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BURMISTRZ NYSY 
(nazwa organu prowadzącego rejestr) REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014 

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. 1/14 

08.01.2014 Przeniesienie 
decyzji nr 88/13 
(znak sprawy: 
AU.6730.14.2013) 
z dnia 10.05.2013r. 

Marta i Radosław Chuchla, 
48-325 Ścinawa Mała, Gryżów 60. 
 

część działki nr 334/15, 
obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

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

 
na rzecz nowych Inwestorów:    
Państwa Marty i Radosława Chuchla, 
Gryżów 60, 48-325 Ścinawa Mała.  

 AU.6730.378.2013 
(ostateczna 28.01.2014r.) 

2. 2/14 14.01.2014 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego z garażem 
wbudowanym wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Krystyna i Leszek Górzyńscy, ul. Wiejska 56, 48-300 Jędrzychów 
część działki nr 73, obręb: Jędrzychów,  jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  AU.6730.212.2013 (ostateczna w dniu 12.02.2014r.) 

3. 3/14 
14.01.2014 

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

Krystyna i Leszek 
Górzyńscy, ul. Wiejska 56, 48-300 Jędrzychów 

część działki nr 73, 
obręb: Jędrzychów,  jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  AU.6730.214.2013 

(ostateczna w dniu 12.02.2014r.) 
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4. 4/14 14.01.2014 Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno stojącego z 
garażem wbudowanym wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną 

Krystyna i Leszek Górzyńscy, ul. Wiejska 56, 
48-300 Jędrzychów 

część działki nr 73, obręb: Jędrzychów,  
jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  AU.6730.216.2013 (ostateczna w dniu 

12.02.2014r.) 

5. 5/14 14.01.2014 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego z 
garażem wbudowanym wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Krystyna i Leszek Górzyńscy, ul. Wiejska 56, 
48-300 Jędrzychów 

część działki nr 73, obręb: Jędrzychów,  
jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  AU.6730.218.2013 (ostateczna w dniu 

12.02.2014r.) 

6. 6/14 14.01.2014 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego z garażem 
wbudowanym wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Krystyna i Leszek Górzyńscy, ul. Wiejska 56, 
48-300 Jędrzychów 

część działki nr 73, obręb: Jędrzychów,  
jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  AU.6730.220.2013 (ostateczna w dniu 

12.02.2014r.) 

7. 7/14 14.01.2014 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego z garażem 
wbudowanym wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Krystyna i Leszek Górzyńscy, ul. Wiejska 56, 48-300 Jędrzychów 
część działki nr 72, obręb: Jędrzychów,  jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  AU.6730.211.2013 (ostateczna w dniu 12.02.2014r.) 
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8. 8/14 14.01.2014 Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno stojącego z 
garażem wbudowanym wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną 

Krystyna i Leszek Górzyńscy, ul. Wiejska 56, 
48-300 Jędrzychów 

część działki nr 72, obręb: Jędrzychów,  
jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  AU.6730.213.2013 (ostateczna w dniu 

12.02.2014r.) 

9. 9/14 14.01.2014 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego z 
garażem wbudowanym wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Krystyna i Leszek Górzyńscy, ul. Wiejska 56, 
48-300 Jędrzychów 

część działki nr 72, obręb: Jędrzychów,  
jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  AU.6730.215.2013 (ostateczna w dniu 

12.02.2014r.) 

10. 10/14 14.01.2014 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego z garażem 
wbudowanym wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Krystyna i Leszek Górzyńscy, ul. Wiejska 56, 
48-300 Jędrzychów 

część działki nr 72, obręb: Jędrzychów,  
jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  AU.6730.217.2013 (ostateczna w dniu 

12.02.2014r.) 

11. 11/14 14.01.2014 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego z garażem 
wbudowanym wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Krystyna i Leszek Górzyńscy, ul. Wiejska 56, 48-300 Jędrzychów 
część działki nr 72, obręb: Jędrzychów,  jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  AU.6730.219.2013 (ostateczna w dniu 12.02.2014r.) 
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12. 12/14 15.01.2014 Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno stojącego z 
garażem wbudowanym wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną 

Agnieszka i Paweł Huk,  ul. Łukasińskiego 12/1,  
48-300 Nysa. 

działka nr 251/7, obręb: Goświnowice,  
jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  AU.6730.226.2013 Ostateczna 

03.02.2014r. 

13. 13/14 15.01.2014 Zmiana decyzji  nr 123/13 z dnia 
22.07.2013r. (AU.6730.133.2013) 

Violetta i Tomasz Tkacz, 48-303 Nysa,  
ul. Kazimierza  Pułaskiego 21 

działka nr 36/5, AM-53, obręb Górna Wieś, 
jednostka ewidencyjna Nysa-miasto 

Budowa garażu na samochód osobowy 
 AU.6730.236.2013 Ostateczna 

19.02.2014r. 

14. 14/14 15.01.2014 Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego z 
przeznaczeniem na pracownię protetyczną 

Zuzanna Rogala,  ul. Krzemieniecka 1A,  48-304 Nysa 
działka nr 14/7, AM-491, obręb Zamłynie, jednostka ewidencyjna 
Nysa-miasto 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania 
części budynku mieszkalnego jednorodzinnego z 
przeznaczeniem na pracownię protetyczną. Funkcja usługowa poniżej 30% powierzchni 
całkowitej budynku. 

 AU.6730.222.2013 Ostateczna 06.02.2014r. 

15. 15/14 
15.01.2014 

Zmiana decyzji nr 
141/13 z dnia 16.09.2013r. 
(AU.6730.139.2013) 

Przemysław Turski, 48-
300 Nysa, ul. Św. Piotra 8/11 

działka nr 83/2, AM-21, 
obręb Śródmieście, jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto 

Budowa  budynku usługowo-
handowo-magazynowego (salon motocyklowy) wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

 AU.6730.209.2013 

16. 16/14 15.01.2014 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 
budowa zjazdu z drogi gminnej 

Małgorzata i Michał Ignerscy,  
ul. Kisielewskiego 17,  48-303 Nysa 

część działek nr 602 i 504, obręb: Skorochów, 
jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  AU.6730.202.2013 
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17. 17/14 17.01.2014 Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno stojącego z 
garażem wbudowanym wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną 

Joanna Tarasek, 48-300 Nysa, ul. Witkiewicza 20A. działki nr 232/21  i 232/23, obręb: 
Jędrzychów,  jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  AU.6730.232.2013 

18. 18/14 17.01.2014 Zmiana sposobu użytkowania 
istniejącego lokalu usługowego (gabinet 
lekarski) na cele mieszkalne. 

Maria Myszakowska,  48-304 Nysa,  
ul. Bończyka 9/7.  

część działki nr 35/14, AM-16, obręb 
Śródmieście, jednostka ewidencyjna Nysa-
miasto. 

Zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna - zmiana sposobu 
użytkowania istniejącego lokalu 
usługowego (gabinet lekarski) na 
cele mieszkalne. 

 AU.6730.198.2013 (ostateczna 
05.03.2014r.) 

19. 19/14 29.01.2014 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego z garażem 
wbudowanym wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Wanda i Mieczysław Pamuła,  48-300 Regulice 32 
część działki nr 298, obręb: Regulice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  AU.6730.234.2013 

20. 20/14 
29.01.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego z garażem wbudowanym wraz z 
niezbędną infrastrukturą 
techniczną, w tym bezodpływowym zbiornikiem na ścieki 

Maria i Czesław Woźniak, 
ul. Zapolskiej 10,  48-303 Nysa 

działka nr 110/7, obręb: 
Jędrzychów,  jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  AU.6730.230.2013 
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21. 21/14 29.01.2014 Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno stojącego z 
garażem wbudowanym wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym 
bezodpływowym zbiornikiem na ścieki 

Maria i Czesław Woźniak, ul. Zapolskiej 10,  
48-303 Nysa 

działka nr 110/8, obręb: Jędrzychów,  
jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  AU.6730.231.2013 

22. 22/14 04.02.2014 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego z garażem 
wbudowanym wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, w tym bezodpływowym 
zbiornikiem na ścieki 

Maria i Czesław Woźniak, ul. Zapolskiej 10,  
48-303 Nysa 

działka nr 110/5 obręb: Jędrzychów,  
jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  AU.6730.227.2013 

23. 23/14 
04.02.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego z garażem wbudowanym wraz z 
niezbędną infrastrukturą 
techniczną, w tym bezodpływowym zbiornikiem na ścieki 

Maria i Czesław Woźniak, 
ul. Zapolskiej 10,  48-303 Nysa 

działka nr 110/6, obręb: 
Jędrzychów,  jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  AU.6730.229.2013 

24. 24/14 06.02.2014 Zmiana sposobu użytkowania części 
dwóch budynków usługowych na cele 
mieszkalne. 

Jarosław Żardzin, prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą PULVER-CENTER 
Jarosław Żardzin,  Przełęk 34, 48-303 Nysa 

działki nr 345/76, 345/77, 345/66, obręb: 
Przełęk, jednostka ewidencyjna Nysa - 
obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowo-usługowa – 
zmiana sposobu użytkowania części 
budynków usługowych na cele 
mieszkalne. 

 AU.6730.224.2013 
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25. 25/14 18.02.2014 Nadbudowa, przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania strychu budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego na 
cele mieszkalne.  

Krystyna i Władysław  Kalika, ul. Kukułcza 20, 
48-300 Nysa 

działka nr 60, AM-12, obręb Radoszyn, 
jednostka ewidencyjna Nysa-miasto 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna - nadbudowa, 
przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania strychu budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego na 
cele mieszkalne. 

 AU.6730.233.2013 ostateczna dnia 
11.03.2014r. 

26. 26/14 
20.02.2014 Budowa  budynku 

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

działka nr 117, obręb: 
Goświnowice,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa usługowa – obiekt 
towarzyszący (budynek gospodarczy (w konstrukcji stalowej)). 
 

 AU.6730.237.2013 

27. 27/14 21.02.2014 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego  
w zabudowie zagrodowej wraz  
z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym 
bezodpływowym zbiornikiem na ścieki 
o poj. 10m3 oraz budowa zjazdu z drogi gminnej. 

Elżbieta Podstawka,  ul. Wiejska 45, 48-300 
Jędrzychów, pełnomocnik Pan Piotr Władyka, ul. Celna 19/4, 48-300 Nysa 

działki nr 354, 379, obręb: Jędrzychów,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa zagrodowa.  AU.6730.266.2013 

28. 28/14 27.02.2014 Nadbudowa  i 
przebudowa 
istniejącego 
budynku  
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
 

Adam Głuszek,  48-300 Regulice 25A 
 

działki nr 230/20 i 230/21, obręb: 
Regulice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – inwestycja 
polega na nadbudowie i przebudowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego. 
 

 AU.6730.275.2013 Ostateczna w dniu 
25.03.2014r.  
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29. 29/14 27.02.2014 budowa budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną 
  

Adam Kukułka,  ul. Osiedle Podzamcze 
sek. C 18/5, 48-300 Nysa 

działka nr 44/19, AM-9, obręb: Wróblewskiego,  
jednostka ewidencyjna Nysa – miasto. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.223.2013 

30. 30/14 27.02.2014 Rozbudowa  
budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego  
o garaż na 
samochód 
osobowy 

Izabela Kucharska  48-300 Nysa, ul. Sudecka 
6a/3  

działka nr 27/8, obręb: Wróblewskiego,  
jednostka ewidencyjna Nysa – miasto 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – rozbudowa 
budynku mieszkalnego o garaż na samochód osobowy. 
 

 AU.6730.235.2013 

31. 31/14 
27.02.2014 Zmiana  sposobu 

użytkowania części 
strychu budynku 
mieszkalnego  
wielorodzinnego na 
cele mieszkalne 
(wc) 

Urszula Kasalik,  
ul. Szkolna 11/5, 48-300 Goświnowice  

działka nr 258/1, obręb: 
Goświnowice,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna – zmiana sposobu użytkowania części strychu budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego na cele mieszkalne (wc).  
 

 AU.6730.241.2013 

32. 32/14 
03.03.2014 

Zmiana sposobu 
użytkowania budynków przemysłowych na 
budynki mieszkalne jednorodzinne i 
gospodarcze. 

Daria Witko, Radzikowice 
42, 48-381 Goświnowice 

działka nr 237/5, obręb: 
Goświnowice,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – inwestycja obejmuje 
zmianę sposobu użytkowania dwóch 
budynków przemysłowych na 
budynki mieszkalne jednorodzinne 
oraz czterech budynków 
przemysłowych na budynki 
gospodarcze. 

 AU.6730.346.2013 
ostateczna w dniu 03.04.2014r. 

33. 33/14 07.03.2014 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
sklepu spożywczego na punkt apteczny 

Anna Bułka,  48-303 Siestrzechowice, 
ul. Kopernika 20 i Grzegorz Własiuk,  

działka nr 336, obręb: Koperniki,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa usługowa – zmiana sposobu użytkowania sklepu 
spożywczego na punkt apteczny.  

 AU.6730.228.2013 
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  48-316 Łambinowice,  ul. 1 Maja 6B/3. 

 
  

34. 34/14 14.03.2014 Zmiana decyzji  nr 136/13 z dnia 28.08.2013r. 
(AU.6730.148.2013) 

Anna i Dariusz Kotara,  48-303 Nysa,  ul. Korczaka 31/23 
działki nr 405/3, 605 obręb: Koperniki,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  z wbudowanym garażem wraz z 
infrastrukturą techniczną, budynku gospodarczego wolno 
stojącego oraz zjazdu z drogi gminnej . 

 AU.6730.20.2014 (ostateczna 02.04.2014r.) 

35. 35/14 14.03.2014 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną oraz 
budowa zjazdu  z drogi gminnej. 

Piotr Turzyński,  ul. Mikołaja Kopernika 11,  
48-303 Siestrzechowice 

części działki nr 25 i 26, obręb: Siestrzechowice, 
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.270.2013 Ostateczna w dniu 
14.04.2014r. 

36. 36/14 14.03.2014 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego z garażem 
wbudowanym  wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną oraz budowa zjazdu  
z drogi powiatowej. 

Elżbieta i Marian Gibas, 48-321 Domaszkowice 97 działka nr 190/3, 682, obręb: Domaszkowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.240.2013 Ostateczna w dniu 17.04.2014r. 

37. 37/14 
14.03.2014 

zmiana sposobu 
użytkowania części parteru istniejącego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
(segment zabudowy 

Alicja Szwec,  
ul. Gołębia 5, 48-300 Nysa  

działka nr 84/2, AM-12 
obręb: Radoszyn,  jednostka ewidencyjna Nysa – miasto. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – inwestycja obejmuje zmianę sposobu użytkowania części parteru 
istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
(segment zabudowy bliźniaczej) z 

 AU.6730.265.2013 
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bliźniaczej)  z przeznaczeniem na 
cele usługowe – salon kosmetyczny 
 

przeznaczeniem na cele usługowe – salon kosmetyczny. 
Powierzchnia usług w budynku mieszkalnym nie przekroczy 30%. 
 

38. 38/14 
18.03.2014 

zmiana decyzji o 
warunkach zabudowy nr 19/07 
z dnia 08.02.2007 r. (BPP.7331-185/06)  

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

na działach nr 557/37 i 
557/29 obręb Skorochów, jednostka 
ewidencyjna Nysa – obszar wiejski (na dzień wydania 
niniejszej decyzji, w związku ze zmianą 
numeracji działek nr 557/37 i 557/29, obręb Skorochów, planowana 
inwestycja realizowana będzie odpowiednio na 
działkach nr 603 i 504, obręb Skorochów, jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski) 

budowie budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

 AU.6730.271.2013 

39. 39/14 
18.03.2014 

Przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania budynku 
magazynowego na budynek handlowo-usługowy 

Adam Janota, JAMAL,  
ul. Wiejska 8,  48-300 Jędrzychów 

działka nr 159/1,  
obręb: Jędrzychów,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa usługowa – inwestycja 
obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku 
magazynowego na budynek handlowo-usługowy 

 AU.6730.2.2014 
Ostateczna w dniu 05.05.2014r. 

40. 40/14 18.03.2014 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 – przebudowa i 
zmiana sposobu użytkowania części  budynku mieszkalno-
gospodarczego na cele mieszkalne oraz budowa garażu dwustanowiskowego. 

 AU.6730.65.2012 Ostateczna w dniu 
28.08.2014r. 
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41. 41/14 20.03.2014 Budowa garażu wolno stojącego Bożena Urbaniak,  48-303 Kubice 19 działka nr 123/12, obręb: Kubice,  

jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – obiekt 
towarzyszący (garaż) 

 AU.6730.16.2014 

42. 42/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego z 
garażem wbudowanym w zabudowie 
zagrodowej wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną  

Piotr Orzechowski,  
48-303 Konradowa 36 

działka nr 103, obręb: 
Konradowa,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa zagrodowa  AU.6730.348.2013 

43. 43/14 24.03.2014 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Magdalena Derejczyk,  ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 
części działki nr 337/2, obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.309.2013 Ostateczna w dniu 24.04.2014r.  

44. 44/14 24.03.2014 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Magdalena Derejczyk,  ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 
części działki nr 337/2, obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.310.2013 Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

45. 45/14 24.03.2014 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Magdalena Derejczyk,  ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 
części działki nr 337/2, obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.311.2013 Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 
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46. 46/14 24.03.2014 Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  ul. Mickiewicza 40,  
48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, obręb: Biała Nyska,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.312.2013 Ostateczna w dniu 
24.04.2014r. 

47. 47/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.313.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

48. 48/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.314.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

49. 49/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.315.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

50. 50/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.316.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 
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51. 51/14 24.03.2014 Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  ul. Mickiewicza 40,  
48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, obręb: Biała Nyska,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.317.2013 Ostateczna w dniu 
24.04.2014r. 

52. 52/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.318.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

53. 53/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.319.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

54. 54/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.320.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

55. 55/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.321.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 
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56. 56/14 24.03.2014 Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  ul. Mickiewicza 40,  
48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, obręb: Biała Nyska,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.322.2013 Ostateczna w dniu 
24.04.2014r. 

57. 57/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.323.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

58. 58/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.324.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

59. 59/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.325.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

60. 60/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.326.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 
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61. 61/14 24.03.2014 Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  ul. Mickiewicza 40,  
48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, obręb: Biała Nyska,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.327.2013 Ostateczna w dniu 
24.04.2014r. 

62. 62/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.328.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

63. 63/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.329.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

64. 64/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.330.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

65. 65/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.331.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 
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66. 66/14 24.03.2014 Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  ul. Mickiewicza 40,  
48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, obręb: Biała Nyska,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.332.2013 Ostateczna w dniu 
24.04.2014r. 

67. 67/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.333.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

68. 68/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.334.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

69. 69/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.335.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

70. 70/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.336.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 
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71. 71/14 24.03.2014 Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  ul. Mickiewicza 40,  
48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, obręb: Biała Nyska,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.337.2013 Ostateczna w dniu 
24.04.2014r. 

72. 72/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.338.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

73. 73/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.339.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

74. 74/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.340.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

75. 75/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.341.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 
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76. 76/14 24.03.2014 Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  ul. Mickiewicza 40,  
48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, obręb: Biała Nyska,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.342.2013 Ostateczna w dniu 
24.04.2014r. 

77. 77/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.343.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

78. 78/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.344.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

79. 79/14 
24.03.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

części działki nr 337/2, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.345.2013 
Ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

80. 80/14 
25.03.2014 

Zamiana sposobu 
użytkowania części budynku gospodarczego na 
cele usługowo-handlowe (warsztat 
samochodowy, sprzedaż ogumienia) 

Maciej Gazda,  
48-300 Radzikowice 41 

części działki nr 111/2, 
obręb: Radzikowice,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowo-
usługowa – inwestycja obejmuje zamianę sposobu użytkowania części budynku gospodarczego 
na cele usługowo-handlowe (warsztat samochodowy, 
sprzedaż ogumienia) 

 AU.6730.1.2014 
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81. 81/14 27.03.2014 Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno stojącego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 
 

Karina i Waldemar Świerad,  
48-321 Niwnica, Domaszkowice 42 
 

część działki nr 53/11, obręb: Domaszkowice,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.273.2013 

82. 82/14 31.03.2014 zmiana decyzji o warunkach zabudowy nr 75/13 
z dnia 30.04.2013 r. (AU.6730.101.2013) 

 

Danuta i Czesław Kobyłeccy, 48-314 Pakosławice, Reńska Wieś 
76 

na działce nr 35/7, obręb Śródmieście, jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto 

Rozbudowa , nadbudowa i przebudowa budynku Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej wraz  z niezbędną infrastrukturą 
techniczną  

 AU.6730.23.2014 Ostateczna w dniu 23.04.2014r. 

83. 83/14 
31.03.2014 

Budowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
z garażem wbudowanym oraz 
zjazdem z drogi wewnętrznej, wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, w tym 
bezodpływowym  zbiornikiem na ścieki, 
 
 

Bogusław Prasak,  
48-321 Niwnica 28  
 

część działki nr 378, 
obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.276.2013 

84. 84/14 
31.03.2014 

Budowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego z garażem wbudowanym oraz 
zjazdem z drogi wewnętrznej, 

Bogusław Prasak,  
48-321 Niwnica 28  

część działki nr 378, 
obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski  

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.277.2013 
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wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, w tym bezodpływowym  
zbiornikiem na ścieki 

85. 85/14 
31.03.2014 

Budowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego w 
zabudowie bliźniaczej z garażem 
wbudowanym oraz zjazdem z drogi 
wewnętrznej, wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, w tym bezodpływowym  
zbiornikiem na ścieki, 
 

Bogusław Prasak,  
48-321 Niwnica 28  

część działki nr 378, 
obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski  

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.278.2013 

86. 86/14 31.03.2014 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego w 
zabudowie bliźniaczej 
z garażem wbudowanym oraz zjazdem z drogi 
wewnętrznej, wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, w tym bezodpływowym  
zbiornikiem na ścieki, 
 

Bogusław Prasak,  48-321 Niwnica 28  
część działki nr 378, obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.279.2013 
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87. 87/14 31.03.2014 Budowa  budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną . 

Małgorzata i Krzysztof Mikler,  
48-300 Koperniki 99 

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

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.280.2013 ostateczna w dniu 
24.04.2014r. 

88. 88/14 
31.03.2014 Budowa  budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną . 

Małgorzata i Krzysztof 
Mikler,  48-300 Koperniki 99 

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

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.281.2013 
ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

89. 97/14 
31.03.2014 Budowa  budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną . 

Małgorzata i Krzysztof 
Mikler,  48-300 Koperniki 99 

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

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.282.2013 
ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

90. 90/14 
31.03.2014 Budowa  budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną . 

Małgorzata i Krzysztof 
Mikler,  48-300 Koperniki 99 

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

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.283.2013 
ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

91. 91/14 
31.03.2014 Budowa  budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 

Małgorzata i Krzysztof 
Mikler,  48-300 Koperniki 99 

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

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.284.2013 
ostateczna w dniu 24.04.2014r. 
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infrastrukturą 
techniczną . 

92. 92/14 31.03.2014 Budowa  budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną . 

Małgorzata i Krzysztof Mikler,  48-300 Koperniki 99 
część działki nr 703, obręb: Koperniki,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.285.2013 ostateczna w dniu 24.04.2014r. 

93. 93/14 31.03.2014 Budowa  budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną . 

Małgorzata i Krzysztof Mikler,  
48-300 Koperniki 99 

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

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.286.2013 ostateczna w dniu 
24.04.2014r. 

94. 94/14 31.03.2014 Budowa  budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną . 

Małgorzata i Krzysztof Mikler,  
48-300 Koperniki 99 

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

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.287.2013 ostateczna w dniu 
24.04.2014r. 

95. 95/14 31.03.2014 Budowa  budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną . 

Małgorzata i Krzysztof Mikler,  
48-300 Koperniki 99 

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

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.288.2013 ostateczna w dniu 
24.04.2014r. 
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96. 96/14 31.03.2014 Przebudowa 

budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
(przewidzianego 
częściowo do 
rozbiórki) 

Adam Sroka,  48-300 Jędrzychów,  
ul. Polna 12 

działki nr 116/3 i 117, obręb: Jędrzychów,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - przebudowa 
budynku mieszkalnego, przewidzianego częściowo do 
rozbiórki. Inwestycja polega na rozbiórce dachu  
oraz ścian do poziomu stropu nad parterem, wymianie stropu nad parterem, wykonaniu ścianki 
kolankowej oraz pozostałych ścian, konstrukcji oraz pokrycia 
dachu.  

 AU.6730.272.2013 

97. 97/14 
01.04.2014 Przeniesienie decyzji 

nr 43/11 
(znak sprawy: 
AU.7331-248/10) z 
dnia 08.03.2011r. 

Franciszek Bułka, 48-314 
Pakosławice, Radowice 3 

działki nr 209/5, 209/6, 
209/7, 209/8, obręb 
Goświnowice, jednostka 
ewidencyjna Nysa - 
obszar wiejski, 

z dotychczasowego Inwestora:    Pani 
Marii Czarnik, 48-381 Goświnowice, 
ul. Kolejowa 7/2 

 
na rzecz nowych Inwestorów:    Franciszka Bułki, 48-314 
Pakosławice, Radowice 3 

 AU.6730.63.2014 (ostateczna 25.04.2014r.) 

98. 98/14 
01.04.2014 Nadbudowa,  

rozbudowa, 
przebudowa oraz 
zmiana sposobu 
użytkowania 
budynku handlowo-
usługowego 
będącego w trakcie 
budowy na cele 
mieszkalne 
 

Przemysław Rychlik,  
48-351 Biała Nyska, ul. 
Czterech Pancernych 11A 

działka nr 69/5, obręb: 
Biała Nyska,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – inwestycja obejmuje 
nadbudowę, rozbudowę, przebudowę 
oraz zmianę sposobu użytkowania 
budynku handlowo-usługowego 
będącego w trakcie budowy na cele 
mieszkalne. 
 

 AU.6730.3.2014 
(ostateczna 23.04.2014r.) 

99. 99/14 
02.04.2014 Budowa stacji paliw 

płynnych i LPG 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną. 

AUTO LELEK GROUP  
Sp. z o.o. S.K.A.,  ul. Opolska 2c,  
49-120 Sławice 

działki nr 48/2, 50/2, 
50/5, 62/3, AM-16 obręb: Śródmieście,  
jednostka ewidencyjna Nysa – miasto. 
 

Zabudowa usługowa - budowa 
stacji paliw płynnych i LPG, obejmująca pawilon obsługi stacji 
oraz wiatę dystrybutorów, zbiornik paliw płynnych 2 szt. o poj.  
do 60 m3 każdy, zbiornik paliwa 

 AU.6730.274.2013 
(ostateczna 31.04.2014r.) 
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gazowego – LPG o poj. do 10 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną.  

100.100/14 04.04.2014 Przeniesienie 
decyzji nr 151/13 
(znak sprawy: 
AU.6730.168.2013) 
z dnia 17.09.2013r. 

Małgorzata i Grzegorz Podborączyńscy,  48-300 Rusocin 46A. 
działka nr 276/13, obręb: Rusocin,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

z dotychczasowego Inwestora: Pani Janiny Jabłońskiej,  48-304 Nysa, ul. Karpińskiego1, 
 na rzecz nowych Inwestorów: 

Państwa Małgorzatę i Grzegorza Podborączyńskich,  
48-300 Rusocin 46A.  

 AU.6730.66.2014 (ostateczna 28.04.2014r.) 

101.101/14 07.04.2014 Budowa  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną 
 

Antoni Uran,  48-351 Przełęk 22A  
działka nr 115/6, obręb: Przełęk,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.15.2014 (ostateczna 28.04.2014r.) 

102.102/14 08.04.2014 Budowa kanału tłocznego, odprowadzającego 
ścieki  z Zakładu 
Produkcyjnego Intersnack Poland zlokalizowanego  
przy ul. Jagiellońskiej (na dz. nr 142, obręb 
Dolna Wieś)  do Zakładowej Oczyszczalni 
Ścieków zlokalizowanej  
przy ul. Dzierżona 

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

działki nr 227/1, 10, 8/2, 50, 51, 52, 63, 65, 221, 142/2, 142/5, 132/2, 
73/1, 73/2, 45/14 i 45/9, obręb: Konradowa,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.  

Obiekt infrastruktury technicznej – kanał tłoczny  
 AU.6730.187.2013 (ostateczna w dniu 05.05.2014r.) 
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(na dz. nr 45/9, obręb Konradowa) w Nysie 

103.103/14 11.04.2014 Budowa budynku 
gospodarczego 

Jan Skolarczyk,  48-300 Nysa,  ul. Grodkowska 50/22 
część działki nr 832/1, obręb: Złotogłowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa gospodarcza.  AU.6730.24.2014 

104.104/14 
15.04.2014 Budowa  budynku 

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

Kazimiera  
Skowron-Jędraszyk,  48-303 Morów 60 

część działki nr 138/2, 
obręb: Morów,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.22.2014 
(ostateczna 07.05.2014r.) 

105.105/14 
15.04.2014 

Budowa  garażu 
dwustanowiskowego na samochody 
osobowe. 
 

Anna Wiśniowska,  
48-303 Nysa,  ul. Długosza 43 

działka nr 62, AM-53, 
obręb: Górna Wieś,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto.  

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – obiekt towarzyszący (garaż). 
 

 AU.6730.21.2014 
(ostateczna 05.05.2014r) 

106.106/14 
15.04.2014 

Zmiana decyzji  
nr 162/13 z dnia 31.10.2013r. (AU.6730.176.2013) 

Marzena i Marian 
Szczepanek,  ul. Kościuszki 20/10,  48-300 Nysa 

działka nr 107/4, obręb 
Rusocin, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

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

 AU.6730.34.2014 

107.107/14 
22.04.2014 

Rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego  
o ganek wraz z tarasem 

Bartłomiej Kruby,  
48-381 Niwnica 10 

część działki nr 252, 
obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – rozbudowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego o ganek wraz  z tarasem na poziomie pierwszego piętra 

 AU.6730.18.2014 
Ostateczna w dniu 16.05.2014r. 
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108.108/14 22.04.2014 Zmiana  decyzji nr 81/08 z dnia 

17.07.2008 r. (AUG.AU.7331-
31/08) zmienionej decyzją Burmistrza 
Nysy nr 102/08 z dnia 14.08.2008r. (AU.7331-203A/08), 

Pani Anna Gajderowicz i Pan Janusz Gajderowicza, 
48-300 Nysa, ul. Leszczynowa 12, 

na terenie dz. nr ewid. 29 – ark. mapy 14, 
obręb Radoszyn, jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto 

Rozbudowa  i nadbudowa istniejącego tarasu 
garażowego z przeznaczeniem na oranżerię – ogród zimowy w 
budynku mieszkalnym jednorodzinnym, planowanej do 
realizacji w Nysie przy  ul. Leszczynowej 12, 

 AU.6730.35.2014 

109.109/14 22.04.2014 Rozbudowa budynku 
garażowo-
gospodarczego z 
przeznaczeniem  
na budynek 
gospodarczo-
garażowy 
(dwustanowiskowy 
na samochody 
osobowe)  
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną. 

Jerzy Skowron,  
48-351 Biała Nyska, ul. 
Zamkowa 5 
 

działka nr 344, obręb: 
Biała Nyska,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 
 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – obiekt 
towarzyszący (budynek 
gospodarczo-garażowy). 
 

 AU.6730.349.2013 

110.110/14 
30.04.201
4 
 

Budowa  zakładu 
elektromechaniki 
samochodowej 
(diagnostyka 
komputerowa,  
naprawa 
podzespołów 
elektrycznych i 
elektronicznych 
samochodowych)  
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną, 

Krzysztof Horodok,  
48-300 Nysa, ul. 
Malczewskiego 6 

działka nr 14/32, 
obręb: Goświnowice,  
jednostka 
ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski 

Zabudowa usługowa.   AU.6730.19.2014 
ostateczna w 
dniu 27.05.2014r. 
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111.111/14 05.05.2014 Zmiana decyzji  nr 160/13 z dnia 

28.10.2013r. (AU.6730.173.2013) 

Józefa i Mariusz Ziemnik, 48-304 Nysa,  
ul. Wasylewskiego 14/8 

działka nr 71/4, obręb Jędrzychów, jednostka 
ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

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

 AU.6730.62.2014 ostateczna w dniu 
02.06.2014r. 

112.112/14 
05.05.2014 Budowa  wiaty 

gospodarczej w 
zabudowie 
zagrodowej, 
 

Andrzej Lipowicz,  
48-303 Wierzbięcice 3/3  
 

część działki nr 21/4, 
obręb: Wierzbięcice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa zagrodowa – obiekt 
towarzyszący (wiata).  

 AU.6730.17.2014 

113.113/14 06.05.2014 Rozbudowa, 
nadbudowa i 
przebudowa 
budynku 
mieszkalnego  
jednorodzinnego 
na cele 
mieszkalne. 
 

Maryli i Daniela Kłuś,  48-300 Nysa, ul. 
Kościuszki 5C/14 

działka nr 611/6, AM-14, obręb: Radoszyn,  
jednostka ewidencyjna Nysa – miasto 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.43.2014 ostateczna w dniu 
27.05.2014r. 

114.114/14 08.05.2014 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
części budynku dydaktyczno-
formacyjnego na cele usługowe (żłobek – klub malucha)  
wraz z rozbudową  o schody zewnętrzne 
oraz budowa placu zabaw. 

Anna Żyrek,  prowadząca działalność  
gospodarczą pod nazwą ELIKSANA Anna Żyrek,  
48-385 Otmuchów,  Os. Lata Kwiatów 18  

część działki nr 5/8, AM-8, obręb: 
Wróblewskiego,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto 

Zabudowa usługowa - przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania części budynku dydaktyczno-formacyjnego na 
cele usługowe (żłobek – klub malucha) wraz z rozbudową  o schody zewnętrzne oraz 
budowa placu zabaw.  

 AU.6730.64.2014 

115.115/14 09.05.2014 Rozbudowa placu 
tanecznego wraz z 
zadaszeniem 
(wiatą) 

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

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

Zabudowa usług sportu i 
rekreacji – obiekt towarzyszący 
(wiata). 
 

 AU.6730.37.2014 (ostateczna 12.06.2014r.) 
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116.116/14 12.05.2014 Budowa  budynku garażowo-

gospodarczego 
 

Anna Popielska,  48-300 Nysa, ul. Aleja 
Wojska Polskiego 32A  

działka nr 48/4, AM-5, obręb: Wróblewskiego,  
jednostka ewidencyjna Nysa – miasto 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – obiekt 
towarzyszący (budynek garażowo-gospodarczy). 
 

 AU.6730.47.2014 

117.117/14 
14.05.2014 

Budowa budynku 
gospodarczego w zabudowie 
zagrodowej 

Tadeusz Śliwa,  
48-303 Lipowa 37 

działka nr 37, obręb 
Lipowa, jednostka ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski 

Zabudowa zagrodowa – budynek 
gospodarczy 

 AU.6730.44.2014 

118.118/14 15.05.2014 Budowa budynku gospodarczego 
wolno stojącego 

Krzysztof Włoch,  48-300 Nysa,  
ul. Braci Gierymskich 22 

działka nr 34/103,  AM-13, obręb: 
Radoszyn,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – obiekt 
towarzyszący (budynek gospodarczy). 
 

 AU.6730.46.2014 

119.119/14 15.05.2014 Nadbudowa i przebudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego  
oraz budynków gospodarczych. 
 

Sylwia Janicka,  48-303 Niwnica 38 działka nr 284, obręb Niwnica, jednostka 
ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – nadbudowa  
i przebudowa budynku mieszkalnego i budynków 
gospodarczych. Inwestycja polega na przebudowie  
i nadbudowie, wymianie konstrukcji dachu i pokrycia dachu w istniejącym budynku 
mieszkalnym oraz nadbudowy  i przebudowy przyległej zabudowy 
gospodarczej. 

 AU.6730.54.2014 (ostateczna 
06.06.2014r.) 

120.120/14 
16.05.2014 

Budowa zadaszenia 
(wiaty) placu tanecznego 

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

część działki nr 401/1, 
obręb Koperniki, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa usług sportu i rekreacji 
– obiekt towarzyszący (wiata). 

 AU.6730.42.2014 

121.121/14 19.05.2014 Budowa  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego z wbudowanym 
garażem dwustanowiskowym 

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

działka nr 579/4, obręb Skorochów, jednostka 
ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.38.2014 
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wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną. 

122.122/14 19.05.2014 Budowę budynku zamieszkania zbiorowego 
(pensjonat / dom studenta / schronisko 
młodzieżowe) z lokalami handlowo-
usługowymi w poziomie piwnicy i parteru wraz  
z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, 

Bożena Szybkowska,  48-300 Nysa,  ul. Gołębia 4 
działka nr 27/2 oraz część działki nr 27/7, AM-16, obręb: 

Śródmieście,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto  

Zabudowa usługowa – budynek zamieszkania zbiorowego (pensjonat / dom studenta / 
schronisko młodzieżowe) z lokalami handlowo-usługowymi w 
poziomie piwnicy i parteru wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną.  

 AU.6730.31.2014 

123.123/14 
19.05.2014 

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

Barbara i Tomasz 
Sebastiańscy,  48-300 Nysa,  ul. Ujejskiego 8A/20 

działka nr 62/4, obręb: 
Siestrzechowice,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.29.2014 

124.124/14 21.05.2014 Budowa okręgowej stacji kontroli 
pojazdów, czterostanowiskowej myjni samochodowej 
bezdotykowej oraz budynku 
magazynowego wraz z niezbędną  

Ryszard Adamczyk,  48-300 Nysa,  
ul. Bohaterów  Warszawy 24E/1  Maciej Salachna,  
48-300 Nysa,  ul. Bolesława Śmiałego 3 
 

część działki nr 20, obręb: Niwnica,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa usługowa – budowa budynku stacji kontroli pojazdów, 
budynku magazynowego oraz bezdotykowej myjni samochodowej na 4 stanowiska 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym bezodpływowy 
zbiornik na ścieki.  

 AU.6730.30.2014 
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infrastrukturą techniczną, w tym 
bezodpływowy zbiornik na ścieki 

125.125/14 21.05.2014 Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku 
mieszkalnego  jednorodzinnego na 
cele mieszkalne 

Krystian Hajduk,  48-300 Rusocin 81A  
działka nr 108/2, obręb: Rusocin,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.52.2014 

126.126/14 
21.05.2014 

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

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

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

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 AU.6730.39.2014 
ostateczna w dniu 20.06.2014r. 

127.127/14 27.05.2014 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego  
(urząd pocztowy) w budynku mieszkalno-
usługowym  na lokal usług cateringowych 
(kuchnię) 
 

Joanna Piwowarczyk,  48-321 Niwnica 15 działka nr 295/4, obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowo-usługowa – zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego 
(urząd pocztowy) w budynku mieszkalno-usługowym na lokal 
usług cateringowych (kuchnię).  

 AU.6730.36.2014 

128.128/14 28.05.2014 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego  wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Joanna i Tomasz Żardzin,  48-351 Przełęk 41A i 
Dorota i Ryszard Łaciak,  48-351 Przełęk 41A  

część działki nr 176/1, obręb: Przełęk,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.28.2014 (ostateczna 
17.06.2014r.) 
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129.129/14 28.05.2014 Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno stojącego  
z wbudowanym garażem  
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

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

część działki nr 156/3, obręb: Rusocin,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.48.2014 

130.130/14 28.05.2014 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  
z wbudowanym garażem  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

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

część działki nr 156/3, obręb: Rusocin,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  AU.6730.50.2014 

131.131/14 28.05.2014 Rozbudowa  i przebudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

Danuta i Andrzej Wójs,  48-300 Regulice 26a 
 

działka nr 230/14, obręb: Regulice,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.41.2014 (ostateczna 
17.06.2014r.) 

132.132/14 
06.06.2014 

Budowa garażu na 
samochód osobowy. 

Zygmunt Posadowski,  
ul. Nyska 26/26, 48-351 Biała Nyska 

 

działka nr 508, obręb: 
Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna – obiekt towarzyszący (garaż). 
 

 AU.6730.269.2013 

133.133/14 06.06.2014 Rozbudowa  
budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego  
oraz budowę wiaty 
wolno stojącej 
 

Renata Królczyk-Nosal,  48-300 Nysa, ul. Aleja 
Wojska Polskiego 53a  
 

działka nr 89/7, AM-8, obręb: Wróblewskiego,  
jednostka ewidencyjna Nysa – miasto 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – rozbudowa 
budynku mieszkalnego o wiatę ogrodową oraz budowa wolno 
stojącej wiaty gospodarczej.  

 AU.6730.45.2014 (ostateczna 
11.07.2014r.) 



 32 
134.134/14 06.06.2014 Budowa garażu na 

samochód 
osobowy. 

Tomasz Zając,  48-303 Biała Nyska,  
ul. Parkowa 1/6-6A  

część działki nr 15/8, obręb: Biała Nyska,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – obiekt 
towarzyszący (garaż).  

 AU.6730.51.2014 

135.135/14 06.06.2014 Rozbudowa 
budynku 
mieszkalnego 
wielorodzinnego o 
ganek (wiatrołap) 

Tomasz Zając,  48-303 Biała Nyska,  ul. Parkowa 1/6-6A 
część działki nr 15/8, obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – rozbudowa budynku o wiatrołap. 
 AU.6730.53.2014 

136.136/14 10.06.2014 Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną. 

Magdalena Derejczyk,  ul. Mickiewicza 40, 
 48-304 Nysa 

część działki nr 334, obręb: Biała Nyska,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.289.2013 

137.137/14 10.06.2014 Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną. 

Magdalena Derejczyk,  ul. Mickiewicza 40, 
 48-304 Nysa 

część działki nr 334, obręb: Biała Nyska,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.290.2013 

138.138/14 10.06.2014 Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną. 

Magdalena Derejczyk,  ul. Mickiewicza 40, 
 48-304 Nysa 

część działki nr 334, obręb: Biała Nyska,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.291.2013 
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139.139/14 10.06.2014 Budowa budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną. 

Magdalena Derejczyk,  ul. Mickiewicza 40, 
 48-304 Nysa 

część działki nr 334, obręb: Biała Nyska,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.292.2013 

140.140/14 
10.06.2014 Budowa budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną. 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

część działki nr 334, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.293.2013 

141.141/14 
10.06.2014 Budowa budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną. 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

część działki nr 334, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna 

Nysa – obszar wiejski  

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.294.2013 

142.142/14 
10.06.2014 Budowa budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną. 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

część działki nr 334, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna 

Nysa – obszar wiejski  

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.295.2013 

143.143/14 
10.06.2014 Budowa budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 

Magdalena Derejczyk,  
ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 

część działki nr 334, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna 

Nysa – obszar wiejski  

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.296.2013 
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infrastrukturą 
techniczną. 

144.144/14 10.06.2014 Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną. 

Magdalena Derejczyk,  ul. Mickiewicza 40,  48-304 Nysa 
część działki nr 334, obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna 

Nysa – obszar wiejski  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.297.2013 

145.145/14 12.06.2014 Nadbudowa budynku gospodarczego  
o pomieszczenia mieszkalne  oraz przebudowa 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Andrzej Gąsiorek,  48-351 Biała Nyska,  
ul. Nyska 21  

część działki nr 38, obręb: Biała Nyska,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Inwestycja polega 
na: nadbudowie budynku gospodarczego o jedną kondygnację – dodatkowe 
pomieszczenia mieszkalne oraz przebudowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego  na pierwszym piętrze – polegające na realizacji otworu – 
dojście do części mieszkalnej projektowanej  
nad budynkiem gospodarczym.  

 AU.6730.26.2014 (ostateczna 
18.07.2014r.) 

146.146/14 
12.06.2014 

Przebudowa, 
nadbudowa o pomieszczenia mieszkalne oraz 
rozbudowa  o garaż 
dwustanowiskowy pawilonu handlowego z 
punktem gastronomicznym  
będącego w trakcie budowy 

Wiesława Drozda,  
48-300 Rusocin 86  

działki nr 102, obręb: 
Rusocin,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowo-
usługowa 

 AU.6730.70.2014  
(ostateczna 03.07.2014r.) 
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147.147/14 23.06.2014 

Przebudowa, 
rozbudowa i zmiana 
sposobu użytkowania 
istniejącego budynku 
gospodarczego na 
budynek mieszkalny 
jednorodzinny wraz z 
niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną,  

Katarzyna i Krzysztof Bodzioch,  
48-303 Konradowa 26  
 

Na części działki nr 178, 
obręb Konradowa, 
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 

 AU.6730.49.2014 

148.148/14 
23.06.2014 

Budowa  parku 
rowerowego (BIKEPARK) oraz 
budowa budynku usługowo-gospodarczego wraz 
z niezbędną infrastrukturą 
techniczną. 

Kamila Wilk,  
48-300 Nysa, ul. Wolności 9/27 
 

część działki nr 3/5,  
AM-25, obręb: Radoszyn,  
jednostka ewidencyjna Nysa – miasto 

Zabudowa usługowa. 
 

 AU.6730.67.2014 
(ostateczna 15.07.2014r.) 

149.149/14 
23.06.2014 

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

Wanda Padykuła,  
48-303 Nysa,  ul. Długosza 47 

część działek nr 1/13, 
1/14,  AM-53, obręb: Górna Wieś,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.   

 AU.6730.350.2013 

150.150/14 23.06.2014 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego z 
garażem wbudowanym wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. 

Wanda Padykuła,  48-303 Nysa,  
ul. Długosza 47 

część działek nr 1/13, 1/14,  AM-53, obręb: 
Górna Wieś,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 

 AU.6730.351.2013 
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151.151/14 26.06.2014 Budowa wiaty 

gospodarczej. 
 

Franciszek Bułka,  48-314 Radowice 3 
 

działki nr 209/5, 209/6, 209/7 i 209/8, obręb: 
Goświnowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – obiekt 
towarzyszący (wiata).   

 AU.6730.71.2014 ostateczna w dniu 
25.07.2014r. 

152.152/14 
02.07.2014 

Przebudowa części 
dachu w budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym 

Agnieszka Jarosz,  
48-300 Rusocin 6 

działki nr 162/2, obręb: 
Rusocin,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – przebudowa części dachu w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym 

 AU.6730.72.2014 

153.153/14 
02.07.2014 

Budowa dwóch wiat 
rekreacyjnych wolno stojących 

Danuta i Zbigniew 
Siweccy,  48-303 Hajduki Nyskie 47 

działki nr 134, obręb: 
Hajduki Nyskie,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – obiekt towarzyszący (2 wiaty) 

 AU.6730.74.2014 
ostateczna w dniu 14.08.2014r. 

154.154/14 08.07.2014 Przebudowa oraz zmiana sposobu 
użytkowania strychu na pomieszczenie mieszkalne  
w budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym. 

Stanisław i Małgorzata Bigas,  
48-300 Nysa, ul. Malczewskiego 8  
 

działka nr 30/5, AM-13, obręb: Radoszyn,  
jednostka ewidencyjna Nysa – miasto 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.79.2014 ostateczna w dniu 
11.08.2014r. 

155.155/14 
16.07.2014 Budowa  budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną, 
  

Janina Satora,  
ul. Unii Lubelskiej 9, 48-303 Nysa  

część działki nr 13/5, 
AM-64, obręb: Górna Wieś,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.55.2014 

156.156/14 16.07.2014 Budowa  budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 

Janina Satora,  ul. Unii Lubelskiej 9, 48-
303 Nysa  

część działki nr 13/5, AM-64, obręb: Górna 
Wieś,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.56.2014 
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wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną, 

157.157/14 16.07.2014 Budowa  budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną, 

Janina Satora,  ul. Unii Lubelskiej 9, 48-303 Nysa 
 

część działki nr 13/5, AM-64, obręb: Górna Wieś,  
jednostka ewidencyjna Nysa – miasto. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.57.2014 

158.158/14 16.07.2014 Budowa  budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną, 

Janina Satora,  ul. Unii Lubelskiej 9, 48-
303 Nysa  

część działki nr 13/5, AM-64, obręb: Górna 
Wieś,  jednostka ewidencyjna Nysa – miasto. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.58.2014 

159.159/14 16.07.2014 Budowa  budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną, 

Janina Satora,  ul. Unii Lubelskiej 9, 48-
303 Nysa  

część działki nr 13/5, AM-64, obręb: Górna 
Wieś,  jednostka ewidencyjna Nysa – miasto. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.59.2014 

160.160/14 16.07.2014 Budowa  budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną, 

Janina Satora,  ul. Unii Lubelskiej 9, 48-
303 Nysa  

część działki nr 13/5, AM-64, obręb: Górna 
Wieś,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.60.2014 
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161.161/14 16.07.2014 Budowa  budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną, 

Janina Satora,  ul. Unii Lubelskiej 9, 48-
303 Nysa  

część działki nr 13/5, AM-64, obręb: Górna 
Wieś,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.61.2014 

162.162/14 
18.07.2014 Przeniesienie decyzji 148/14 

(znak sprawy: 
AU.6730.153.2014) z dnia 23.06.2014r  

Gmina Nysa 
Ul. Kolejowa 15 48-300 Nysa  

część działki nr 3/5,  
AM-25, obręb: 
Radoszyn, jednostka 
ewidencyjna Nysa – 
miasto 

z dotychczasowego Inwestora:    
Kamili Wilk, ul. Wolności 9/27, 48-300 
Nysa 

 
na rzecz nowych Inwestorów:    
Gminy Nysa, ul. Kolejowa 15, 
48-300 Nysa 

 AU.6730.153.2014 

163.163/14 
21.07.2014 

Rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego  w zabudowie 
bliźniaczej o garaż na samochód 
osobowy. 

Sylwia Pydych,  
48-381 Biała Nyska,  ul. Parkowa 2D 

działki nr 406/4, obręb: 
Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – rozbudowa budynku o garaż. 
 

 AU.6730.78.2014 

164.164/14 
21.07.2014 

Budowa wiaty 
gospodarczej oraz altany rekreacyjnej 

Marzena i Piotr Lisowiec, 
48-300 Nysa,  ul. Leszczynowa 10 

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

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – obiekt towarzyszący (wiata gospodarcza i altana rekreacyjna). 
 

 AU.6730.122.2014 
ostateczna w dniu 07.08.2014r. 

165.165/14 21.07.2014 Rozbudowa, 
przebudowa oraz 
zmiana sposobu 
użytkowania  
budynku 
produkcyjno-
magazynowego na 
warsztat obróbki 
skrawaniem 
  

Zakład Ślusarski Przetwórstwo Tworzyw 
Sztucznych  Feliks Gajos, Bolesław Dutkiewicz sp. j.,  

48-303 Nysa, ul. Unii Lubelskiej 6 
 

działki nr 31/1 i 31/2, AM-53, obręb: Górna 
Wieś, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto. 
 

Zabudowa produkcyjno-usługowa.   AU.6730.69.2014 (ostateczna 
22.08.2-14r.) 
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166.166/14 25.07.2014 Przebudowa i 

zmiana sposobu 
użytkowania 
poddasza 
nieużytkowego  
(strychu) oraz 
części klatki 
schodowej 
budynku 
mieszkalnego 
wielorodzinnego  
z przeznaczeniem 
na cele mieszkalne 

Katarzyna Mielczarek,  48-300 Nysa, ul. 
Kościuszki 16B/7 

działka nr 18, AM-16, obręb: Śródmieście,  
jednostka ewidencyjna Nysa – miasto. 
 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 
 

 AU.6730.65.2014 

167.167/14 
25.07.2014 Budowa budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną. 
  

Józef Klimas,  
48-303 Nysa, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52/8. 

część działki nr 50/1 i 
działka nr 50/2, AM-53,  obręb: Górna Wieś,  jednostka ewidencyjna 

Nysa –miasto.  

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.81.2014 
(ostateczna 18.08.2014r.) 

168.168/14 25.07.2014 Budowa instalacji wolno stojących paneli 
fotowoltaicznych o mocy 2MW  
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

Grupa Eko Park Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 99/7, 02-001 Warszawa 
część działki nr 191/1, obręb: Hajduki Nyskie,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

urządzenia infrastruktury technicznej - instalacja wolno stojących paneli fotowoltaicznych 
o mocy 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

 AU.6730.162.2013 ostateczna w dniu 18.08.2014r. 

169.169/14 25.07.2014 Budowa instalacji wolno stojących 
paneli fotowoltaicznych o 
mocy 2MW  

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

część działki nr 497, obręb: Niwnica,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

urządzenia infrastruktury technicznej - instalacja wolno 
stojących paneli fotowoltaicznych o mocy 2MW wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

 AU.6730.164.2013 ostateczna w dniu 
28.08.2014r. 
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wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

170.170/14 29.07.2014 Budowa  budynku gospodarczego. 
 
 

Teresa i Andrzej Iwach,  48-303 Niwnica 142  
działka nr 80, obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – obiekt towarzyszący (budynek 
gospodarczy).   

 AU.6730.90.2014 (ostateczna 19.08.2014r.) 

171.171/14 
30.07.2014 Budowa  dwóch 

budynków 
mieszkalnych w 
zabudowie 
bliźniaczej  
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną. 
 

Pani Aleksandra Boho,  
48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 38/8 

 

działka nr 89/3, AM-8, 
obręb: Wróblewskiego,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – 2 budynki w zabudowie bliźniaczej. 
 

 AU.6730.83.2014 
ostateczna w dniu 02.09.2014r. 

172.172/14 31.07.2014 Budowa  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, 

 

Andrzej Merda,  48-300 Nysa, ul. 
Władysława Jagiełły 21 

część działki nr 261/7, obręb: Konradowa,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.116.2014 ostateczna w dniu 
20.08.2014r. 

173.173/14 31.07.2014 Budowa  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego  wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną  oraz budowa zjazdu 
z drogi gminnej 

Janusz Lato,  48-381 Goświnowice,  
ul. Szkolna 30/5  

działka nr 285/4 i część działki nr 257, obręb: 
Goświnowice,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.77.2014 ostateczna w dniu 
20.08.2014r. 
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174.174/14 31.07.2014 Budowa  sceny na 

boisku sportowym, 
tj. wiaty  
wraz z 
utwardzeniem 
terenu pod wiatą. 

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

część działki nr 29, obręb: Iława,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa usług sportu i rekreacji – obiekty towarzyszące (wiata – 
scena na boisku sportowym). 

 AU.6730.117.2014 ostateczna w dniu 
20.08.2014r. 

175.175/14 
01.08.2014 Budowa dwóch 

budynków 
gospodarczych 
wolno stojących. 

Anna Szpatuśko,  
48-321 Domaszkowice 127  

działka nr 37, obręb: 
Domaszkowice,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – obiekty towarzyszące (2 budynki gospodarcze).  
 

 AU.6730.84.2014 
ostateczna w dniu 20.08.2014r. 

176.176/14 
01.08.2014 Budowa budynku 

gospodarczego 
oraz wiaty 
rekreacyjnej 
  

Tadeusz Zemczak,  
48-303 Domaszkowice 48  

część działki nr 120, 
obręb: Domaszkowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – obiekty towarzyszące (budynek 
gospodarczy i wiata rekreacyjna).   

 AU.6730.121.2014 
ostateczna w dniu 21.08.2014r. 

177.177/14  
Przeniesienie decyzji nr 
104/14 z dnia 
15.04.2014r. (znak 
sprawy: 
AU.6730.22.2014) o 
warunkach zabudowy                           

Bogumiły i Grzegorza 
Nowackich, 48-303 Morów 
60, 
 

części działki nr 138/2, 
obręb: Morów, jednostka 
ewidencyjna Nysa – 
obszar wiejski 

z dotychczasowego Inwestora:    Kazimiera Skowron-Jędraszyk,  
 
na rzecz nowych Inwestorów: Bogumiły i Grzegorza Nowackich,    

 AU.6730.171.2014 

178.178/14 11.08.2014 Budowa  budynku gospodarczego 
wolno stojącego. 

Beata i Paweł Szotek,  48-303 Domaszkowice 45 działka nr 109/2, obręb: Domaszkowice,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – obiekt 
towarzyszący (budynek gospodarczy).  
 

 AU.6730.88.2014 

179.179/14 
12.08.2014 

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

Bernard Korkiewicz,  
48-303 Podkamień 20 

część działki nr 56/1, 
obręb: Podkamień,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.268.2013 
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180.180/14 14.08.2014 Budowa budynku gospodarczego. Tomasz Kulpa,  48-300 Nysa,  ul. Aleja Wojska  
Polskiego 83/1 

działka nr 2/2, AM-6, obręb: Wróblewskiego,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto. 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - obiekt towarzyszący (budynek 
gospodarczy).   
 

 AU.6730.86.2014 

181.181/14 
22.08.2014 

Budowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
 

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

 część działki nr 58/4, 
obręb: Regulice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.118.2014 
(ostateczna 16.09.2014r.) 

182.182/14 
22.08.2014 Rozbudowa  i 

przebudowa 
istniejącego 
budynku 
usługowego  
o stację kontroli 
pojazdów 
 

Pan Stanisław 
Buczkowski,  prowadzący działalność 

gospodarczą pod nazwą  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
Handlowe  „BUSTAN” mgr inż. 

Stanisław Buczkowski,  48-300 Nysa, ul. Konrada Ujejskiego 17-19 
 

działka nr 44, AM-16, 
obręb: Śródmieście,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto. 

Zabudowa usługowa – rozbudowa 
i przebudowa budynku usługowego o stację kontroli 
pojazdów.  

 AU.6730.123.2014 
(ostateczna 08.09.2014r.) 

183.183/14 
22.08.2014 

Budowa dwóch 
budynków gospodarczych 
 

Joanny i Romana Wałach,  
48-303 Hajduki Nyskie 151c 
 

działka nr 225/5, obręb: 
Hajduki Nyskie,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – obiekty towarzyszące (budynki 
gospodarcze).   

 AU.6730.119.2014 
ostateczna w dniu 25.09.2014r. 
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184.184/14 22.08.2014 Budowa budynku gospodarczego Jadwiga Janicka,  48-303 Nysa,  

ul. Długosza 45 
część działki nr 2/10, AM-53, obręb: Górna 
Wieś, jednostka ewidencyjna Nysa – 
miasto. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – obiekty 
towarzyszące (budynki gospodarcze).  
 

 AU.6730.144.2014 

185.185/14 
22.08.2014 budowa budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolno stojącego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną 
 

Aleksandra Ratajska,  
48-303 Nysa, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52/1 

 

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

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.125.2014 
(ostateczna 25.09.2014r.) 

186.186/14 22.08.2014 Budowa elektrowni wiatrowej składającej 
się z turbiny wiatrowej o max. mocy 2,5 MW 

WIND ENERGY Paczków Sp. z o.o.,  
48-370 Paczków, ul. Jagiellońska 9, pełnomocnik Pan Pawła 
Opałki, PLANBUD  48-304 Nysa,  
ul. Zjednoczenia 9/2.  

działka nr 356/2, obręb: Hajduki Nyskie,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Obiekt infrastruktury technicznej  AU.6730.80.2014 (ostateczna w dniu 
06.10.2014r.) 

187.187/14 27.08.2014 Zmiana decyzji  nr 29/13 z dnia 27.02.2013r. . 
(AU.6730.187.2012) 

Alicja i Leszek Lewandowscy, Wierzbięcice 60, 48-303 
Nysa 

na części działki nr 338, obręb Wierzbięcice, jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz studni kopanej wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

 AU.6730.147.2014 (ostateczna 24.09.2014r.) 

188.188/14 
27.08.2014 

Zmiana decyzji  
nr 27/13 z dnia 27.02.2013 r. (AU.6730.185.2012) 

Alicja i Leszek 
Lewandowscy, Wierzbięcice 60, 48-303 Nysa 

na części działki nr 338, 
obręb Wierzbięcice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Budowa  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem oraz studni kopanej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

 AU.6730.149.2014 
(ostateczna w dniu 24.09.14r.) 

189.189/14 27.08.2014 Przebudowa i rozbudowa 
istniejącego budynku usługowego  (sklepu spożywczo-
monopolowego) o 

Grzegorz Hnatowski,  prowadzący działalność 
gospodarczą  pod nazwą F.H. Aris – Hnatowski Grzegorz,  

48-200 Prudnik, ul. Plac 

działka nr 62/43, AM-9, obręb: Wróblewskiego,  
jednostka ewidencyjna Nysa – miasto  

Zabudowa usługowa.   AU.6730.73.2014 (ostateczna 
06.10.2014r.) 
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pomieszczenia magazynu, wc, holu 
wc, pomieszczenie administracyjno-
socjalne oraz o wiatę. 

Wolności 5/2  

190.190/14 28.08.2014 Przebudowa  i 
rozbudowa 
budynku 
mieszkalnego o 
schody zewnętrzne  
oraz budowę 
zjazdu z drogi 
powiatowej 

Małgorzaty Czech,  48-300 Nysa, ul. Aleja 
Wojska Polskiego 10/1  

działka nr 53/11 i część działki nr 57, AM - 8, 
obręb: Wróblewskiego, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto. 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – przebudowa i 
rozbudowa budynku mieszkalnego o schody zewnętrzne oraz budowa zjazdu z 
drogi powiatowej.  

 AU.6730.89.2014 ostateczna w dniu 
01.10.2014r. 

191.191/14 02.09.2014 Przebudowa, nadbudowa, 
rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania strychu budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego  
i części budynku gospodarczego  na cele mieszkalne 
oraz budowa budynku garażowo-
gospodarczego  

Leokadia i Krzysztof Grocholscy,  
48-300 Jędrzychów,  ul. Wiejska 27 

działka nr 182/6, 182/10, obręb: 
Jędrzychów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - przebudowa, 
nadbudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania strychu budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego i części budynku gospodarczego na cele 
mieszkalne oraz budowa budynku garażowo-gospodarczego. 
Inwestycja polega na wymianie konstrukcji więźby dachowej z 
pokryciem, rozbudowie o wiatrołap, schody zewnętrzne, taras ogrodowy, wymianie i 
przebudowie stropów, zmianie sposobu użytkowania strychu 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku 
garażowo-gospodarczego, oraz budowie budynku garażowo-gospodarczego, przylegającego 
do budynku mieszkalnego. 

 AU.6730.126.2014 
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192.192/14 02.09.2014 Nadbudowa, rozbudowa i 

przebudowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego  oraz nadbudowa, 
rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
budynków gospodarczych na 
cele mieszkalne 
 

Krystian Hajduk,  48-300 Rusocin 81A działka nr 108/2, obręb: Rusocin, jednostka 
ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Inwestycja polega na rozbudowie, przebudowie i 
nadbudowie budynku mieszkalnego oraz przebudowie, 
rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych od 
strony podwórza na cele mieszkalne.  
W przebudowywanym budynku na parterze zlokalizowana będzie kotłownia, skład opału, 
pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenia mieszkalne, 
na piętrze pomieszczenia mieszkalne. W ramach inwestycji planowana jest również 
nadbudowa istniejącego ganku od strony drogi wojewódzkiej. 

 

 AU.6730.132.2014 ostateczna w dniu 
24.09.2014r. 

193.193/14 
05.09.2014 

Budowa wiaty 
magazynowej na sprzęt rolniczy w zabudowie 
zagrodowej 

Barbara i Tadeusz 
Kryszczyńscy,  48-303 Domaszkowice 62 

działka nr 108/2, obręb: 
Rusocin, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa zagrodowa – obiekt 
towarzyszący – wiata magazynowa na sprzęt rolniczy w zabudowie zagrodowej 

 AU.6730.82.2014 
ostateczna w dniu 25.09.2014r. 

194.194/14 
09.09.2014 

Budowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

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

działka nr 809/11, 
obręb: Skorochów, jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.110.2014 



 46 
195.195/14 09.09.2014 Zmiana sposobu użytkowania 12 szt. 

silosów zbożowych stanowiących 
element technologiczny 
powiązany z byłą suszarnią zboża na silosy składowania 
zboża w zabudowie zagrodowej. 

Tomasz Piechota,  48-364 Jarnołtów 21 część działki nr 3/47, obręb: Morów, 
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym – obiekt 
towarzyszący (silosy) 

 AU.6730.76.2013 

196.196/14 11.09.2014 Budowa budynku mieszkalnego, 
budynku gospodarczo-magazynowego,  
budynku gospodarczego oraz 
dwóch wiat w zabudowie zagrodowej  
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną oraz budowę zjazdu  z drogi gminnej 

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

działka nr 29/1 i część działki nr 54/2, obręb: 
Jędrzychów,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa zagrodowa – budynek mieszkalny, budynek 
gospodarczo-magazynowy, budynek gospodarczy i 2 wiaty oraz zjazd z drogi gminnej. 
 

 AU.6730.75.2014 

197.197/14 12.09.2014 Budowa dwóch bloków bioelektrowni 
o mocy 6 MWe każdy oraz zakładu 
produkcji nawozów. 

BIOENERGY POLSKA  Sp. z o.o., ul. Wybrzeże  
J. C. Korzeniowskiego 4/9, 50-226 Wrocław, 
pełnomocnik przez  Pana Józefa Sieluka,  zam. 54-043 Wrocław,  
ul. Żółta 14A 

działka nr 14/13,  obręb: Goświnowice,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa produkcyjna – budowa dwóch bloków bioelektrowni o 
mocy 6 MWe każdy oraz zakładu produkcji nawozów wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną.  

 AU.6730.140.2013 
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198.198/14 12.09.2014 Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno stojącego  
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną  

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

część działki nr 809/8, obręb: Skorochów,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.101.2014 

199.199/14 
12.09.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego  
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną  

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

część działki nr 809/9, 
obręb: Skorochów,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.105.2014 

200.200/14 
16.09.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku 
gospodarczo - magazynowego 
(magazyn maszyn i urządzeń rolniczych) w zabudowie 
zagrodowej wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną  oraz budowie zjazdu 
z drogi powiatowej 

Anna i Damian 
Bakalarczyk,  48-351 Koperniki 56 

działka nr 240/1 i części 
działek nr 240/2 i 713/1, obręb Koperniki, jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski  

Zabudowa zagrodowa – budynek 
mieszkalny, budynek gospodarczo-magazynowy (magazyn maszyn i urządzeń 
rolniczych) oraz zjazd z drogi powiatowej. 
 

 AU.6730.152.2014 

201.201/14 
17.09.2014 

Budowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  z wbudowanym garażem wraz z 
niezbędną infrastrukturą 
techniczną,  w tym bezodpływowy 

Barbara i Franciszek 
Kowalscy, 48-303 Biała Nyska, ul. Kamienna 4 

część działki nr 65/3, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.134.2014 
ostateczna w dniu 08.10.2014r. 
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zbiornik na ścieki 

202.202/14 17.09.2014 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  z wbudowanym 
garażem wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną,  w tym bezodpływowy 
zbiornik na ścieki 

Barbara i Franciszek Kowalscy, 48-303 Biała Nyska, ul. Kamienna 4 
część działki nr 65/3, obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.136.2014 ostateczna w dniu 08.10.2014r. 

203.203/14 
17.09.2014 

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

Barbara i Franciszek 
Kowalscy, 48-303 Biała Nyska, ul. Kamienna 4 

część działki nr 65/3, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.138.2014 
ostateczna w dniu 08.10.2014r. 

204.204/14 17.09.2014 Budowa  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  
z wbudowanym garażem wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną,  
w tym bezodpływowy zbiornik na ścieki 

Barbara i Franciszek Kowalscy, 48-303 Biała 
Nyska, ul. Kamienna 4 

część działki nr 65/3, obręb: Biała Nyska,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.140.2014 ostateczna w dniu 
08.10.2014r. 
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205.205/14 17.09.2014 Budowa  budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno stojącego  
z wbudowanym garażem wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną,  
w tym bezodpływowy zbiornik na ścieki 

Barbara i Franciszek Kowalscy, 48-303 Biała 
Nyska, ul. Kamienna 4 

część działki nr 65/3, obręb: Biała Nyska,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.142.2014 ostateczna w dniu 
08.10.2014r. 

206.206/14 17.09.2014 Budowa  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  z wbudowanym 
garażem wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną,  w tym bezodpływowy 
zbiornik na ścieki 

Barbara i Franciszek Kowalscy, 48-303 Biała 
Nyska, ul. Kamienna 4 

część działki nr 65/3, obręb: Biała Nyska,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.135.2014 ostateczna w dniu 
08.10.2014r. 

207.207/14 
17.09.2014 

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

Barbara i Franciszek 
Kowalscy, 48-303 Biała Nyska, ul. Kamienna 4 

część działki nr 65/3, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.137.2014 
ostateczna w dniu 08.10.2014r. 

208.208/14 17.09.2014 Budowa  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  
z wbudowanym garażem wraz z 

Barbara i Franciszek Kowalscy, 48-303 Biała 
Nyska, ul. Kamienna 4 

część działki nr 65/3, obręb: Biała Nyska,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.139.2014 ostateczna w dniu 
08.10.2014r. 
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niezbędną infrastrukturą 
techniczną,  w tym bezodpływowy 
zbiornik na ścieki 

209.209/14 
17.09.2014 

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

Barbara i Franciszek 
Kowalscy, 48-303 Biała Nyska, ul. Kamienna 4 

część działki nr 65/3, 
obręb: Biała Nyska,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.141.2014 
ostateczna w dniu 08.10.2014r. 

210.210/14 17.09.2014 Budowa  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z 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 

211.211/14 18.09.2014 Budowa budynku gospodarczego Włodzimierz Rypień,  48-303 Domaszkowice 
10a.  

działka nr 711/1, obręb Domaszkowice, 
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – obiekt 
towarzyszący (budynek gospodarczy) .  

 AU.6730.146.2014 ostateczna w dniu 
08.10.2014r. 

212.212/14 26.09.2014 Budowa  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego z 
garażem wraz z infrastrukturą techniczną. 

Jadwiga i Kazimierz Darowscy, 48-303 
Domaszkowice 67 

część działki nr 142, obręb: Domaszkowice,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.87.2014 
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213.213/14 06.10.2014 Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno stojącego  
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

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

część działki nr 809/10, obręb: Skorochów,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.107.2014  

214.214/14 
08.10.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego wolno stojącego z wbudowanym 
garażem oraz budynku 
gospodarczo - magazynowego w zabudowie 
zagrodowej wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną   

Alicja i Stanisław 
Marcinków,  48-300 Jędrzychów,  ul. Orla 18 

część działki nr 457, 
obręb: Złotogłowice,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa zagrodowa – budynek 
mieszkalny i obiekt towarzyszący (budynek gospodarczo-magazynowy) 

 AU.6730.154.2014 
 

215.215/14 08.10.2014 Budowa wiaty gospodarczej Jadwiga i Zygmunt Szczepanik,  
48-300 Jędrzychów,  ul. Polna 26 

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

Zabudowa gospodarcza - wiata  AU.6730.168.2014  

216.216/14 
09.10.2014 

Zmiana sposobu 
użytkowania terenu  z przeznaczeniem  na centrum 
ogrodnicze  (plac składowo-
ekspozycyjny). 
 

Elżbieta Podstawka,  
48-300 Jędrzychów,  ul. Wiejska 45 

część działki nr 765, 
obręb: Skorochów,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Teren usługowy – zmiana 
sposobu użytkowania terenu  z przeznaczeniem na centrum ogrodnicze (plac składowo-
ekspozycyjny).   

 AU.6730.120.2014 
ostateczna w dniu 03.11.201r.  
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217.217/14 09.10.2014 Zmiana sposobu użytkowania garażu 

na pomieszczenie gospodarcze  
i rozbudowa o garaż na samochód 
osobowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
 

Jolanta i Roman Bartczak, 48-300 Nysa,  
ul. Kukułcza 15 

działka nr 76, AM-12, obręb: Radoszyn,  
jednostka ewidencyjna Nysa – miasto. 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.156.2014 (ostateczna 

03.11.2014r.) 

218.218/14 
10.10.2014 

Przeniesienie decyzji 
86/13 z dnia 10.05.2013r. (znak 
sprawy: AU.6730.12.2013)  wraz z decyzją 
178/13 z dnia 19.12.2013r. (znak 
sprawy: AU.6730.347.2013) 

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

część działki nr 334/15, 
obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

z dotychczasowego Inwestora: 
Pana Waldemara Belskiego,  48-300 Nysa, ul. Szopena 11/12, 

 na rzecz nowego Inwestora:    „AGRAMAX” sp.j. Jarosław Mróz, 
Tomasz Gadecki,  49-100 Niemodlin,  
ul. Korfantego 42. 

 AU.6730.247.2014 

219.219/14 10.10.2014 
Zmiana  sposobu 
użytkowania warsztatu 
samochodowego z 
magazynem na punkt 
selektywnej zbiórki 
odpadów innych niż 
niebezpieczne w 
postaci zużytych 
katalizatorów 
samochodowych oraz 
złomu i metali 
kolorowych. 

Wioletta Gorczyca,  
prowadzącej działalność 

gospodarczą  
pod nazwą P.H.U. 

OKNOCOM Wioletta 
Gorczyca,  

48-300 Nysa, ul. Jagiellońska 
33B/1 

 

Dz. nr 11 AM-9, obręb: 
Wróblewskiego,  

jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto. 

 

Zabudowa usługowa – zmiana 
sposobu użytkowania warsztatu 
samochodowego z magazynem na 
punkt selektywnej zbiórki odpadów 
innych niż niebezpieczne 
w postaci zużytych katalizatorów 
samochodowych oraz złomu i metali 
kolorowych.  

 AU.6730.145.2014 

220.220/14 14.10.2014 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego z garażem 
wbudowanym  

Elwira Gałosz,  48-300 Nysa,  ul. Wandy Pawlik 10/7 
działka nr 27, obręb: Siestrzechowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.148.2014 (ostateczna 31.10.2014r.) 
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wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

221.221/14 17.10.2014 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

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

część działek nr 454/2, 809/31, obręb: Skorochów,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.92.2014 

222.222/14 17.10.2014 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie szeregowej  wraz z 
niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

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

część działek nr 454/2, 454/1, obręb: 
Skorochów,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.94.2014 

223.223/14 
17.10.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie 
szeregowej  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.6730.96.2014 

224.224/14 17.10.2014 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w 
zabudowie szeregowej  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.6730.98.2014 
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225.225/14 17.10.2014 Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 
szeregowej  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.6730.100.2014 

226.226/14 17.10.2014 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w 
zabudowie szeregowej  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.6730.102.2014 

227.227/14 17.10.2014 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
szeregowej  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.6730.104.2014 

228.228/14 
17.10.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego w 
zabudowie szeregowej  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.6730.106.2014 

229.229/14 17.10.2014 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie szeregowej  wraz z 

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.6730.108.2014 
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niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

230.230/14 17.10.2014 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

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

działki nr 809/37, 809/39, 809/40, 809/41, 809/42, obręb: 
Skorochów,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.112.2014 

231.231/14 17.10.2014 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

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

działki nr 809/35, 809/36, obręb: 
Skorochów,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.114.2014 

232.232/14 17.10.2014 Rozbudowa istniejącego budynku 
usługowego (hotelu)  
o część holu (sala obsługi klienta),  

Krzysztof Rzepczyk,  48-300 Nysa, Skorochów 
21k  

działka nr 443,  obręb: Skorochów, 
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa usługowa.  AU.6730.151.2014 

233.233/14 17.10.2014 Nadbudowa  i 
przebudowa 
budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Ryszarda i Jan Pińczak,  48-303 Kubice 70 
 

działka nr 279/7, obręb: Kubice, jednostka 
ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – przebudowa 
dachu istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 
 

 AU.6730.133.2014 (ostateczna 
24.11.2014r.) 

234.234/14 22.10.2014 Zmiana sposobu użytkowania budynku 
usługowego (baru)  na budynek do 
konfekcjonowania produktów spożywczo-

Damian Darowski,  48-303 Domaszkowice 67 część działki nr 142, obręb: Domaszkowice,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa usługowa – zmiana sposobu użytkowania budynku 
usługowego (baru) na budynek do konfekcjonowania produktów 
spożywczo-ekologicznych, sypkich (ziarna, ryż, kasza, płatki, itp.) i ich magazynowania. 

 AU.6730.166.2014 
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ekologicznych,  sypkich (ziarna, ryż, 
kasza, płatki, itp.) i ich magazynowania. 
 

 

235.235/14 22.10.2014 Przebudowa, rozbudowa i zmiana 
sposobu użytkowania istniejącego budynku 
gospodarczego  na budynek mieszkalny 
jednorodzinny  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Katarzyna i Krzysztof Bodzioch,  
48-303 Konradowa 26 

część działki nr 178, obręb: Konradowa,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.190.2014 ostateczna w dniu 
27.11.2014r. 

236.236/14 27.10.2014 Budowa budynku mieszkalnego wolno stojącego z 
wbudowanym garażem wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną  

Danuta Stefańska i Bożena Stefańska,  48-381 Radzikowice 3 
część działki nr 172/3, obręb: Radzikowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.170.2014 ostateczna w dniu 01.12.2014r. 

237.237/14 27.10.2014 Budowa budynku mieszkalnego wolno 
stojącego z wbudowanym 
garażem wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Katarzyny i Dariusza Ziemiańskich,  
48-303 Nysa, Domaszkowice 7 
 

działka nr 316/5, obręb: Domaszkowice,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.172.2014 ostateczna w dniu 
18.11.2014r. 

238.238/14 
31.10.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego wolno stojącego z 
wbudowanym 

Stefania i Andrzej Klubek, 
48-381 Goświnowice,  ul. Nyska 48 

część działki nr 357, 
obręb: Goświnowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.158.2014 
ostateczna w dniu 03.12.2014r. 
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garażem wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

 

239.239/14 31.10.2014 Budowa budynku mieszkalnego wolno stojącego z 
wbudowanym garażem wraz z 
niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Stefania i Andrzej Klubek, 48-381 Goświnowice,  ul. Nyska 48 
część działki nr 357, obręb: Goświnowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.160.2014 ostateczna w dniu 03.12.2014r. 

240.240/14 
31.10.2014 

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

Stefania i Andrzej Klubek, 
48-381 Goświnowice,  ul. Nyska 48 

część działki nr 357, 
obręb: Goświnowice,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.162.2014 
ostateczna w dniu 03.12.2014r. 

241.241/14 31.10.2014 Budowa budynku mieszkalnego wolno stojącego z 
wbudowanym garażem wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną 

Stefania i Andrzej Klubek, 48-381 Goświnowice,  ul. Nyska 48 
część działki nr 357, obręb: Goświnowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.164.2014 ostateczna w dniu 03.12.2014r. 

242.242/14 31.10.2014 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną   

Justyna i Artur Marcinkowscy,  
48-303 Nysa, ul. Głuchołaska 5A/9 
 

działka nr 85/2, obręb: Hajduki Nyskie,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.167.2014 
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243.243/14 31.10.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno 
stojącego  
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną  

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

działka nr 809/1, obręb: 
Skorochów,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 
 AU.6730.91.2014 

244.244/14 31.10.2014 
Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno 
stojącego  
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną  

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

działka nr 809/2, obręb: 
Skorochów,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 
 AU.6730.93.2014 

245.245/14 31.10.2014 
Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno 
stojącego  
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną  

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

działka nr 809/3, obręb: 
Skorochów,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 
 AU.6730.95.2014 

246.246/14 31.10.2014 
Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno 
stojącego  
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną  

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

działka nr 809/5, obręb: 
Skorochów,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 
 AU.6730.97.2014 

247.247/14 31.10.2014 
Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno 
stojącego  
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną  

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

część działki nr 809/8, 
obręb: Skorochów,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 
 AU.6730.99.2014 

248.248/14 31.10.2014 
Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno 
stojącego  
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną  

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

część działki nr 809/9, 
obręb: Skorochów,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 
 AU.6730.103.2014 
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249.249/14 31.10.2014 

Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno 
stojącego  
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną  

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

część działki nr 809/10, 
obręb: Skorochów,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 
 AU.6730.109.2014 

250.250/14 31.10.2014 
Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno 
stojącego  
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną  

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

działka nr 809/38, obręb: 
Skorochów,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 
 AU.6730.111.2014 

251.251/14 31.10.2014 
Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno 
stojącego  
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną  

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

działki nr 809/46, 809/45, 
obręb: Skorochów,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 
 AU.6730.113.2014 

252.252/14 31.10.2014 
Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno 
stojącego  
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną  

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

działki nr 809/44 i 809/43, 
obręb: Skorochów,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

 
 AU.6730.115.2014 

253.253/14 31.10.2014 
Budowa budynku 
mieszkalnego wolno 
stojącego z 
wbudowanym garażem 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną 

Stefania i Andrzej Klubek, 48-
381 Goświnowice,  
ul. Nyska 48 

część działki nr 357, 
obręb: Goświnowice,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 
 

 AU.6730.157.2014 ostateczna w dniu 
03.12.2014r. 

254.254/14 31.10.2014 
Budowa budynku 
mieszkalnego wolno 
stojącego z 
wbudowanym garażem 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 

Stefania i Andrzej Klubek, 48-
381 Goświnowice,  
ul. Nyska 48 

część działki nr 357, 
obręb: Goświnowice,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 
 

 AU.6730.159.2014 ostateczna w dniu 
03.12.2014r. 
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techniczną 

255.255/14 31.10.2014 
Budowa budynku 
mieszkalnego wolno 
stojącego z 
wbudowanym garażem 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną 

Stefania i Andrzej Klubek, 48-
381 Goświnowice,  
ul. Nyska 48 

część działki nr 357, 
obręb: Goświnowice,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 
 

 AU.6730.161.2014 ostateczna w dniu 03.12.2014r. 

256.256/14 31.10.2014 
Budowa budynku 
mieszkalnego wolno 
stojącego z 
wbudowanym garażem 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną 

Stefania i Andrzej Klubek, 48-
381 Goświnowice,  
ul. Nyska 48 

część działki nr 357, 
obręb: Goświnowice,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 
 

 AU.6730.163.2014 ostateczna w dniu 03.12.2014r. 

257.257/14 31.10.2014 
Budowa budynku 
mieszkalnego wolno 
stojącego z 
wbudowanym garażem 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną 

Stefania i Andrzej Klubek, 48-
381 Goświnowice,  
ul. Nyska 48 

część działki nr 357, 
obręb: Goświnowice,  
jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 
 

 AU.6730.165.2014 ostateczna w dniu 03.12.2014r. 

258.258/14 
04.11.2014 

Przeniesienie decyzji 
86/13 z dnia 
10.05.2013r. (znak 
sprawy: 
AU.6730.12.2013)  
wraz z decyzjami nr 
178/13 z dnia 
19.12.2013r. (znak 
sprawy: 
AU.6730.347.2013) 
oraz 218/14 z dnia 
10.10.2014r. (znak 
sprawy 
(AU.6730.247.2014) 

Sandra i Karol Ciszek,           
46-040 Ozimek,  ul. Dłuskiego 25c/4. 
 

część działki nr 334/15, 
obręb: Niwnica,  jednostka ewidencyjna 
Nysa - obszar wiejski 

z dotychczasowego Inwestora: 
„AGRAMAX” sp.j. Jarosław Mróz, Tomasz Gadecki,  
49-100 Niemodlin, ul. Korfantego 42 
na rzecz nowego Inwestora:   Sandra i Karol Ciszek,            46-040 Ozimek,  
ul. Dłuskiego 25c/4   

 AU.6730.265.2014 
ostateczna w dniu 28.11.2014r. 
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259.259/14 04.11.2014 Budowa  budynku gospodarczego w 

zabudowie zagrodowej, 
 

Grzegorz Siemiątkowski,  48-321 Niwnica 140 
  

część działki nr 81/11, obręb: Niwnica,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa zagrodowa – obiekt towarzyszący (budynek 
gospodarczy).  

 AU.6730.143.2014 

260.260/14 
07.11.2014 

Budowa wiaty 
rekreacyjno-gospodarczej 

Anna i Robert Smyk,  
48-303 Nysa,  ul. Nyska 11B 

część działki nr 539/2, 
539/3, 539/5, 539/4, obręb: Biała Nyska,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna – obiekt towarzyszący (wiata rekreacyjno-
gospodarcza).  

 AU.6730.182.2014 

261.261/14 
07.11.2014 Budowa budynku 

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

Alicja i Leszek 
Lewandowscy,  48-303 Wierzbięcice 60 
 

część działki nr 338, 
obręb: Wierzbięcice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.181.2014 

262.262/14 17.11.2014 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Teresa Bułka,  ul. Wiejska 36,  48-300 Jędrzychów 
część działki nr 89/1, obręb: Jędrzychów,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.192.2014 

263.263/14 17.11.2014 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  z wbudowanym 
garażem wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Maria Madsen,  ul. Chełmońskiego 26,  48-300 Jędrzychów 
część działki nr 374/4, obręb: Jędrzychów,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.184.2014(ostateczna 08.12.2014r.) 
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264.264/14 17.11.2014 Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno stojącego  
z wbudowanym garażem wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną 

Maria Madsen,  ul. Chełmońskiego 26,  
48-300 Jędrzychów 

część działki nr 374/4, obręb: Jędrzychów,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.185.2014 (ostateczna 
08.12.2014r.) 

265.265/14 17.11.2014 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  
z wbudowanym garażem wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Maria Madsen,  ul. Chełmońskiego 26,  
48-300 Jędrzychów 

część działki nr 374/4, obręb: Jędrzychów,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.186.2014(ostateczna 
08.12.2014r.) 

266.266/14 17.11.2014 Rozbudowa i 
przebudowa 
istniejącego 
obiektu handlowo-
usługowego. 
 

Bogusław Chwaliński,  49-120 Karczów, ul. 
Dąbrowskiego 20  

działki nr 21/8, 21/9 i 21/10, AM-16, obręb: 
Śródmieście,  jednostka ewidencyjna Nysa – miasto 

Zabudowa usługowa – rozbudowa i przebudowa istniejącego 
budynku usługowego. Powierzchnia sprzedaży po rozbudowie – ok. 1900 m2. 
 

 AU.6730.173.2014 

267.267/14 
21.11.2014 

Budowa  wiaty 
gospodarczej  w zabudowie 
zagrodowej 

Adam Świerad,  
48-303 Lipowa 1 

część działki nr 3, 
obręb: Lipowa,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa zagrodowa – obiekt 
towarzyszący (wiata gospodarcza). 
 

 AU.6730.176.2014 

268.268/14 21.11.2014 Budowa  budynku gospodarczego. 
 

Zygmunt Posadowski,  ul. Nyska 26/26,  
48-303 Biała Nyska 

część działki nr 508, obręb: Biała Nyska,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – obiekt 
towarzyszący (budynek gospodarczy).  

 AU.6730.188.2014 

269.269/14 21.11.2014 Budowa budynku 
mieszkalnego 
wielorodzinnego w 
całości 

Bożena Szybkowska,  48-300 Nysa, ul. Gołębia 4 
 

działki nr 27/2 i 27/9 AM-16, obręb: 
Śródmieście,  jednostka ewidencyjna 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 
 

 AU.6730.187.2014 
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podpiwniczonego  
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną, 

 

Nysa – miasto 

270.270/14 21.11.2014 Budowa  budynku 
garażowo-
gospodarczego. 
 

Anna Popielska,  48-300 Nysa, ul. Aleja Wojska Polskiego 32A  
 

działka nr 48/4, AM-5, obręb: Wróblewskiego,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – obiekt towarzyszący (budynek 
garażowo-gospodarczy).  

 AU.6730.191.2014 (ostateczna 30.12.2014r.) 

271.271/14 
24.11.2014 Nadbudowa, 

przebudowa i 
rozbudowa 
budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego  
o schody 
zewnętrzne, ganek 
oraz część 
usługową  
(sklep branży 
spożywczo-
przemysłowej) 

Violetta Marcinek,  
48-300 Regulice 28,  

działka nr 9/7, obręb: 
Regulice,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowo-
usługowa – nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o 
schody zewnętrzne, ganek oraz część usługową (sklep branży 
spożywczo-przemysłowej).  

 AU.6730.175.2014 
(ostateczna 12.12.2014r.) 

272.272/14 
28.11.2014 

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

Daria Pawluś,  
48-303 Nysa,  ul. Sudecka 2/11  

część działki nr 152/2, 
obręb: Hajduki Nyskie,  jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.207.2014 
(ostateczna 17.12.2014r.) 
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273.273/14 28.11.2014 Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno stojącego  
z wbudowanym garażem wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną  

Daria Pawluś,  48-303 Nysa,  
ul. Sudecka 2/11 

część działki nr 152/2, obręb: Hajduki Nyskie,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.208.2014 (ostateczna 
17.12.2014r.) 

274.274/14 28.11.2014 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  
z wbudowanym garażem wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną  

Daria Pawluś,  48-303 Nysa,  
ul. Sudecka 2/11 

część działki nr 152/2, obręb: Hajduki Nyskie,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.209.2014 (ostateczna 
17.12.2014r.) 

275.275/14 28.11.2014 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.6730.210.2014 (ostateczna 
19.12.2014r.) 

276.276/14 
28.11.2014 

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.6730.211.2014 
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277.277/14 28.11.2014 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.6730.212.2014 

278.278/14 28.11.2014 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.6730.213.2014 

279.279/14 03.12.2014 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  
z wbudowanym garażem wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 
 

Józef Skulski,  48-300 Nysa,  
ul. Ligonia 2/8 

część działki nr 11/3, AM-63, obręb: Górna 
Wieś, jednostka ewidencyjna Nysa – 
miasto 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.204.2014 

280.280/14 
03.12.2014 

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

Józef Skulski,  
48-300 Nysa,  ul. Ligonia 2/8 

część działki nr 11/3, 
AM-63, obręb: Górna Wieś, jednostka ewidencyjna Nysa – 
miasto 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.206.2014 
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281.281/14 04.12.2014 Budowa  budynku usługowego (usługi 

gastronomiczne – smażalnia ryb)  
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Wiesława i Piotr Filocha,  48-303 Lipowa 40c 
 

działki nr 50/4 i 50/7, obręb: Lipowa,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa usługowa.   AU.6730.205.2014 

282.282/14 
10.12.2014 

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.6730.195.2014 

283.283/14 
10.12.2014 

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.6730.196.2014 

284.284/14 
10.12.2014 

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.6730.197.2014 

285.285/14 
10.12.2014 

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.6730.198.2014 
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286.286/14 10.12.2014 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.6730.199.2014 

287.287/14 
10.12.2014 

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.6730.200.2014 

288.288/14 
10.12.2014 

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.6730.201.2014 

289.289/14 
10.12.2014 

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.6730.202.2014 

290.290/14 
10.12.2014 

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.6730.203.2014 
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291.291/14 Budowa hali magazynowo-

biurowo-warsztatowo-
garażowej. 

Krystyna i Ryszard Fułat,  48-381 Goświnowice, ul. 
Nyska 49  

działka nr 149, obręb: Goświnowice,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa usługowa – budowa hali magazynowo-biurowo-
warsztatowo-garażowej.  

 AU.6730.189.2014 

292.292/14 
15.12.2014 

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

Janusz Orłowski,  
48-303 Konradowa 53 

część działki nr 112/6, 
obręb: Konradowa,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.216.2014 
ostateczna w dniu 14.01.2015r. 

293.293/14 15.12.2014 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  z wbudowanym 
garażem wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną  

Janusz Orłowski,  48-303 Konradowa 53 część działki nr 112/6, obręb: Konradowa,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.218.2014 ostateczna w dniu 14.01.2015r. 

294.294/14 15.12.2014 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  z wbudowanym 
garażem wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną  

Stanisława Litwin,  48-303 Domaszkowice 19 część działki nr 34, obręb: Domaszkowice,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.178.2014 
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295.295/14 15.12.2014 Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno stojącego  
z wbudowanym garażem wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną 
 

Stanisława Litwin,  48-303 Domaszkowice 19 część działki nr 34, obręb: Domaszkowice,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.179.2014 

296.296/14 
15.12.2014 

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

Stanisława Litwin,  
48-303 Domaszkowice 19 

część działki nr 34, 
obręb: Domaszkowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.180.2014 

297.297/14 15.12.2014 Budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Sabina Molczyk,  48-303 Nysa, ul. Janusza Korczaka 15/9 
 

działka nr 184/2, obręb: Domaszkowice,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.177.2014 (ostateczna 05.01.2015r.) 

298.298/14 16.12.2014 Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. 

Anna i Andrzej Maruk,  48-303 Lipowa 35 działka nr 34/2 i część działki nr 34/5, obręb: Lipowa, jednostka 
ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.220.2014 
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299.299/14 18.12.2014 Przebudowa i rozbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

Izabela Janus,  48-300 Regulice 18 
 

część działki nr 270, obręb: Regulice,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – przebudowa i 
rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 
 

 AU.6730.219.2014 

300.300/14 
22.12.2014 

Zmiana  sposobu 
zagospodarowania terenu polegającą 
na przebudowie  (przełożeniu trasy) rowu melioracyjnego 
wraz z jego orurowaniem 
zarurowaniem. 

Marcin Lichoń, 
48-300 Rusocin 81c  

działki nr 107/2, 107/4, 
107/5 obręb: Rusocin,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski. 

Zmiana sposobu 
zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie ( 
przełożeniu trasy) rowu melioracyjnego wraz z jego orurowaniem 
 

 AU.6730.267.2014 

301.301/14 
22.12.2014 

Zmiana sposobu 
użytkowania strychu budynku mieszkalnego  
jednorodzinnego na cele mieszkalne 

Jadwiga i Bogdan 
Szewczyk, 48-303 Koperniki 37 

działka nr 390, obręb: 
Koperniki, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

 AU.6730.248.2014 

302.302/14 22.12.2014 Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego  z garażem 
wbudowanym wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Bernard Korkiewicz,  48-303 Podkamień 20 część działki nr 56/1, obręb: Podkamień,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.258.2014 ostateczna w dniu 
13.01.2015r. 

303.303/14 23.12.2014 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojącego  z wbudowanym 
garażem wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

Janusz Orłowski,  48-303 Konradowa 53 część działki nr 112/6, obręb: Konradowa,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
 AU.6730.215.2014 ostateczna w dniu 14.01.2015r. 
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304.304/14 23.12.2014 Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno stojącego  
z wbudowanym garażem wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną 
 

Janusz Orłowski,  48-303 Konradowa 53 część działki nr 112/6, obręb: Konradowa,  
jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski. 
 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

 AU.6730.217.2014 ostateczna w dniu 
14.01.2015r. 

305.305/14 
31.12.2014 

Przebudowa i 
nadbudowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Ryszard Pietrasz,  
58-400 Kamienna Góra,  ul. Spacerowa 4 

część działki nr 144, 
obręb: Morów,  jednostka ewidencyjna 
Nysa – obszar wiejski.  

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna - przebudowa i nadbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego.  

 AU.6730.242.2014 
( ostateczna 30.01.2015r.) 

 


