
 1

BURMISTRZ NYSY 
(nazwa organu prowadzącego rejestr) 

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015 
Lp. Nr decyzji i 

data jej 
wydania  

(rrrr mm dd) 

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres 
wnioskodawcy 

Oznaczenie nieruchomości 
(nr dz. w.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 
stwierdzenie 
nieważności 
lub zmiana 

decyzji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 182/15 

01.12.2015 
Nadbudowa i 
rozbudowa garażu 
na maszyny rolnicze, 
będącego w trakcie 
realizacji. 
 

Katarzyny i Artura 
Gancarz,  
48-300 Radzikowice 
17a 
 

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

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

 PP.AU.6730.100.2015 
(ostateczna 
23.12.2015r.) 

2. 183/15 
04.12.2015 

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

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

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

Zabudowa usługowa – budynek 
handlowo-usługowego o 
powierzchni sprzedaży do 400 m2 

wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, w tym miejsca 
postojowe, billboard reklamowy o 
wymiarach planszy 4,5m x 2,5 m 
oraz 2 maszty flagowe o 
wysokości 8 m. 
 

 AU.6730.155.2014 

3. 184/15 
10.12.2015 

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

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

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

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

 PP.AU.6730.102.2015 



 2

4. 185/15 
10.12.2015 

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

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

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

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

 PP.AU.6730.103.2015 

5. 186/15 
10.12.2015 

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

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

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

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

 PP.AU.6730.104.2015 

6. 187/15 
10.12.2015 

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

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

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

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

 PP.AU.6730.105.2015 
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7. 188/15 
10.12.2015 

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

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

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

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

 PP.AU.6730.106.2015 

8. 189/15 
15.12.2015 

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

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

części działki nr 18/18  
i nr 18/14, AM-4, obręb 
Wróblewskiego, 
jednostka ewidencyjna 
Nysa – miasto 

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

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

9. 190/15 
15.12.2015 

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

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

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

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

 PP.AU.6730.141.2015 

10. 191/15 
17.12.2015 

Rozbudowa, 
nadbudowa i 
przebudowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego 

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

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

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

 PP.AU.6730.115.2015 

11. 192/15 
18.12.2015 

Budowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego z 
garażem  
oraz infrastrukturą 
techniczną 
(przyłączem 
elektroenergetycznym 
wodociągowym i 
kanalizacyjnym). 

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

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

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

 PP.AU.6730.99.2015 
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12. 193/15 
22.12.2015 

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

Dominik Fekner,  
48-303 Kępnica 
108b/2 
 

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

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

 PP.AU.6730.108.2015 

13. 194/15 
23.12.2015 

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

Łukasz Szydłowski,  
48-303 Hajduki  
Nyskie 22 

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

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

 PP.AU.6730.143.2015 
ostateczna w dniu 
14.01.2016 r. 

14. 195/15 
30.12.2015 

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

Łukasz Wyrwas,  
42-600 Tarnowskie 
Góry, ul. Torowa 40 

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

z dotychczasowego Inwestora: 
Państwa Małgorzaty i Krzysztofa 
Mikler, 48-300 Koperniki 99, 
na rzecz nowego Inwestora:    
Pana Łukasza Wyrwasa, 42-600 
Tarnowskie Góry, ul. Torowa 40. 

 PP.AU.6730.145.2015 

15. 196/15 
30.12.2015 

Budowa czterech 
garaży w zabudowie 
szeregowej  
wraz z przyłączem 
elektrycznym. 

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

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

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

 PP.AU.6730.191.2013 

16. 197/15 
30.12.2015 

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

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

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

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

 PP.AU.6730.119.2015 
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17. 198/15 
30.12.2015 

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

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

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

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

 PP.AU.6730.101.2015 

18. 199/15  
30.12.2015 

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

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

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

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

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

 


