospodarczego dla 
potrzeb istniejącego gospodarstwa rolnego w zabudowie 
zagrodowej  

Monika Warchoł – Raczek,  
48-300 Jędrzychów, ul. Polna 20 

działka nr 100, obręb: Jędrzychów, jednostka 
ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa zagrodowa – budynek gospodarczy  PP.KAU.6730.9.2015 

110.110/15 14.05.2015 Rozbudowa budynku mieszkalnego o 
część garażowo-mieszkalną 

Małgorzata Chmielewska,  
48-303 Nysa,  ul. 11 Listopada 19 

działka nr 169/7, obręb: Przełęk, jednostka 
ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - rozbudowa 
budynku mieszkalnego  

 PP.KAU.6730.3.2015 

111.111/15 15.05.2015 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, w tym bezodpływowy 
zbiornik na ścieki 

Izabela Sosnowska, 48-303 Nysa,  ul. Gdańska 3B/1 
część działki nr 293, obręb: Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  AU.6730.197.2013 
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112.112/15 18.05.2015 Przeniesienie decyzji  nr 277/14 z dnia 28.11.2015r.  

(znak sprawy: AU.6730.212.2014) 

Ewelina Woźniak,  48-304 Nysa,  ul. Osmańczyka 42/2, 
Piotr Bajorek,  48-300 Nysa,  
ul. Franciszkańska 14/9.   

część działek nr 43/1, 44/1, obręb Jędrzychów, jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski  

z dotychczasowego Inwestora:  Dalach Sp. z o.o., 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 40/106, 
 na rzecz nowych Inwestorów:   
Panią Ewelinę Woźniak,  48-304 Nysa,  ul. Osmańczyka 42/2, 
Pana Piotra Bajorka,  48-300 Nysa,  
ul. Franciszkańska 14/9. 

 PP.KAU.6730.58.2015 

113.113/15 
21.05.2015 

Budowa 
tymczasowego zjazdu indywidualnego z 
drogi krajowej nr 46 

BILFINGER 
INFRASTRUCTURE S.A.,  02-572 Warszawa,  
ul. Domaniewska 50A 

część działki nr 15/3, 
AM-24, obręb: Śródmieście,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto. 

Urządzenie infrastruktury 
technicznej - tymczasowy zjazd indywidualny z drogi krajowej nr 46 do działki nr 30. 
 

 PP.KAU.6730.2.2015 

114.114/15 
21.05.2015 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego z garażem  lub wiatą na 
samochód osobowy oraz budynku 
gospodarczego wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Joanna Marek-
Grębska i Tomasz Grębski,  
48-381 Goświnowice, ul. Nyska 18 

działka nr 457,  
obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – budowa budynku mieszkalnego z garażem 
zrealizowanym w formie wbudowanej lub wiatą  na samochód oraz budowa budynku 
gospodarczego.  

 PP.KAU.6730.14.2015 

115.115/15 
21.05.2015 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego z wbudowanym 
garażem  dwustanowiskowym wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Ewa Jakubiec,  
48-300 Nysa, ul. Aleja Wojska Polskiego 26A 

działka nr 355/5,  
obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 PP.KAU.6730.28.2015 
ostateczna w dniu 17.06.2015r. 
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116.116/15 21.05.2015 Budowa garażu dwustanowiskowego z pomieszczeniem 

gospodarczym  i altaną ogrodową 

Tomasz Gałuszek,  48-300 Regulice 22a działka nr 230/25 i część działki nr 230/3, obręb: Regulice,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – budowa obiektu towarzyszącego – garażu 
dwustanowiskowego z pomieszczeniem gospodarczym i 
altaną ogrodową w formie jednego budynku  

 PP.KAU.6730.15.2015 

117.117/15 21.05.2015 Budowa trzech wiat gospodarczych Krzysztof Hasiec,  prowadzący 
działalność gospodarczą pod 
nazwą  Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Handlowo Usługowe  „INTERHAS” 
Krzysztof Hasiec,  48-200 Prudnik,  ul. Prężyńska 32 
 

działka nr 347/4,  obręb: Wierzbięcice,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa produkcyjno-usługowa – obiekty towarzyszące (wiaty 
gospodarcze).  

 PP.KAU.6730.17.2015 

118.118/15 
25.05.2015 

Przeniesienie decyzji  
nr 87/14 z dnia 31.03.2014r.  
(znak sprawy: AU.6730.280.2013) 

Lidia Kouider 
Benhamed, 34 The Charter Santry Cross, 
Ballymun, Dublin 11, Ireland i Jan Boś,  
25-105 Kielce,  ul. Wapiennikowa 45A/16 

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

z dotychczasowego Inwestora: 
Państwa Małgorzaty i Krzysztofa Mikler, 48-300 Nysa,  
ul. Grottgera 9,  
na rzecz nowych Inwestorów:Panią Lidię Kouider Benhamed, 34 The Charter 
Santry Cross, Ballymun, Dublin 11, Ireland, 
Pana Jana Boś, 25-105 Kielce,  ul. Wapiennikowa 45A/16.  

 PP.AU.6730.60.2015 

119.119/15 26.05.2015 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  
wraz z niezbędną 

Mieczysław Chudy, 48-303 Hajduki  
Nyskie 72A 

działka nr 384,  obręb: Hajduki Nyskie,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 PP.KAU.6730.27.2015 
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infrastrukturą techniczną 

120.120/15 26.05.2015 Zmiana sposobu użytkowania części 
budynku mieszkalno-usługowego będącego w trakcie 
budowy na cele mieszkalne 

Iwona i Ryszard Kendik, 48-303 
Hajduki Nyskie 26 

działka nr 241/8,  obręb: Hajduki Nyskie,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – zmiana sposobu 
użytkowania części budynku mieszkalno-usługowego będącego w trakcie budowy na 
cele mieszkalne.  

 PP.KAU.6730.34.2015 ostateczna w dniu 
23.06.2015r. 

121.121/15 01.06.2015 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego w zabudowie 
zagrodowej wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Paweł Gdowski,  48-315 Jasienica 
Dolna 42/1 

część działki nr 201/3,  obręb: Niwnica,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa zagrodowa – budowa budynku mieszkalnego.  PP.KAU.6730.18.2015 

122.122/15 01.06.2015 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Piotr Dańczyszyn,  48-300 Rusocin 32A część działki nr 195/2,  obręb: Rusocin,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 PP.KAU.6730.19.2015 (ostateczna 08.07.2015r.) 

123.123/15 11.06.2015 Przeniesienie decyzji  nr 40/15 z dnia 09.02.2015r.  
(znak sprawy: AU.6730.282.2014) 

Anna i Paweł 
Kaczmarek, 48-388 
Kamiennik, Karłowice 
Wielkie 67A/1 

części działek nr 43/1 i 
44/1, obręb Jędrzychów, 
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

z dotychczasowego Inwestora: Państwa Małgorzaty i Krzysztofa Mikler, 48-300 Nysa,  
ul. Grottgera 9,  
na rzecz nowych Inwestorów: Anny i Pawła Kaczmarek, 48-388 Kamiennik, Karłowice Wielkie 
67A/1.  

 PP.AU.6730.67.2015 (ostateczna 01.07.2015r.) 

124.124/15 11.06.2015 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, 

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

części działek nr 16 i 340, obręb: Jędrzychów,  
jednostka ewidencyjna 

Zabudowa zagrodowa – budynek mieszkalny, trzy budynki 
gospodarcze, wiata 

 PP.KAU.6730.5.2015 (ostateczna w dniu 
16.07.2015r.) 
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trzech budynków gospodarczych oraz wiaty na maszyny 
rolnicze, w zabudowie 
zagrodowej wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, w tym bezodpływowym 
zbiornikiem na ścieki o pojemności 10 m3 oraz budowa zjazdu 
z drogi powiatowej. 

 Nysa – obszar wiejski.  na maszyny rolnicze, bezodpływowy zbiornik na ścieki o pojemności 10 m3 oraz zjazd z 
drogi powiatowej.  

125.125/15 
15.06.2015 

Budowa dwóch 
budynków gospodarczych oraz 
przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania garażu na cele 
mieszkalne.  

Zygmunt Chwistek, 
48-300 Radzikowice 65A 

część działki nr 192/2,  
obręb: Radzikowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – budowa dwóch budynków gospodarczych oraz 
przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania garażu na cele mieszkalne. 
 

 PP.KAU.6730.36.2015 

126.126/15 18.06.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  z garażem 
wbudowanym wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną. 

Mieczysław Forczek,  48-321 Lipowa 59  
działka nr 317/1, obręb: Lipowa, jednostka ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 PP.KAU.6730.39.2015 (ostateczna 08.07.2015r.) 

127.127/15 
19.06.2015 

Przebudowa  i 
rozbudowa budynku mieszkalnego  

Pani Danuta 
Kruszelnicka-Majnusz i Pan Stanisław 

działka nr 148, obręb: 
Goświnowice,  jednostka ewidencyjna 

Zabudowa zagrodowa w 
gospodarstwie rolnym – przebudowa i rozbudowa budynku 

 PP.KAU.6730.31.2015 
(ostateczna w dniu 09.07.2015r.) 
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jednorodzinnego wolno stojącego o garaż oraz 
przebudowa schodów 
zewnętrznych, w zabudowie zagrodowej. 

Majnusz,  48-300 Nysa, ul. Bracka 10/12 
 

Nysa – obszar wiejski. mieszkalnego wolno stojącego o garaż oraz przebudowa schodów zewnętrznych,  
w zabudowie zagrodowej. Rozbudowa będzie stanowić 
częściowo taras dla pierwszego piętra budynku.  

128.128/15 19.06.2015 Budowa czterech silosów zbożowych – 
magazynowych w zabudowie 
zagrodowej. 

Augustyna Górniaka,  48-300 Nysa, Rusocin 
61 

działka nr 128/2, obręb: Rusocin,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym – budowa 
czterech silosów zbożowych – magazynowych w zabudowie 
zagrodowej. 

 PP.KAU.6730.35.2015 (ostateczna 
08.07.2015r.) 

129.129/15 
19.06.2015 

Zmiana sposobu 
użytkowania budynku mieszkalno-gospodarczego na 
budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z 
zadaszeniem tarasu oraz rozbudowa o ganek, budowa 
budynku gospodarczego i 
garażu. 

Barbara i Adam 
Paluch,  48-300 Nysa, ul. Zamoyskiego 14 
 

działka nr 54/2, AM-221, 
obręb: Śródmieście,  jednostka ewidencyjna Nysa – miasto 

Zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna – zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-gospodarczego na budynek 
mieszkalny wielorodzinny wraz  z zadaszeniem tarasu oraz 
rozbudową o ganek, budowa budynku gospodarczego  i garażu. 
 

 PP.KAU.6730.49.2015 

130.130/15 
26.06.2015 

Rozbudowa, 
nadbudowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem  
na cele mieszkalne. 

Sabina Kurzeja,  
48-303 Nysa, Morów 9  

działki nr 200 i 201, 
obręb: Morów,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – rozbudowa, nadbudowa budynku gospodarczego na cele 
mieszkalne.  

 PP.KAU.6730.41.2015 

131.131/15 26.06.2015 Budowa hali magazynowo-
garażowej w zabudowie 
zagrodowej. 

Krzysztof Smyk,  48-351 Biała Nyska, 
ul. Nyska 1  

działka nr 13/4, obręb: Biała Nyska,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym – budowa 
hali magazynowo-garażowej.  

 PP.KAU.6730.53.2015 (ostateczna w dniu 
23.07.2015r.) 
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132.132/15 26.06.2015 Budowa  wiaty garażowej. Adam Miler,  48-303 Hajduki Nyskie 35a 

działka nr 245/2, obręb: Hajduki Nyskie,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – obiekt towarzyszący (wiata garażowa). 
 

 PP.KAU.6730.51.2015  

133.133/15 
26.06.2015 

Budowa budynku 
usługowego (kręgielni)  
oraz przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej. 

Piotr Władyka,  
48-300 Nysa, ul. Celna 19/4 
 

działki nr 31/1, 31/3, oraz 
część działki nr 15, obręb: Podkamień, 
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa usługowa - kręgielnia. 
 

 AU.6730.305.2014 

134.134/15 26.06.2015 Przeniesienie decyzji  nr 99/15 z dnia 
30.04.2015r.  (znak sprawy: 
PP.KAU.6730.11.2015) 

Dorota i Leszek Korzec, 48-303 Nysa, 
Koperniki 42 

działka nr 384 oraz część działki nr 711, obręb: 
Koperniki, jednostka ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski.  

z dotychczasowego Inwestora: Państwa Emilii i Mariusza Korzec, 
48-303 Nysa, Koperniki 42, na rzecz nowych Inwestorów: 
Państwa Doroty i Leszka Korzec,  48-303 Nysa, Koperniki 42. 

 PP.AU.6730.83.2015 

135.135/15 02.07.2015 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Elżbieta Podstawka,  48-300 Jędrzychów, ul. Wiejska 45 
część działki nr 354, obręb: Jędrzychów,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 PP.KAU.6730.37.2015 (ostateczna w dniu 04.08.2016r.) 

136.136/15 03.07.2015 Zmiana decyzji  nr 126/14 z dnia 21.05.2014 r. 
(AU.6730.39.2014) 

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

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

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego  wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną. 

 PP.KAU.6730.44.2015 (ostateczna 10.08.2015r.) 

137.137/15 23.07.2015 Budowa  wiaty gospodarczej. 
 

Stanisław Bolisęga,  48-303 Biała Nyska, 
ul. Parkowa 6  

działka nr 5/11, obręb: Biała Nyska,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – obiekt 
towarzyszący (wiata gospodarcza).  

 PP.KAU.6730.46.2015 

138.138/15 24.07.2015 Budowa  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  
wraz z niezbędną 

Halina i Stanisław Dąbrowscy,  
48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 10/10 
 

działka nr 219/5, obręb: Goświnowice,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – budynek 
mieszkalny jednorodzinny wolno stojący oraz obiekty towarzyszące 
(garaż i wiata rekreacyjna). 

 PP.KAU.6730.50.2015 (ostateczna 
14.08.2015r.) 
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infrastrukturą techniczną oraz garażu i wiaty 
rekreacyjnej, 

 

139.139/15 
24.07.2015 

Przebudowa  i 
nadbudowa części istniejącego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego (ganku wejściowego) 
o dodatkowy pokój mieszkalny, 
powiązany funkcjonalnie z lokalem mieszkalnym 
na I piętrze budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Paweł Lis,  
48-300 Goświnowice, ul. Kolejowa 19c 
 

działka nr 279/8, obręb: 
Goświnowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – przebudowa i nadbudowa części istniejącego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego (ganku wejściowego)  
o dodatkowy pokój mieszkalny, powiązany funkcjonalnie z 
lokalem mieszkalnym na I piętrze budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 
 

 PP.KAU.6730.43.2015 

140.140/15 
30.07.2015 

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

Anna i Marcin Mrózek, 
48-304 Nysa,  ul. Gałczyńskiego 6/5  

działka nr 18/8, AM-52, 
obręb: Zamłynie,  jednostka ewidencyjna Nysa – miasto. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 PP.KAU.6730.54.2015 

141.141/15 03.08.2015 Budowa budynku mieszkalnego wolno 
stojącego wraz  z niezbędną 
infrastrukturą techniczną  
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. 

 PP.KAU.6730.52.2015 (ostateczna 
01.09.2015r.) 
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142.142/15 04.08.2015 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolno stojącego   wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną,  
                                                                                                                             

Marta i Szymon Fecko,  48-303 
Siestrzechowice, ul. Mikołaja Kopernika 12 

działka nr 61/2, obręb: Siestrzechowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 PP.KAU.6730.57.2015 (ostateczna 28.08.2015r.) 

143.143/15 04.08.2015 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  
z wbudowanym garażem wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 
(przyłączem elektroenergetycznym, wodociągowym i 
kanalizacyjnym),  
 

Monika Kowalska,  48-300 Radzikowice 
64A  

działki nr 193/2 i 193/3, obręb: Radzikowice,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 PP.AU.6730.65.2015 (ostateczna 
24.08.2015r.) 

144.144/15 11.08.2015 Przeniesienie decyzji  nr 33/15 z dnia 
20.01.2015r.  (znak sprawy: 
AU.6730.263.2014) 

Aleksandra i Wojciech Fujarczuk, 
Goworowice 8,  48-388 Kamiennik 

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

z dotychczasowego Inwestora: Pani Danuty Kurzeja, ul. Wita 
Stwosza 11/7, 48-300 Nysa, na rzecz nowych Inwestorów: 
Państwa Aleksandrę i Wojciecha Fujarczuk, Goworowice 8,  48-388 Kamiennik. 
 

 PP.AU.6730.92.2015 

145.145/15 
11.08.2015 

Budowa budynku 
gospodarczego 

Anta Kliś,  
48-303 Nysa,  ul. Sudecka 7B/26 

działka nr 81/2, obręb: 
Domaszkowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – obiekt towarzyszący (budynek 
gospodarczy).  

 PP.AU.6730.78.2015 
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146.146/15 11.08.2015 Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego  w zabudowie 
bliźniaczej na cele mieszkalne 

Magdalena Zadurowicz,  48-300 Nysa,  
ul. Władysława Jagiełły 30 

działka nr 26, AM-21, obręb: Śródmieście,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - nadbudowa  (w części wskazanej  
na załączniku graficznym do decyzji) i rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego  w zabudowie bliźniaczej na cele mieszkalne 

 PP.KAU.6730.40.2015 (ostateczna 11.09.2015r.) 

147.147/15 11.08.2015 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  
z dwoma lokalami mieszkalnymi oraz budynku garażowo-
gospodarczego,  będących w trakcie 
realizacji 

Beata i Grzegorz Kopera,  
48-303 Podkamień 19, Artur Małysiak,  
48-303 Podkamień 19 

działka nr 358/24,  obręb: Niwnica, 
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 PP.AU.6730.62.2015 (ostateczna 
16.09.2015r.) 

148.148/15 
12.08.2015 

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

Karolina i Marcin 
Pawełczyk,  48-304 Nysa,  ul. Opawska 36/9 
 

działka nr 18/10, AM-52, 
obręb: Zamłynie,  jednostka ewidencyjna Nysa – miasto 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 PP.AU.6730.63.2015 
(ostateczna 03.09.2015r.) 

149.149/15 14.08.2015 Przeniesienie decyzji  nr 35/12 z dnia 
11.01.2013r.  (znak sprawy: 
AU.6730.168.2012) 

Ewa Mikołajczak,  48-300 Nysa,  
ul. Wolności 3/9.  

działki nr 18/18  i nr 18/14, k.m. 4,  
obręb Wróblewskiego, jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto 

z dotychczasowego Inwestora: Pani Marii Klaczek, 48-300 Nysa, 
Osiedle Podzamcze sek. C 7/3, na rzecz nowego Inwestora:    
Panią Ewę Mikołajczak,  48-300 Nysa, ul. Wolności 3/9. 
 

 PP.AU.6730.93.2015 

150.150/15 
18.08.2015 

Budowa budynku 
mieszkalnego wolno stojącego z wiatą garażową wraz z 
niezbędną 

Małgorzata i Stanisław 
Skórzak,  48-303 Koperniki 13  

działka nr 446/5 i część 
działki nr 608, obręb: Koperniki, jednostka ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski 

Zabudowa zagrodowa - budowa 
budynku mieszkalnego wolno stojącego z wiatą garażową wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną (przyłączem wody, 

 PP.AU.6730.77.2015 
(ostateczna 18.08.2015r.) 
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infrastrukturą techniczną (przyłączem wody, 
kanalizacji sanitarnej i 
elektroenergetycznym) w zabudowie zagrodowej oraz 
budowa zjazdu z drogi gminnej 

kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznym) w zabudowie zagrodowej oraz 
budowa zjazdu z drogi gminnej.  

151.151/15 20.08.2015 Budowa budynku mieszkalnego wolno 
stojącego z wbudowanym garażową wraz z 
niezbędną infrastrukturą 
techniczną (przyłączem elektroenergetyczny
m, wodociągowym i kanalizacyjnym)  

Barbara Kubiak-Miszkiewicz,  
48-300 Jędrzychów, ul. Żurawia 2 

działka nr 114/9,  obręb: Jędrzychów, 
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 PP.AU.6730.61.2015 

152.152/15 21.08.2015 Budowa budynku gospodarczego Paweł Siemiątkowski, 48-300 Nysa,  
ul. Władysława Jagiełły 48 

działka nr 17, AM- 21,  obręb Śródmieście, 
jednostka ewidencyjna Nysa – miasto 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – obiekt 
towarzyszący (budynek gospodarczy). 

 PP.AU.6730.66.2015 

153.153/15 21.08.2015 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Iwona i Paweł Góra, 48-300 Nysa,  Osiedle Podzamcze 
sek. C 18/4 

działka nr 29/1, AM-6,  obręb Wróblewskiego, jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 PP.KAU.6730.56.2015 

154.154/15 26.08.2015 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  z garażem 
wbudowanym  

Adam Chudziński,  48-300 Nysa,  
Osiedle Podzamcze sek. A 3/6 

część działki nr 156/7,  obręb: Rusocin, 
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 PP.AU.6730.68.2015 (ostateczna 
15.09.2015r.) 
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wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

155.155/15 26.08.2015 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  
z garażem wbudowanym  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Adam Chudziński,  48-300 Nysa,  
Osiedle Podzamcze sek. A 3/6 

część działki nr 156/7,  obręb: Rusocin, 
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 PP.AU.6730.69.2015 (ostateczna 
15.09.2015r.) 

156.156/15 26.08.2015 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  z garażem 
wbudowanym  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Adam Chudziński,  48-300 Nysa,  
Osiedle Podzamcze sek. A 3/6 

część działki nr 156/7,  obręb: Rusocin, 
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 PP.AU.6730.70.2015 (ostateczna 
15.09.2015r.) 

157.157/15 26.08.2015 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  z garażem 
wbudowanym  wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Adam Chudziński,  48-300 Nysa,  Osiedle Podzamcze 
sek. A 3/6 

część działki nr 156/7,  obręb: Rusocin, jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 PP.AU.6730.71.2015 (ostateczna 15.09.2015r.) 

158.158/15 
26.08.2015 

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

Adam Chudziński,  
48-300 Nysa,  Osiedle Podzamcze 
sek. A 3/6 

część działki nr 156/7,  
obręb: Rusocin, jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 PP.AU.6730.72.2015 
(ostateczna 15.09.2015r.) 
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159.159/15 26.08.2015 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolno stojącego  z garażem 
wbudowanym  wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Adam Chudziński,  48-300 Nysa,  Osiedle Podzamcze 
sek. A 3/6 

część działki nr 156/7,  obręb: Rusocin, jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 PP.AU.6730.73.2015 (ostateczna 15.09.2015r.) 

160.160/15 
26.08.2015 

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

Adam Chudziński,  
48-300 Nysa,  Osiedle Podzamcze 
sek. A 3/6 

część działki nr 156/7,  
obręb: Rusocin, jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 PP.AU.6730.74.2015 
(ostateczna 15.09.2015r.) 

161.161/15 
26.08.2015 

Przeniesienie decyzji  
nr 92/14 z dnia 31.03.2014r.  (znak sprawy: 
AU.6730.285.2013) 

Jolanta Puchner,  
AM Mitterfeld 142, 81829 Monachium 

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

z dotychczasowego Inwestora: 
Państwa Małgorzaty i Krzysztofa Mikler, 48-300 Nysa, ul. Artura Grottgera 9, 
na rzecz nowego Inwestora: Panią Jolantę Puchner,  
Am Mitterfeld 142,  81829 Monachium. 
 

 PP.AU.6730.96.2015 

162.162/15 04.09.2015 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
części budynku mieszkalno-
gospodarczego na cele mieszkalne. 
 

Helena  Kmiecik-Rajtko,  
48-303 Niwnica 97  

działka nr 213,  obręb: Niwnica,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - przebudowa i 
zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalno-
gospodarczego na cele mieszkalne. 
 

 PP.AU.6730.80.2015 (ostateczna 
14.10.2015r.) 

163.163/15 
04.09.2015 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego  
z garażem 

Agnieszka i Marcin 
Grześków,  48-330 Polski Świętów 30 

działka nr 32/1,  
obręb: Podkamień,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 PP.AU.6730.82.2015 
(ostateczna 24.09.2015r.) 
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wbudowanym  wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

164.164/15 
04.09.2015 

Rozbudowa budynku 
pawilonu handlowego 
  

Iwona i Paweł Góra,  
48-300 Nysa, Osiedle Podzamcze sek. C 
18/14 

działki nr 42/13 i 42/26, 
AM-9, obręb: Wróblewskiego,  
jednostka ewidencyjna Nysa – miasto.  

Zabudowa usługowa - rozbudowa 
budynku pawilonu handlowego - powierzchnia sprzedaży do 45 m2. 
 

 PP.AU.6730.84.2015 
(ostateczna 24.09.2015r.) 

165.165/15 04.09.2015 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
części usługowej  w parterze budynku 
mieszkalno-usługowego oraz budynku 
gospodarczego  na cele mieszkalne  
wraz z rozbudową  o schody i wiatę garażową 
dwustanowiskową  oraz budowa zjazdu  
z drogi gminnej 

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

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

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - przebudowa i 
zmiana sposobu użytkowania części usługowej w parterze 
budynku mieszkalno-usługowego oraz budynku gospodarczego na cele mieszkalne wraz z 
rozbudową o schody i wiatę garażową dwustanowiskową oraz 
budowa zjazdu z drogi gminnej.  

 PP.AU.6730.76.2015 

166.166/15 
18.09.2015 

Budowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą 
techniczną (przyłączem 
elektroenergetycznym, wodociągowym i 
kanalizacyjnym), 
  

Jacek Terlecki,  
48-300 Nysa, ul. Świętojańska 11/4 

część działki nr 58/6, 
obręb: Regulice,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 PP.AU.6730.87.2015 

167.167/15 18.09.2015 Budowa budynku gospodarczo-
garażowego z wiatą 

Piotr Chałupnik,  48-300 Nysa, 
ul. Bohaterów 

działki nr 32/1 i 32/11, AM-45, obręb: 
Śródmieście,  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - obiekt 
towarzyszący (budynek 

 PP.AU.6730.75.2015 
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(garaż na dwa samochody osobowe) wraz z 
infrastrukturą techniczną 
(przyłączem elektroenergetycznym) 

Warszawy 46/4  jednostka ewidencyjna Nysa – miasto gospodarczo-garażowy z wiatą - garaż na dwa samochody osobowe). 
 

168.168/15 25.09.2015 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  
wraz z infrastrukturą techniczną (przyłączem 
elektroenergetycznym, wodociągowym i 
kanalizacyjnym) oraz budowę zjazdu z drogi gminnej 

Joanna i Jacek Krzemień,  
ul. Dunikowskiego 13, 48-300 Nysa 

część działki nr 603 i część działki nr 504,  
obręb: Skorochów, jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 PP.AU.6730.79.2015 (ostateczna 
30.10.2015r.) 

169.169/15 29.09.2015 Budowa  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  
wraz z infrastrukturą techniczną 
(przyłączem elektroenergetycznym,  
wodociągowym i kanalizacyjnym) 
  

Ryszard Fundament,  48-303 Nysa,  
Przełęk 4 

część działki nr 95, obręb: Przełęk,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 PP.AU.6730.85.2015 

170.170/15 30.09.2015 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  z wbudowanym 
garażem wraz z 

Jadwiga Maruszak-Kielar i Dariusz Kielar,  48-304 Nysa, ul. 
Wasylewskiego 8/8 
 

działki nr 43/11 i 44/6, obręb: Jędrzychów,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 PP.AU.6730.91.2015 
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infrastrukturą techniczną (przyłączem 
elektroenergetycznym, wodociągowym i 
kanalizacyjnym). 

171.171/15 
30.09.2015 

Rozbudowa, 
nadbudowa i przebudowa budynku garażowo-
gospodarczego 
 
 

Alicja i Piotr 
Popardowscy,  48-303 Lipowa 100 

działka nr 61, obręb: 
Lipowa, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna - obiekt towarzyszący (rozbudowa, nadbudowa i przebudowa 
budynku garażowo-gospodarczego). 
 

 PP.AU.6730.88.2015 
(ostateczna w dniu 05.11.2015r.) 

172.172/15 
12.10.2015 

Rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego  w zabudowie 
bliźniaczej z przeznaczeniem na 
cele mieszkalne  

Joanna i Rafał 
Gruszka,  48-300 Nysa,  ul. Biskupa Jarosława 
8/28 

działka nr 57, AM-21, 
obręb: Śródmieście,  jednostka ewidencyjna Nysa – miasto 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna - rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie 
bliźniaczej.  

 PP.AU.6730.90.2015 
(ostateczna w dniu 09.11.2015r.) 

173.173/15 26.10.2015 Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
o schody zewnętrzne oraz balkon.  
 

Marcin Szczepanik,  48-300 Jędrzychów, ul. Radzikowicka 19, 
 

działka nr 295/2 i część działki nr 295/1, obręb: Jędrzychów,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - rozbudowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego o schody zewnętrzne oraz balkon. 
 

 PP.AU.6730.89.2015 ostateczna w dniu 24.11.2015r. 

174.174/15 
03.11.2015 

Budowa ośmiu 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 
dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych z usługami w parterze. 

Polskie Koleje 
Państwowe Spółka Akcyjna,  ul. Szczęśliwicka 62, 
00-973 Warszawa,  Oddział 
Gospodarowania Nieruchomościami we 
Wrocławiu,  ul. Joanitów 13, 50-525 Wrocław 

działka nr 23/1, AM-10, 
obręb: Wróblewskiego,  jednostka ewidencyjna Nysa – miasto. 

Zabudowa mieszkaniowo-
usługowa - osiem budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz dwa budynki mieszkalne 
wielorodzinne z usługami w parterze. Powierzchnia terenu 
podlegającego przekształceniu wynosi 1,854 ha. Powierzchnia 
sprzedaży do 216 m2 dla każdego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w 

 PP.AU.6730.81.2015 
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 parterze. 

175.175/15 06.11.2015 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z bezodpływowym 
zbiornikiem na ścieki o pojemności 10 m3 
oraz infrastrukturą techniczną (przyłączem 
elektroenergetycznym i wodociągowym) 

Artur Wójcicki,  48-304 Nysa,  
ul. 3-go Maja 4 

działki nr 84/8, 84/9, 84/10, obręb: Biała 
Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 PP.AU.6730.86.2015 (ostateczna 
18.12.2015r.) 

176.176/15 09.11.2015 Zmiana decyzji  nr 34/15 z dnia 
20.01.2015 r. (AU.6730.264.2014) 

Danuta Kurzeja,  48-300 Nysa,  
ul. Wita  Stwosza 11/7 

część działki nr 122  (po podziale  
dz. nr 122/6),  obręb Konradowa,   jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego  
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym bezodpływowy zbiornik na ścieki  
o pojemności 10m3 
 

 PP.AU.6730.98.2015 

177.177/15 09.11.2015 Zmiana decyzji  nr 33/15 z dnia 
20.01.2015 r. (AU.6730.263.2014), przeniesionej decyzją 
nr 144/15 z dnia 11.08.2015r. 
(PP.AU.6730.92.2015) 

Aleksandra Fujarczuk i Wojciech Fujarczuk, 
48-388 Kamiennik, Goworowice 8 

część działki nr 122 (po podziale dz. nr 122/5), 
obręb Konradowa,   jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski 

Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego  
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym bezodpływowy zbiornik na ścieki  
o pojemności 10m3 

 PP.AU.6730.97.2015 (ostateczna w dniu 
04.12.2015r.) 

178.178/15 09.11.2015 Zmiana decyzji nr 163/15 z dnia 04.09.2015 r. 
(AU.6730.82.2015)  

Agnieszka i Marcin Grześków,  48-330 Polski Świętów 
30 

działka nr 32/1, obręb Podkamień, jednostka ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski 

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

 PP.AU.6730.107.2015 (ostateczna 30.11.2015r.) 
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179.179/15 09.11.2015 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu byłej poczty 

polskiej na cele mieszkalne w 
budynku mieszkalnym wielorodzinnym 

Grzegorz Hazik,  48-303 Morów 11/1  
działka nr 39/2, obręb: Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
lokalu byłej poczty polskiej na cele mieszkalne. 
 

 PP.AU.6730.95.2015 (ostateczna w dniu 17.12.2015r.) 

180.180/15 12.11.2015 Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
wraz ze zbiornikami  i infrastrukturą 
towarzyszącą,  
 
 

Intersnack Poland Sp. z o.o.,  
Niedźwiedź 64,  32-090 Słomniki 
 

działka nr 45/9, obręb: Konradowa, jednostka 
ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Obiekt infrastruktury technicznej - rozbudowa oczyszczalni 
ścieków wraz ze zbiornikami i infrastrukturą techniczną. W 
ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę części biologicznej i 
osadowej, w tym m.in.: - budowę budynku 
oczyszczalni ścieków, w miejscu istniejących poletek osadowych, w którym znajdować się będą 
dwa flotatory, układ dozowania chemii, nowy układ odwadniania 
osadów, szafa zasilająco-sterownicza, 
- posadowienie zbiornika osadu na istniejącym fundamencie, zlokalizowanym obok 
istniejącego budynku odwadniania osadów, 
- budowę zewnętrznych sieci podziemnych i rurociągów międzyobiektowych (kanalizacja, 
kable elektryczne, wodociąg) na terenie oczyszczalni,  
- zamontowanie dodatkowego wyposażenia technologicznego w istniejących obiektach 
oczyszczalni (pompy, mieszadła, aeratory do napowietrzania, itp.), 

 PP.AU.6730.94.2015 (ostateczna 
02.12.2015r.) 
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- budowę dróg dojazdowych i chodników przy projektowanym budynku. 

 
181.181/15 

23.11.2015 
Przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania części budynku 
mieszkalno-gospodarczego na cele mieszkalne oraz 
budowa garażu dwustanowiskowego 

Sylwia Szelwach,  
48-321 Niwnica, Kubice 1 

działka nr 98/2 obręb: 
Kubice, jednostka ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – zmiana sposobu użytkowania części budynku 
mieszkalno-gospodarczego na cele mieszkalne oraz budowę garażu dwustanowiskowego z 
tarasem na dachu garażu dla funkcji mieszkaniowej. 
 

 AU.6730.65.2012 
(ostateczna w dniu 26.04.2016r.) 

182.182/15 
01.12.2015 

Nadbudowa i 
rozbudowa garażu na maszyny rolnicze, będącego w trakcie 
realizacji.  

Katarzyny i Artura 
Gancarz,  48-300 Radzikowice 17a  

działka nr 87/4, obręb: 
Radzikowice,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna - nadbudowa i rozbudowa garażu na maszyny rolnicze, będącego w trakcie 
realizacji.  

 PP.AU.6730.100.2015 
(ostateczna 23.12.2015r.) 

183.183/15 04.12.2015 Budowa  budynku handlowo-
usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, w tym miejsca postojowe, 
billboard reklamowy o wymiarach planszy 4,5m x 2,5 m oraz 2 
maszty flagowe o wysokości 8 m. 

CENTRUM WYNAJMU 
NIERUCHOMOŚCI Spółka z o.o.,  63/700 Krotoszyn, ul. 
Ostrowska 122  

działka nr 196, obręb: Goświnowice,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa usługowa – budynek handlowo-usługowego o 
powierzchni sprzedaży do 400 m2 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym miejsca 
postojowe, billboard reklamowy o wymiarach planszy 4,5m x 2,5 m 
oraz 2 maszty flagowe o wysokości 8 m.  

 AU.6730.155.2014 

184.184/15 10.12.2015 Budowa  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  
z garażem wbudowanym wraz z infrastrukturą 
techniczną  

Cezary Simon,  48-300 Nysa, ul. 
Brodzińskiego 14/2 

część działki nr 262/3, obręb: Goświnowice,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – budynek 
mieszkalny jednorodzinny wolno stojący z garażem wbudowanym 
wraz z infrastrukturą techniczną (przyłączem elektroenergetycznym, 
wodociągowym i kanalizacyjnym). 

 PP.AU.6730.102.2015 
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(przyłączem elektroenergetycznym, wodociągowym i 
kanalizacyjnym), 

 

185.185/15 
10.12.2015 

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

Cezary Simon,  
48-300 Nysa, ul. Brodzińskiego 14/2 

część działki nr 262/3, 
obręb: Goświnowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – budynek mieszkalny jednorodzinny wolno 
stojący z garażem wbudowanym wraz z infrastrukturą techniczną (przyłączem 
elektroenergetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym). 
 

 PP.AU.6730.103.2015 

186.186/15 
10.12.2015 

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

Cezary Simon,  
48-300 Nysa, ul. Brodzińskiego 14/2 

część działki nr 262/3, 
obręb: Goświnowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – budynek mieszkalny jednorodzinny wolno 
stojący z garażem wbudowanym wraz z infrastrukturą techniczną (przyłączem 
elektroenergetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym). 
 

 PP.AU.6730.104.2015 

187.187/15 
10.12.2015 

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

Cezary Simon,  
48-300 Nysa, ul. Brodzińskiego 14/2 

część działki nr 262/3, 
obręb: Goświnowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – budynek mieszkalny jednorodzinny wolno 
stojący z garażem wbudowanym wraz z infrastrukturą techniczną 
(przyłączem elektroenergetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym). 
 

 PP.AU.6730.105.2015 
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kanalizacyjnym), 

188.188/15 10.12.2015 Budowa  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  z garażem 
wbudowanym wraz z infrastrukturą 
techniczną  (przyłączem elektroenergetyczny
m, wodociągowym i kanalizacyjnym), 

Cezary Simon,  48-300 Nysa, ul. 
Brodzińskiego 14/2 

część działki nr 262/3, obręb: Goświnowice,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – budynek 
mieszkalny jednorodzinny wolno stojący z garażem wbudowanym wraz z infrastrukturą techniczną 
(przyłączem elektroenergetycznym, 
wodociągowym i kanalizacyjnym).  

 PP.AU.6730.106.2015 

189.189/15 15.12.2015 Przeniesienie decyzji  nr 8/13 z dnia 
11.01.2013r. (znak sprawy: AU.6730.169.2012) 

Krystyna i Mirosław Tobiasz, 48-300 Nysa, 
ul. Łukasińskiego 16/6 

części działki nr 18/18 i nr 18/14, k.m. 4, obręb 
Wróblewskiego, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto 

Z dotychczasowego Inwestora Pani Marii Klaczek, 48-300 Nysa, 
Osiedle Podzamcze sek. C 7/3, na rzecz Państwa Krystyny i Mirosława Tobiasz, 48-300 Nysa, 
ul. Łukasińskiego 16/6 

 PP.AU.6730.139.2015 (ostateczna w dniu 
07.01.2016r.) 

190.190/15 
15.12.2015 

Przeniesienie decyzji  
nr 69/13 z dnia 19.04.2013r.  
(znak sprawy: AU.6730.5.2013) 

Kamila Bereźnicka-
Sosnowska, 48-300 Nysa, ul. 
Wasylewskiego 32/1 

części działki nr 293, 
obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Z dotychczasowego Inwestora 
Pani Izabeli Sosnowskiej, 48-303 Nysa, ul. Gdańska 3B/1, na rzecz 
Kamili Bereźnickiej-Sosnowskiej, 48-300 Nysa, ul. Wasylewskiego 32/1 

 PP.AU.6730.141.2015 

191.191/15 17.12.2015 Rozbudowa, nadbudowa i 
przebudowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Joanna Duczkowska-Lis i Sebastian Lis,  
48-304 Nysa, ul. Rodziewiczówny 12B 

działka nr 711,  obręb: Skorochów, 
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - rozbudowa, 
nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego.  

 PP.AU.6730.115.2015 

192.192/15 18.12.2015 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z 
garażem  oraz infrastrukturą 
techniczną 

Wiesława Bednarek,  48-300 Goświnowice, ul. Kolejowa 14 
 

działka nr 219/7, obręb: Goświnowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – budynek mieszkalny jednorodzinny  
z garażem oraz infrastrukturą techniczną (przyłączem 
elektroenergetycznym, 

 PP.AU.6730.99.2015 



 45 
(przyłączem elektroenergetycznym,  
wodociągowym i kanalizacyjnym) 
 

wodociągowym i kanalizacyjnym).  

193.193/15 
22.12.2015 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego  
oraz budowa zjazdu z drogi gminnej 
 

Dominik Fekner,  
48-303 Kępnica 108b/2  

działka nr 261/5 i część 
działki nr 261/7, obręb: Kępnica,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący oraz budowa zjazdu z 
drogi gminnej.  

 PP.AU.6730.108.2015 

194.194/15 
23.12.2015 

Przeniesienie decyzji 
nr 97/15 z dnia 20.04.2015r. (znak sprawy: 
AU.6730.6.2015) 

Łukasz Szydłowski,  
48-303 Hajduki Nyskie 22 

część działki nr 148, 
obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

z dotychczasowego Inwestora:    
Państwa Magdaleny i Łukasza Szydłowskich, 48-303 Nysa, ul. Komisji Edukacji Narodowej 
54/10, na rzecz nowego Inwestora:     
Pana Łukasza Szydłowskiego, 48-303 Hajduki Nyskie 22. 

 PP.AU.6730.143.2015 
ostateczna w dniu 14.01.2016 r. 

195.195/15 30.12.2015 Przeniesienie decyzji nr  90/14 z dnia 31.03.2014r. (znak 
sprawy: AU.6730.283.2013) 

Łukasz Wyrwas, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Torowa 40, 
części 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:    Pana Łukasza Wyrwasa, 42-600 
Tarnowskie Góry, ul. Torowa 40.  

 PP.AU.6730.145.2015 

196.196/15 30.12.2015 Budowa czterech garaży w zabudowie 
szeregowej  wraz z przyłączem 
elektrycznym, 
 

Henryk Białek,  48-300 Nysa, ul. 
Karugi 10/1  Jerzy Buława,  
48-300 Nysa, ul. Karugi 13/1  

działka nr 19/3, AM-17, obręb: Śródmieście,  
jednostka ewidencyjna Nysa – miasto. 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – obiekt 
towarzyszący (cztery garaże  w zabudowie szeregowej) wraz z 
przyłączem elektrycznym.  

 PP.AU.6730.191.2013 (ostateczna 
11.02.2016r.) 
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197.197/15 30.12.2015 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolno stojącego  z garażem 
wbudowanym wraz z infrastrukturą techniczną  
(przyłączem elektroenergetyczny
m, wodociągowym i kanalizacyjnym 

Małgorzata i Daniel Kuśnierz,  Mojesz 16G, 59-600 
Lwówek Śląski  

działka nr 49/5, obręb: Konradowa,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – budynek mieszkalny jednorodzinny wolno 
stojący z garażem wbudowanym wraz z infrastrukturą techniczną 
(przyłączem elektroenergetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym). 
 

 PP.AU.6730.119.2015 

198.198/15 30.12.2015 Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania 
budynku magazynowo-
usługowego na budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z 
rozbudową o wiatę gospodarczą i o 
łącznik z budynkiem mieszkalno-
usługowym, budową zadaszenia nad schodami oraz 
budowa garażu i budynku 
gospodarczego. 

Piotr Smyk,  48-300 Nysa, ul. Otmuchowska 10a 
 

działki nr 32/16 i 32/10 AM-13, obręb: Radoszyn, jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto.  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu 
użytkowania budynku magazynowo-usługowego na 
budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z rozbudową o wiatę gospodarczą i o łącznik z 
budynkiem mieszkalno-usługowym, budową zadaszenia 
nad schodami oraz budowa garażu  
i budynku gospodarczego.  

 PP.AU.6730.101.2015 

199.199/15  
30.12.2015 Nadbudowa 

budynku garażowo-
gospodarczego 
wolno stojącego w 
zabudowie 
zagrodowej, 
będącego w trakcie 

Artur Groehlich,  
48-300 Nysa, ul. Karugi 2/2  

działka nr 286,  
obręb: Goświnowice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa zagrodowa - 
nadbudowa obiektu towarzyszącego - budynku garażowo-gospodarczego wolno 
stojącego, będącego w trakcie realizacji. 
 

 PP.AU.6730.109.2015 
(ostateczna w dniu 28.01.2016r.) 
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realizacji. 
 

 


