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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 745 

Rady Miasta Konina 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, rejon ulic: Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte 

Lp. 

Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 

i imię, na-

zwa jed-

nostki or-

ganizacyj-
nej i adres 

zgłaszają-

cego 
uwagę 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo-

ści, której do-

tyczy uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla nieruchomo-

ści, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Prezydenta w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta  

załącznik do uchwały Nr 745 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

Uwagi 

Uwaga uwzględniona Uwaga nieuwzględniona 
Uwaga 

uwzględ-

niona 

Uwaga nie- 

uwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

UWAGI ZŁOŻONE W OKRESIE 29.01.2015 R. – 16.03.2015 R. 

1. 
04.03. 

2015 r . 

Osoby fi-

zyczne 

Wniosek o: 

1)zwiększenie współ-
czynnika intensywności 

zabudowy kondygnacji 

naziemnych z 1,2 na 2,0 
(§20 ust. 2 pkt 2 lit. b); 

275/1, 275/2, 
275/3, 277, 

obr.  

Starówka 

Dla terenu 2UMW 

w W §20 

ust. 2 pkt 3 lit. b usta-
lono maksymalną in-

tensywność zabudowy 

na poziomie 2,0. 
 

Dla terenu 1U w §21 

ust. 2 pkt 3 ustalono 
dla terenu 1U stosunek 

powierzchni zabudowy 

do powierzchni działki 
budowlanej – bez 

zmian. 

Ad. 1.1. uwaga czę-

ściowo uwzględniona. 
 Zmienia się wartość 

maksymalnego sto-

sunku powierzchni cał-
kowitej kondygnacji 

nadziemnych do po-

wierzchni działki bu-

dowlanej z 1,2 do 1,5. 

Ad. 1.1. uwaga czę-

ściowo nie uwzględ-

niona. 
Istniejąca intensywność 

zabudowy na terenie 

działek wynosi ok. 0,55. 
Ustalona w planie możli-

wość realizacji zabudowy 

o 3 kondygnacjach nad-
ziemnych, przy trzeciej 

kondygnacji realizowanej 

wyłącznie jako poddasze 
użytkowe, oraz maksy-

malny stosunek po-

wierzchni zabudowy do 
powierzchni działki bu-

dowlanej na poziomie 0,6 

dają możliwość realizacji 
zabudowy o maksymal-

nym stosunku po-

wierzchni całkowitej 
kondygnacji nadziem-

nych do powierzchni 

działki budowlanej na po-
ziomie 1,5. Ustalenie 

wyższego wskaźnika jest 

– 

Uwaga nie-

uwzględniona 

 
- 
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bezprzedmiotowe ze 

względu na pozostałe 

wskaźniki dotyczące 

kształtowania zabudowy 
(liczba kondygnacji i sto-

sunek powierzchni zabu-

dowy do powierzchni 
działki).  

Ustalenie wyższego 

wskaźnika byłoby 
sprzeczne z dążeniem do 

utrzymania podobnych 

standardów zabudowy 
w obszarze Śródmieścia, 

harmonijnego kształto-

wania zabudowy i racjo-
nalnego korzystania te-

renu. Brak uzasadnienia 

dla umożliwiania lokali-
zacji zabudowy o wyż-

szej intensywności ze 

względu na cechy zabu-
dowy na działkach są-

siednich oraz obowiązu-

jące dla niej ustalenia 
planu miejscowego przy-

jętego uchwałą nr 

510 Rady Miasta Konina 

z dnia 23 września 

2009 r. 

2)zmiany w zapisie doty-

czącym miejsc postojo-

wych: „miejsca posto-
jowe dla obsługi obiektu 

na publicznych miejscach 

postojowych” (§16, 
pkt 3-6); 

W §16  pkt 3–6 usta-

lono: 

1)w granicach terenu, 
do którego inwestor po-

siada tytuł prawny, na-

leży zapewnić miejsca 
do parkowania dla sa-

mochodów osobowych 

i rowerów w następują-
cej, minimalnej ilości:  

a)dla mieszkańców - 

1 miejsce postojowe na 
jeden lokal mieszkalny, 

b)dla klientów usług - 

1 miejsca postojowe na 
50 m2 powierzchni 

użytkowej lokalu, 

c)na każde 5 stanowisk 
postojowych dla samo-

Ad. 1.2. uwaga czę-

ściowo uwzględniona. 

Ad. 1.2.  Uwaga czę-

ściowo nieuwzględ-

niona. 
Brak jest możliwości 
uwzględnienia w całości, 

z uwagi na ograniczoną 

liczbę miejsc postojo-
wych na parkingach pu-

blicznych.  

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 



strona 3 

 

chodów osobowych na-

leży przewidzieć 1 sta-

nowisko dla rowerów; 

2)dopuszcza się zapew-
nienie miejsc do parko-

wania dla samochodów 

osobowych i rowerów 
dla klientów usług na 

publicznych miejscach 

do parkowania dla sa-
mochodów osobowych 

i rowerów; 

3)obowiązek urządze-
nia miejsc do parkowa-

nia dla samochodów 

osobowych w formie 
niezadaszonych miejsc 

postojowych lub po-

mieszczeń w budyn-
kach usługowych lub 

mieszkalnych; 

4)w ramach miejsc do 
parkowania samocho-

dów osobowych, o któ-

rych mowa w pkt 3 i 4, 
obowiązek urządzenia 

miejsc postojowych 

przeznaczonych na par-

kowanie pojazdów zao-

patrzonych w kartę par-

kingową w liczbie 
nie mniejszej niż okre-

ślona przepisami o dro-

gach publicznych; 
5)przy wyliczaniu ilo-

ści miejsc postojowych 

na podstawie wskaźni-
ków ustalonych w pkt 3 

obowiązuje zaokrągle-
nie „w górę”. 

3)zmiany w zapisie doty-
czącym ilości kondygna-

cji na 3 kondygnacje (z 

wyłączeniem synagogi) 
oraz wysokości na 14 m 

(§20 ust. 2 pkt 5 i 6); 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 lit. 
a ustalono maksymalną 

wysokość zabudowy 

frontowej: od 7,7 do 
11,7 m oraz w §20  

ust. 2 pkt 6 lit. b usta-

lono maksymalną wy-
sokość zabudowy ofi-

cynowej: nieprzekra-

czająca 9,0 m.. 

Ad. 1.3. uwaga czę-

ściowo uwzględniona.  
Ustala się możliwość 

realizacji trzeciej kon-
dygnacji jako poddasze 

użytkowe. Zmienia się 

maksymalną wysokość 
dla budynków oficyno-

wych do 11 m. 

Ad. 1.3. uwaga czę-

ściowo nieuwzględ-

niona. 
Ustalenie większej wyso-

kości zabudowy jest bez-
przedmiotowe ze 

względu na pozostałe 

wskaźniki dotyczące 
kształtowania zabudowy 

(stosunek powierzchni 

całkowitej kondygnacji 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona 

 

- 
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W §21 

ust. 2 pkt 6 ustalono 

dla terenu 1U wysokość 

zabudowy – bez zmian. 

nadziemnych do po-

wierzchni działki budow-

lanej i stosunek po-

wierzchni zabudowy do 
powierzchni działki).  

Ustalenie wyższego 

wskaźnika byłoby 
sprzeczne z dążeniem do 

utrzymania podobnych 

standardów zabudowy 
w obszarze Śródmieścia, 

harmonijnego kształto-

wania zabudowy i racjo-
nalnego korzystania te-

renu. Brak uzasadnienia 

dla umożliwiania lokali-
zacji zabudowy o więk-

szej wysokości ze 

względu na cechy zabu-
dowy na działkach są-

siednich oraz obowiązu-

jące dla niej ustalenia 
planu miejscowego przy-

jętego uchwałą nr 

510 Rady Miasta Konina 
z dnia 23 września 

2009 r. 

 

4)dopuszczenie na terenie 

1U funkcji mieszkalnej; 

Dla terenu 2UMW 

ustalono przeznacze-

nie: zabudowa usłu-
gowa z zakresu: 

1)kultury, teatru, edu-

kacji, wypoczynku i re-
kreacji, muzealnictwa, 

wystawiennictwa, kon-

ferencji, 
2)gastronomii o po-

wierzchni użytkowej 

lokalu nie mniejszej niż 
80,0 m2, 

3)hoteli i budynków 

zakwaterowania tury-
stycznego; 

4)dopuszczono: lokale 

mieszkalne w budyn-
kach usługowych, loka-

lizowane wyłącznie na 

kondygnacjach powy-
żej parteru, oraz usługi 

handlu wyłącznie jako 

związane funkcjonalnie 

Ad. 1.4. uwaga czę-

ściowo uwzględniona. 
Uwagę uwzględniono 
w zakresie wprowadze-

nia zapisu dopuszczają-

cego realizację  zabu-
dowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej w bu-

dynkach oficynowych 
oraz w budynkach fron-

towych na kondygna-

cjach powyżej parteru. 

Ad. 1.4. uwaga czę-

ściowo nieuwzględ-

niona. 
Uwagi nie uwzględniono 

w zakresie wprowadzenia 
samodzielnej funkcji 

mieszkalnej na terenie 

1U. Lokalizacja w ści-
słym historycznym cen-

trum miasta, w obszarze 

funkcjonalnego Śródmie-
ścia, historyczna funkcja 

obiektów jako obiektów 

użyteczności publicznej 
obiektów zabytkowych 

zlokalizowanych na 

działce predestynują do 
pełnienia przez nie funk-

cji usługowych 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona 

Rada Miasta Konina 
nie uwzględniła uwagi. 

Dla terenu 1U, w grani-

cach którego zlokalizo-
wana jest synagoga utrzy-

mano brak możliwości re-

alizacji funkcji mieszka-
niowej zarówno w formie 

funkcji samodzielnej jak 

i współistniejącej w ra-
mach budynków na 

działce budowlanej. 

W wyniku realizacji pro-
jektu planu z terenu 1U 

wydzielony został teren 

2UMW. Dla terenu 
2UMW uwagi 

nie uwzględniono w za-

kresie przedstawionym 
w rubryce 8.  
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z usługami wymienio-

nymi w pkt 1; po-

wierzchnia użytkowa 

pomieszczeń usług 
handlu nie może prze-

kraczać 20% po-

wierzchni użytkowej 
budynku. 

W planie dla terenu 1U 

ustalono przeznaczenie 
terenu: zabudowa usłu-

gowa z zakresu: 

1)kultury, teatru, edu-
kacji, wypoczynku i re-

kreacji, muzealnictwa, 

wystawiennictwa; 
2)sprawowania kultu 

religijnego i czynności 

religijnych; 
3)dopuszczono usługi 

handlu wyłącznie jako 

związane funkcjonalnie 
z usługami, o których 

mowa w pkt 1; po-

wierzchnia użytkowa 
pomieszczeń usługi 

handlu nie może prze-

kraczać 20% po-

wierzchni użytkowej 

budynku. 

5)zmianę zapisów doty-

czących ograniczeń 
w przebudowie i rozbu-

dowie dawnej „szkoły 

talmudycznej”; wprowa-
dzenie zapisu: „wszelkie 

działania dotyczące prze-

budowy i rozbudowy bu-
dynku byłej „szkoły tal-

mudycznej” należy 

uzgodnić z właściwym 
Urzędem Ochrony Zabyt-

ków – Delegatura w Ko-

ninie” (§10 
ust. 1 pkt 3 oraz 

ust. 4 pkt. 1-4). 

– 

Ad. 1.5. uwaga czę-

ściowo uwzględniona. 
Proponuje się zmianę 

zapisów: 
dopuszcza się nadbu-

dowę i rozbudowę 

obiektu oraz obowiązek 
zachowania wyglądu 

elewacji sprzed przebu-

dowy z lat 60-tych XX 
wieku. 

Ad. 1.5. uwaga czę-

ściowo nieuwzględ-

niona. 
Zapis proponowany przez 

zgłaszającego uwagę sta-

nowi modyfikację, bądź 
powtórzenie przepisów 

ustawowych lub rozsze-

rzenie ustawowych kom-
petencji organów - Woje-

wódzkiego Konserwatora 

Zabytków. Stosowanie 
tego typu zapisów w pla-

nie miejscowym należy 

uznać za błędne. 
Ustalenie ochrony w pla-

nie miejscowym, zgodnie 

z art. 7 pkt 4 ustawy 
o ochronie przyrody 

i opiece nad zabytkami 

(t.j. Dz. U. z 2014 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona 

Rada Miasta Konina 

nie uwzględniła uwagi. 

Uwaga bezprzedmiotowa 
ze względu na wyburze-

nie budynku dawnej 

szkoły talmudycznej 
w dniu 22 lipca 2016 r. 

oraz wskazanie zgodnie 

z pismem Wojewódz-
kiego Konserwatora Za-

bytków Nr 

Ko.WN.5150.1804.14.20
13 z dnia 26.08.2016 r. na 

nie odtwarzanie rozebra-

nego budynku 
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poz. 1446) stanowi formę 

ochrony zabytków. Za-

pisy w przedmiotowym 

projekcie planu miejsco-
wego mają na celu 

ochronę wartości kulturo-

wych obiektu poprzez za-
chowanie istniejących 

elementów jego wartości 

zabytkowej, a także od-
tworzenie w przypadku  

ich zatarcia wskutek 

przebudowy z lat 60-tych 
XX wieku. Lokalizacja 

w granicach zabytko-

wego układu urbanistycz-
nego Konina oraz szcze-

gólna wartość kulturowa 

obiektów zabytkowych 
zlokalizowanych na 

działce wymaga wprowa-

dzania zapisów ochron-
nych. 

UWAGI ZŁOŻONE W OKRESIE 19.08.2015 R. – 30.09.2015 R. 

2. 
17.09. 
2015 r. 

Osoby fi-
zyczne 

1)zwiększenie maksy-
malnej wysokości zabu-

dowy dla budynków fron-

towych do 12,5 m (§ 20 
ust. 2 pkt 6 lit. a);  

obszar planu,  
teren 1U 

W §20 ust. 2 pkt 6 lit. 
a ustalono maksymalną 

wysokość zabudowy 

frontowej: od 7,7 do 
11,7 m. 

– 

Ad. 2.1. uwaga 

nie uwzględniona. 
Brak uzasadnienia dla 

zwiększenia maksymal-

nej wysokości zabudowy 
dla budynków fronto-

wych do 12,5 m ze 

względu na cechy zabu-
dowy na działkach są-

siednich oraz obowiązu-

jące dla niej ustalenia 
miejscowego planu przy-

jętego uchwałą nr 510 

Rady Miasta Konina 
z dnia 23 września 

2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona 

 

- 

2)zwiększenie maksy-
malnej wysokości zabu-

dowy dla budynków ofi-

cynowych do 12,0 m (§20 
ust. 2 pkt 6 lit. b); 

W §20  ust. 2 pkt 6 lit. 
b ustalono maksymalną 

wysokość zabudowy 

oficynowej: nieprze-
kraczająca 9,0 m.. 

– 

Ad. 2.2. uwaga 

nie uwzględniona. 
Brak uzasadnienia dla 
zwiększenia maksymal-

nej wysokości do 12,0 m 

dla budynków oficyno-
wych ze względu na ce-

chy zabudowy oraz stan-

dardy kształtowania za-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona 

 

- 
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budowy na działkach są-

siednich zawarte w miej-

scowym planie przyjętym 

uchwałą nr 510 Rady 
Miasta Konina z dnia 

23 września 2009 r., 

a także ekspozycję i  rela-
cje przestrzenne pomię-

dzy nową zabudową 

a obiektami zabytko-
wymi. Zakłada się, iż za-

budowa oficynowa 

nie może stanowić kon-
kurencji przestrzennej dla 

obiektów zabytkowych 

zlokalizowanych na fron-
cie działki. 

UWAGI ZŁOŻONE W OKRESIE 16.03.2016 R. – 2.05.2016 R. 

3. 
29.03. 

2016 r. 

Osoby fi-

zyczne 

Wniosek o zmianę stawki 
% dotyczącej określenia 

jednorazowej opłaty 

w stosunku % do wzrostu 

wartości nieruchomości 

z 30% do wartości 0%.  

działki przy 

ul. Mickiewi-
cza 2 

(dz. nr 275/1, 

275/2, obr. 

Starówka), 

tereny 

2UMW i 1U 

W §20 ust. 7 i §21 
ust. 7 ustalono stawkę 

procentowa stanowiąca 

podstawę do określania 
jednorazowej opłaty 

w stosunku procento-

wym do wzrostu warto-
ści nieruchomości  – 

15% 

Ad. 3. uwaga czę-

ściowo uwzględniona. 
Uwzględnia się wyso-

kość stawki procento-
wej stanowiącej pod-

stawę do określania jed-

norazowej opłaty w sto-

sunku procentowym do 

wzrostu wartości nieru-

chomości na 10%, która 
odpowiada oczekiwa-

nym wpływom. 

Ad. 3. uwaga częściowo 

nieuwzględniona. 

Brak jest podstaw ustale-

nia stawki na poziomie 

0% w sytuacji spodzie-
wanego wzrostu wartości 

nieruchomości związa-

nych z uchwaleniem 
planu zwiększającego 

możliwości zagospodaro-

wania  działek i  korzy-
stania z budynków. 

Zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego planu 
działki przeznaczone są 

wyłącznie pod realizację 

usług publicznych. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona 

 

- 

4. 
15.04. 

2016 r. 

Osoby fi-

zyczne 

Wniosek o: 
1)zmiany w zapisie doty-

czącym wysokości: wy-

sokość 14 m i odpowied-

nio 13 m (§20 

ust. 2 pkt 6); na dział-

kach sąsiadujących w ist-
niejącym MPZP ilość 

kondygnacji określona 

jest jako 3 lub 2 + podda-
sze użytkowe (MU 13, 

MU 14, MU 15, MU 22, 

MU 23, MU 24); 

teren 2UMW 

W §20 ust. 2 pkt 6 lit. 

a ustalono maksymalną 

wysokość zabudowy 

frontowej: od 7,7 do 

11,7 m. 

 
W §20  ust. 2 pkt 6 lit. 

b ustalono maksymalną 

wysokość zabudowy 
oficynowej: nieprze-

kraczająca 9,0 m.. 

Ad. 4.1. uwaga czę-

ściowo uwzględniona.  

Zmienia się dopusz-

czalną maksymalną wy-

sokość zabudowy dla 

budynków frontowych 
z 12,0 m na 12,8 m oraz 

dopuszczalną maksy-

malną wysokość zabu-
dowy dla oficyn z 11,0 

m na 11,5 m. 

Ad. 4.1. uwaga czę-

ściowo nie uwzględ-

niona.  

Brak uzasadnienia dla 

zwiększenia maksymal-

nej wysokości zabudowy 

dla budynków fronto-

wych do 14,0 m ze 
względu na cechy zabu-

dowy na działkach są-

siednich oraz obowiązu-
jące dla niej ustalenia 

miejscowego planu przy-

jętego uchwałą nr 510 
Rady Miasta Konina 

– 

Uwaga nie-

uwzględniona 

 
- 
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z dnia 23 września 

2009 r. Brak uzasadnie-

nia dla zwiększenia mak-

symalnej wysokości do 
13,0 m dla budynków ofi-

cynowych ze względu na 

cechy zabudowy oraz 
standardy kształtowania 

zabudowy na działkach 

sąsiednich zawarte 
w miejscowym planie 

przyjętym uchwałą nr 

510 Rady Miasta Konina 
z dnia 23 września 

2009 r., a także ekspozy-

cję i  relacje przestrzenne 
pomiędzy nową zabu-

dową a obiektami zabyt-

kowymi. Zakłada się, iż 
zabudowa oficynowa 

nie może stanowić kon-

kurencji przestrzennej dla 
obiektów zabytkowych 

zlokalizowanych na fron-

cie działki. 

2)zmianę §10 

ust. 4 pkt 1-4 dotyczą-
cych ograniczeń w prze-

budowie i rozbudowie 

i odbudowie dawnej 
„szkoły talmudycznej"; 

zapis dotyczący poziomu 

okapów – jest w opozycji 
z innymi zapisami – §20 

ust. 2 pkt 7 lit. f.  

Wniosek o wprowadze-
nie zapisu: „Wszelkie 

działania dotyczące prze-

budowy i rozbudowy bu-
dynku byłej „szkoty tal-

mudycznej należy uzgod-

nić z właściwym Urzę-
dem Ochrony Zabytków 

— Delegatura w Koninie;  

teren 2UMW – 

Ad. 4.2. uwaga czę-

ściowo uwzględniona.  
Nie stwierdza się 

sprzeczności pomiędzy 

przywołanymi zapi-
sami. Przytoczone usta-

lenia §20 

ust. 2 pkt 7 dotyczą re-
alizacji nowego bu-

dynku. Zapisy §10 

ust. 4 dotyczą działań 
przy istniejącym bu-

dynku szkoły talmu-

dycznej.  
Zapis proponowany 

przez zgłaszającego 

uwagę stanowi modyfi-
kację, bądź powtórze-

nie przepisów ustawo-

wych lub rozszerzenie 
ustawowych kompeten-

cji organów - Woje-

wódzkiego Konserwa-
tora Zabytków. Stoso-

wanie tego typu zapi-

Ad. 4.2. uwaga czę-

ściowo nie uwzględ-

niona. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona 

Rada Miasta Konina 

nie uwzględniła uwagi. 

Uwaga bezprzedmiotowa 
ze względu na wyburze-

nie budynku dawnej 

szkoły talmudycznej 
w dniu 22 lipca 2016 r. 

oraz wskazanie zgodnie 

z pismem Wojewódz-
kiego Konserwatora Za-

bytków Nr 

Ko.WN.5150.1804.14.20
13 z dnia 26.08.2016 r. na 

nie odtwarzanie rozebra-

nego budynku.   
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sów w planie miejsco-

wym należy uznać za 

błędne. 

Ustalenie ochrony 
w planie miejscowym, 

zgodnie 

z art. 7 pkt 4 ustawy 
z dnia 23.07.2003 r. 

o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami 
(t.j. Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1446 ze zm.) sta-

nowi formę ochrony za-
bytków. Zapisy 

w przedmiotowym pro-

jekcie planu miejsco-
wego mają na celu 

ochronę wartości kultu-

rowych obiektu poprzez 
zachowanie istnieją-

cych elementów jego 

wartości zabytkowej, 
a także odtworzenie 

w przypadku  ich zatar-

cia wskutek przebu-
dowy z lat 60-tych XX 

wieku. Lokalizacja 

w granicach zabytko-

wego układu urbani-

stycznego Konina oraz 

szczególna wartość kul-
turowa obiektów zabyt-

kowych zlokalizowa-

nych na działce wy-
maga wprowadzania 

zapisów ochronnych.   

3)doprecyzowanie co na-

leży rozumieć przez poję-

cie budynku frontowego 

i oficynowego – §3, aby 

północna dobudówka 
szkoły talmudycznej była 

jednoznacznie nazwana 

budynkiem oficynowym; 

obszar planu 

W §3 ustalono m.in. iż 

ilekroć w uchwale jest 

mowa o zabudowie 

frontowej – należy 

przez to rozumieć bu-

dynek lub jego część 
mieszczące się w czę-

ści frontowej działki 

budowlanej, tj. w odle-
głości nie większej niż 

20,0 m od wyznaczo-

nych od strony ulic ob-
owiązujących linii za-

Ad.  4.3. uwaga czę-

ściowo uwzględniona. 
Wprowadza się zmiany 

umożliwiające realiza-
cję „plomby” pomiędzy 

szkołą talmudyczną 

a istniejącym budyn-
kiem na sąsiedniej 

działce budowlanej. 

Doprecyzowuje się ro-
zumienie budynku fron-

towego i oficyn, zgod-

nie z którym planowana 
„plomba” stanowić bę-

dzie część budynku 

Ad.  4.3. uwaga czę-

ściowo nie uwzględ-

niona. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona 

Rada Miasta Konina 

nie uwzględniła uwagi. 

Uwaga bezprzedmiotowa 
ze względu na wyburze-

nie budynku dawnej 

szkoły talmudycznej 
w dniu 22 lipca 2016 r. 

oraz wskazanie zgodnie 

z pismem Wojewódz-
kiego Konserwatora Za-

bytków Nr 

Ko.WN.5150.1804.14.20
13 z dnia 26.08.2016 r. na 

nie odtwarzanie rozebra-

nego budynku.   
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budowy oraz nieprze-

kraczalnej linii zabu-

dowy; 

zabudowie oficynowej 

– należy przez to rozu-

mieć budynek lub jego 

część niemieszczące się 
w części frontowej 

działki, tj. w odległości 

większej niż 20,0 m od 
wyznaczonych od 

strony ulic obowiązują-

cych linii zabudowy 
oraz nieprzekraczalnej 

linii zabudowy i jedno-

cześnie bezpośrednio 
przy granicy z sąsied-

nią działką budowlaną. 

frontowego, niebędącą 

oficyną. 

4)jednoznaczne określe-

nie że „główna bryła bu-

dynku" lub „budynek 
frontowy" to istniejący 

budynek szkoły talmu-

dycznej §20 
ust. 2 pkt 7 lit. c, co po-

zwoli to na realizację pół-

nocnego skrzydła – 
plomby pomiędzy dzi-

siejszą szkołą talmu-

dyczną a istniejącym bu-
dynkiem zlokalizowa-

nym na sąsiedniej 

działce; 

teren 2UMW – 

Ad.  4.4. uwaga czę-

ściowo uwzględniona. 
Ustalenia dla głównej 
bryły budynku stanowią 

część ustaleń dla bu-

dynków frontowych.  
Wprowadza się zmiany 

umożliwiające realiza-

cję „plomby” pomiędzy 
szkołą talmudyczną 

a istniejącym budyn-

kiem na sąsiedniej 
działce budowlanej. 

Doprecyzowuje się ro-

zumienie budynku fron-
towego i oficyn, zgod-

nie z którym planowana 

„plomba” stanowić bę-
dzie część budynku 

frontowego, niebędącą 

oficyną. 

Ad.  4.4. uwaga czę-

ściowo nie uwzględ-

niona. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona 

Rada Miasta Konina 

nie uwzględniła uwagi. 

Uwaga bezprzedmiotowa 
ze względu na wyburze-

nie budynku dawnej 

szkoły talmudycznej 
w dniu 22 lipca 2016 r. 

oraz wskazanie zgodnie 

z pismem Wojewódz-
kiego Konserwatora Za-

bytków Nr 

Ko.WN.5150.1804.14.20
13 z dnia 26.08.2016 r. na 

nie odtwarzanie rozebra-

nego budynku.   

5)doprecyzowanie §20 

ust. 2 pkt 9 lit. d (usta-

lono, iż mylnie w uwadze 

wskazano na pkt 7 lit. d, 

zamiast pkt 9 lit. d) i §21 
ust. 2 pkt 22 lit. a tak by 

jasno wynikało z niego, 

że możliwe jest zastoso-
wanie okien połaciowych 

kolankowych schodzą-

cych w dół mansardu; 

tereny 

2UMW i 1U 
– 

Ad.  4.5. uwaga czę-

ściowo uwzględniona. 
Doprecyzowuje się 
możliwość realizacji 

okien połaciowych na 

połaciach dachu o róż-
nym kącie nachylenia 

dla budynków fronto-

wych na terenie 
2UMW.  

Ad.  4.5. uwaga czę-

ściowo nie uwzględ-

niona. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona 

Rada Miasta Konina 

nie uwzględniła uwagi. 

Uwaga bezprzedmiotowa 

ze względu na wyburze-

nie budynku dawnej 
szkoły talmudycznej 

w dniu 22 lipca 2016 r. 

oraz wskazanie zgodnie 
z pismem Wojewódz-

kiego Konserwatora Za-

bytków Nr 
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Wprowadza się możli-

wość realizacji okien 

połaciowych na poła-

ciach dachu o różnym 
kącie nachylenia dla 

oficyn na terenie 

2UMW. 
Dla budynków na tere-

nie 1U brak jest możli-

wości wprowadzenia 
okien połaciowych ko-

lankowych schodzą-

cych w dół mansardu. 

Ko.WN.5150.1804.14.20

13 z dnia 26.08.2016 r. 

na nie odtwarzanie roze-

branego budynku.  Z pro-
jektu planu  na później-

szym etapie sporządzania 

projektu planu usunięto 
również szczegółowe za-

pisy dotyczące  obiektu 

synagogi zlokalizowanej 
na terenie 1U zgodnie 

z pismem Wojewódz-

kiego Konserwatora Za-
bytków Nr 

Ko.WN.5150.1804.14.20

13 z dnia 26.08.2016 r. 

5. 
02.05. 

2016 r. 

Osoby fi-

zyczne 

1)podniesienie wysoko-
ści gzymsu na budynku 

„szkoły talmudycznej” do 

wysokości 8,0 m; wyso-
kość ta pozwala na uzy-

skanie lepszych proporcji 

budynku;  

teren 2UMW – – 

Ad.  5.1. uwaga 

nie uwzględniona. 
Podniesienie dopuszczal-

nego poziomu lokalizacji 

gzymsu w stosunku do 
istniejącego o 1,3 m sta-

nowi istotną ingerencję 

w kompozycję elewacji 
istniejącego obiektu, 

a także zasad kształtowa-

nia zabudowy w obsza-
rze. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona 

Rada Miasta Konina 

nie uwzględniła uwagi. 
Uwaga bezprzedmiotowa 

ze względu na wyburze-

nie budynku dawnej 
szkoły talmudycznej 

w dniu 22 lipca 2016 r. 

oraz wskazanie zgodnie 
z pismem Wojewódz-

kiego Konserwatora Za-

bytków Nr 
Ko.WN.5150.1804.14.20

13 z dnia 26.08.2016 r. na 

nie odtwarzanie rozebra-
nego budynku.   

2)zmiany w zapisie doty-
czącym wysokości; suge-

rowana wysokość 

12,80 m zarówno dla bu-

dynku głównego jak i ofi-

cynowego (§20 

ust. 2 pkt 6). 

teren 2UMW 

W §20 ust. 2 pkt 6 lit. 
a ustalono maksymalną 

wysokość zabudowy 

frontowej: od 7,7 do 
11,7 m. 

W §20  ust. 2 pkt 6 lit. 

b ustalono maksymalną 
wysokość zabudowy 

oficynowej: nieprze-

kraczająca 9,0 m.. 

Ad.  5.2. uwaga czę-

ściowo uwzględniona. 
Zmienia się dopusz-
czalną maksymalną wy-

sokość zabudowy dla 

budynków frontowych 

z 12,0 m na 12,8 m oraz 

dopuszczalną maksy-

malną wysokość zabu-
dowy dla oficyn z 11,0 

m na 11,5 m.  

Ad.  5.2. uwaga czę-

ściowo nie uwzględ-

niona. 
Brak uzasadnienia dla 
zwiększenia maksymal-

nej wysokości do 12,8 m 

dla budynków oficyno-
wych ze względu na ce-

chy zabudowy oraz stan-

dardy kształtowania za-

budowy na działkach są-

siednich zawarte w miej-

scowym planie przyjętym 
uchwałą nr 510 Rady 

Miasta Konina z dnia 

23 września 2009 r., 
a także ekspozycję i  rela-

cje przestrzenne pomię-

dzy nową zabudową 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona 

Rada Miasta Konina 
nie uwzględniła uwagi 

w zakresie przedstawio-

nym w rubryce 8. 
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a obiektami zabytko-

wymi. Zakłada się, iż za-

budowa oficynowa 

nie może stanowić kon-
kurencji przestrzennej dla 

obiektów zabytkowych 

zlokalizowanych na fron-
cie działki. 

UWAGI ZŁOŻONE W OKRESIE 14.07.2016 R. – 29.08.2016 R. 

6. 
12.08. 

2016 r. 

SARP Od-
dział Po-

znań repre-

zentowany 
przez 

osobę fi-

zyczną 

Wniosek o przywróce-

nie/odtworzenie budynku 
szkoły talmudycznej. 

dz. nr 275/1,  

obr. Sta-
rówka 

– 

Ad. 6. uwaga czę-

ściowo uwzględniona. 
Wprowadza się zmiany 
w projekcie planu. 

W miejscu rozebranej 
szkoły talmudycznej 

ustala się możliwość lo-

kalizacji nowego 
obiektu o gabarytach 

odpowiadających gaba-

rytom obiektu rozebra-
nego m.in. w zakresie 

wysokości elewacji 

geometrii dachu, wyso-
kości zabudowy. Szcze-

gółowe rozwiązania zo-

staną wypracowane na 
dalszym etapie prac 

w porozumieniu z wo-

jewódzkim konserwa-
torem zabytków. 

Ad. 6. uwaga częściowo 

nie uwzględniona. 
– 

Uwaga nie-

uwzględniona 

Rada Miasta Konina 

nie uwzględniła uwagi. 
Uwaga bezprzedmiotowa 

ze względu na wyburze-

nie budynku dawnej 
szkoły talmudycznej 

w dniu 22 lipca 2016 r. 

oraz wskazanie zgodnie 
z pismem Wojewódz-

kiego Konserwatora Za-

bytków Nr 
Ko.WN.5150.1804.14.20

13 z dnia 26.08.2016 r. na 

nie odtwarzanie rozebra-
nego budynku.   

7. 
25.08. 

2016 r. 

Osoby fi-

zyczne 

Sprzeciw wobec dopusz-

czenia budowy obiektów 
bezpośrednio przy gra-

nicy działki sąsiedniej 

o wysokości 11 m, wyż-
szych od istniejących bu-

dynków (ok. 5 m). 

dz. nr 275/1 
i 275/2,  

obr. Sta-

rówka, 
teren 2UMW  

W §20 ust. 2 pkt 6 lit. b 
ustalono maksymalną 

wysokość zabudowy 

oficynowej: nieprze-
kraczającą 9,0 m. 

Ad. 7. uwaga czę-

ściowo uwzględniona. 
Na terenie działki 275/2 
oraz w głębi działki 

271/1 dopuszcza się lo-

kalizację budynków 
wyłącznie jako oficyn 

lokalizowanych bezpo-

średnio przy granicy 

z sąsiednią działką bu-

dowlaną. Zmniejsza się 

maksymalna dopusz-
czoną wysokość oficyn 

do 9,0 m, co odpowiada 

maksymalnej wysoko-
ści ustalonej w obowią-

zującym planie miej-

scowym 

Ad. 7. uwaga częściowo 

nie uwzględniona. 

Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 

Uwaga nie-

uwzględniona 

 

- 
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8. 
26.08. 

2016 r. 

Towarzy-

stwa Przy-
jaciół Ko-

nina repre-

zentowane 
przez 

osobę fi-

zyczną 

W związku z rozebra-
niem budynku szkoły tal-

mudycznej wnioskuje 

o opracowanie nowego 
projektu planu. Zawarcie 

w nim zapisów zakłada-

jących, iż nowy budynek 
w miejsce dawnej szkoły 

talmudycznej wzniesiony 

będzie na rzucie i bryle 

dawnego budynku z od-

tworzeniem zewnętrz-

nych detali architekto-
nicznych. 

 

dz. nr 275/1,  

obr. Sta-

rówka, 
teren 1U 

W §10 

ust. 3 pkt 2 ustalono 

zakaz rozbudowy 
i nadbudowy obiektu 

synagogi wpisanego do 

rejestru zabytków. 
Dla terenu 1U w §21 

ust. 2 pkt 2 wprowa-

dzono zakaz budowy 

nowych budynków 

oraz rozbudowy i nad-

budowy istniejącego 
budynku. 

Ad. 8. uwaga czę-

ściowo uwzględniona. 
Wprowadza się zmiany 

w projekcie planu wy-
nikające z dokonanej 

rozbiórki budynku daw-

nej szkoły talmudycz-
nej. W miejscu rozebra-

nego budynku ustala się 

możliwość lokalizacji 
nowego obiektu o gaba-

rytach odpowiadają-

cych gabarytom obiektu 
rozebranego m.in. 

w zakresie wysokości 

elewacji geometrii da-
chu, wysokości zabu-

dowy. Szczegółowe 

rozwiązania zostaną 
wypracowane na dal-

szym etapie prac w po-

rozumieniu z woje-
wódzkim konserwato-

rem zabytków.  

Ad. 8. uwaga częściowo 

nie uwzględniona. 
Nie zakłada się odtwarza-

nia obiektu (m.in. w za-

kresie wystroju elewacji, 
detalu architektonicz-

nego) zgodnie z uwagami 

(zaleceniami) przekaza-

nymi przez Wielkopol-

skiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona 

 

- 

9. 
26.08. 

2016 r. 

 

Wielkopol-
ski Woje-

wódzki 

Konserwa-
tor Zabyt-

ków, 

Woje-
wódzki 

Urząd 

Ochrony 
Zabytków 

w Pozna-

niu, 
ul. Gołębia 

2, 

61-834 Po-
znań 

1)Wniosek o doprecyzo-

wanie w §10 ust. 5 zapisu 
odnoszącego się do za-

chowania obecnego ogro-

dzenia i konieczności 
przeprowadzenia prac re-

montowych. Należy zre-

zygnować z zapisów do-
tyczących kolorystyki; 

dz. nr 275/1,  
obr. Sta-

rówka, 

teren 1U 

W §10 ust. 5 ustalono 

nakaz zachowania, za-

chowania miejsca loka-
lizacji formy i zastoso-

wanych materiałów, 

zachowania formy pod-
murówki, słupów 

i przęseł ogrodzenia, 

a także zastosowania 
materiałów wykończe-

niowych.  

Ad. 9.1. uwaga czę-

ściowo uwzględniona. 
Wprowadza się zapis 
o konieczności zacho-

wania istniejącego 

ogrodzenia. 
Usuwa się zapisy doty-

czące kolorystyki. 

Nie wprowadza się za-
pisów o konieczności 

przeprowadzenia prac 

remontowych – zapis 
miałby  charakter po-

stulatywny, niewła-

ściwy dla aktu prawa 
miejscowego. Troska 

o zachowanie obiektu 

we właściwym stanie 
technicznym realizo-

wana jest poprzez prze-

strzeganie przepisów 
art. 5 ust. 2, 

art. 66 ust. 1 pkt 3 usta

wy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budow-

lane. 

Ad. 9.1. uwaga czę-

ściowo nie uwzględ-

niona. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
- 
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2)Zastrzeżenie dotyczące 

dopuszczenia (§20 

ust. 1 pkt 2) zabudowy 

mieszkaniowej wieloro-
dzinnej jako kolizyjnej 

z użytkowaniem budynku 

synagogi. Teren winien 
funkcjonować jako zaple-

cze dla obiektu synagogi 

i obiektu jaki powstanie 
na miejscu szkoły talmu-

dycznej; 

dz. nr 275/1, 
275/2  

obr. Sta-

rówka, 
teren 1U 

i 2UMW 

W §20 

ust. 1 pkt 2 ustalono 
przeznaczenie dopusz-

czalne dla terenu 

2UMW dopuszczono 
realizację lokali miesz-

kalnych w budynkach 

usługowych, lokalizo-
wane wyłącznie na 

kondygnacjach powy-

żej parteru. 

Ad. 9.2. uwaga czę-

ściowo uwzględniona. 
Wprowadza się zmiany 

w projekcie – ogranicza 
się możliwości lokali-

zacji funkcji mieszka-

niowej wyłącznie do 
kondygnacji powyżej 

parteru (I piętro).   

Ad. 9.2. uwaga czę-

ściowo nie uwzględ-

niona. 
Utrzymuje się możliwość 
realizacji funkcji miesz-

kaniowej wyłącznie jako 

pomieszczeń  wydzielo-
nych w budynkach usłu-

gowych. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
- 

3)Wniosek o rezygnację 
(§21 ust. 2) z zapisów za-

wierających opis zabyt-

kowej synagogi. Wskaza-
nie na kompetencje woje-

wódzkiego konserwatora 

zabytków jako organu 
właściwego do określenia 

dopuszczalnych zmian, 

jakie mogą być wprowa-
dzone przy zabytku. 

Wskazanie na niedopusz-

czalność budowy łącz-
nika ze względu na ko-

nieczność zachowania 

pierwotnej bryły syna-
gogi bez ingerencji. 

dz. nr 275/1,  

obr. Sta-
rówka, 

teren 1U 

W §21 ust. 2 – zapisy 
określające zasady 

ochrony i kształtowa-

nia ładu przestrzennego 
oraz warunki zabu-

dowy i wskaźniki zago-

spodarowania, w tym 
m.in. wysokość bu-

dynku, geometrię da-

chu – bez zmian dla ist-
niejącego budynku. 

Ad. 9.3. uwaga czę-

ściowo uwzględniona. 

Usuwa się zapisy 
o możliwości rozbu-

dowy budynku syna-

gogi. Wszelkie działa-
nia przy obiekcie syna-

gogi, jako obiekcie wpi-

sanym do rejestru za-
bytków, muszą być rea-

lizowane zgodnie z wy-

mogami przepisów 
ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie za-

bytków i opiece nad za-
bytkami. Do kompeten-

cji wojewódzkiego kon-

serwatora zabytków na-
leży określenie dopusz-

czalnych przekształceń 

w tym obiekcie. 
Niezależnie od ochrony 

obiektu zabytkowego 

w planie miejscowym 
ustala się obowiązkowo 

zasady ochrony 

i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz 

warunki zabudowy 

i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu jako re-

gulację „abstrakcyjną” 

nie odnosząca się do 
konkretnego budynku, 

lecz do każdego poten-

cjalnego budynku, 
który mógłby być reali-

zowany na przedmioto-

wym terenie. 

Ad. 9.3. uwaga czę-

ściowo nieuwzględ-

niona. 
Utrzymuje się szczegóło-

wość zapisów na pozio-
mie gwarantującym reali-

zację obiektu o gabary-

tach odpowiadających 
gabarytom istniejącej sy-

nagogi m.in. w zakresie 

wysokości elewacji, geo-
metrii dachu, wysokości 

zabudowy.  

Szczegółowe rozwiąza-
nia zostaną wypracowane 

na dalszym etapie prac 

w porozumieniu z woje-
wódzkim konserwatorem 

zabytków. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona 

Rada Miasta Konina  
nie uwzględniła uwagi ze 

względu na bezprzedmio-

towość. Zgodnie z Woje-
wódzkiego Konserwatora 

Zabytków Nr 

Ko.WN.5150.1804.14.20
13 z dnia 26.08.2016 r. 

na wcześniejszym etapie 

procedury sporządzenia 
projektu planu szczegó-

łowe zapisy dotyczące 

obiektu synagogi zostały 
usunięte. 
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Upraszcza się zapisy 

dotyczące zasad 

ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego 
oraz warunków zabu-

dowy i wskaźników za-

gospodarowania terenu.  
 

UWAGI  ZŁOŻONE W OKRESIE 31.05.2017 R. – 17.07.2017 R. 

10. 
6.07. 

2017 r. 
Osoby fi-
zyczne 

1) zmianę stosunku po-
wierzchni zabudowy do 

powierzchni działki bu-

dowlanej w §20 
ust. 1 pkt 2 lit b na 0,8; 

teren 2UMW 

W §20 ust. 1 pkt 2 lit b 

ustalono stosunek po-

wierzchni zabudowy do 
powierzchni działki bu-

dowlanej wynoszący 

0,7.  

– 

Ad. 10.1 uwaga nie-

uwzględniona. 
Stwierdzono, iż w ra-
mach realizacji przedsta-

wionego projektu bu-
dynku, stanowiącego za-

łącznik do uwagi, oraz 

uwzględnieniu pozosta-
łych uwarunkowań i wy-

nikających z nich zapi-

sów projektu planu (linie 
zabudowy, strefa podwó-

rza) bezzasadne jest 

zwiększenie stosunku po-
wierzchni zabudowy do 

powierzchni działki bu-

dowlanej. Ustalony 
w projekcie planu wskaź-

nik wynoszący 0,7 umoż-

liwia realizację projekto-
wanej zabudowy na tere-

nie 2UMW w pełni wy-

korzystującej teren prze-
widziany dla lokalizacji 

budynków. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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2) zmianę stosunku po-

wierzchni całkowitej 

kondygnacji nadziem-
nych do powierzchni 

działki budowlanej w §20 

ust. 2 pkt 2 lit b na 2,2; 

teren 2UMW 

W §20 ust. 2 pkt 2 lit b 

ustalono stosunek po-
wierzchni całkowitej 

kondygnacji nadziem-

nych do powierzchni 
działki budowlanej wy-

noszący 2,0. 

Ad. 10.2 uwaga czę-

ściowo uwzględniona. 

Zwiększono stosunek 
powierzchni całkowitej 

kondygnacji nadziem-

nych do powierzchni 
działki budowlanej 

z 1,8 na 2,0. 

Zaproponowana 
zmiana wskaźnika 

umożliwia realizację 

projektowanej zabu-
dowy na terenie 2UMW 

z maksymalnym wyko-

rzystaniem pozostałych 
wskaźników kształto-

wania zabudowy i za-

gospodarowania terenu. 

Ad. 10.2 uwaga czę-

ściowo nieuwzględ-

niona. 

Zaproponowana zmiana 

wskaźnika umożliwia re-

alizację projektowanej 
zabudowy na terenie 

2UMW z maksymalnym 

wykorzystaniem pozosta-
łych wskaźników kształ-

towania zabudowy i za-

gospodarowania terenu. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

3) zmianę ustalonej wy-

sokości: 
a)budynków frontowych:  

do 12,0 m, 

b)oficyn: do 10,5 m; 

teren 2UMW 

W §20 

ust. 2 pkt 6 ustalono 

wysokość zabudowy: 
a)frontowej: od 7,7 m 

do 11,7 m, 

b)oficyn: nieprzekra-
czającą 9,0 m. 

Ad. 10.3 uwaga czę-

ściowo uwzględniona. 
Zmienia się dopusz-

czalną maksymalną wy-
sokość zabudowy dla 

budynków frotowych 

z 10,6 m na 11,7 m. Dla 
oficyn utrzymuje się 

ustaloną w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy nieprzekracza-

jącą 9,0 m. 

Ad. 10.3 uwaga czę-

ściowo nieuwzględ-

niona. 
Brak uzasadnienia dla 
zwiększenia maksymal-

nej wysokości budynków 

frontowych do 12,0 m. 
Ustalenie wysokości bu-

dynków frontowych o 7,7 

m do 11,7 m umożliwi re-
alizację projektowanego 

obiektu usługowego. 
Każde zwiększenie wyso-

kości budynków przy jed-

noczesnym dopuszczeniu 
realizacji budynków 

o pełnych 3 kondygna-

cjach nadziemnych stwa-
rza zagrożenie dla ładu 

przestrzennego – realiza-

cji budynku o gabarytach 
przekraczających skalę 

zabudowy w sąsiedztwie. 

Nie zwiększono wysoko-
ści zabudowy oficyno-

wej, ponieważ nie może 

stanowić konkurencji 
przestrzennej dla obiek-

tów zabytkowych zlokali-

zowanych na froncie 
działki. Przyjęta wyso-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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kość odpowiada wysoko-

ści określonej w obowią-

zującym planie. 

4) skreślenie ustaleń dla 

budynków frontowych 
w §20 ust. 2 pkt 7; 

teren 2UMW 

W §20 

ust. 2 pkt 7 wprowa-

dzono ustalenia dla  
budynków frontowych 

tj.: 

a) obowiązek 
sytuowania lica ścian 

zewnętrznych do wyso-

kości 7,7 m od poziomu 
terenu bezpośrednio 

przy obowiązujących 

liniach zabudowy; do-
puszcza się wycofanie 

lica ścian zewnętrznych 

o nie więcej niż 0,5 m 
w stosunku do obowią-

zujących linii zabu-

dowy przy jednocze-
snym zastosowaniu 

wystroju elewacji wy-

znaczającego wizualnie 
płaszczyznę pionową 

usytuowaną w obowią-

zującej linii zabudowy, 
b) szerokość 

elewacji frontowej: 

−od strony ul. Mickie-
wicza – od 17,0 m do 

pełnej szerokości wy-

znaczonej przez obo-
wiązującą linię zabu-

dowy, 

−od strony ul. Obroń-
ców Westerplatte – od 

17,0 m do pełnej szero-

kości działki budowla-
nej, 

c) wysokość 

elewacji budynku, od-
powiadającą dolnej 

krawędzi dachu lub 

górnej krawędzi ściany 
zewnętrznej budynków 

– od 6,0 do 7,7 m od po-

ziomu terenu; dopusz-
cza się zwiększenie wy-

sokości elewacji do 

Ad. 10.4. uwaga czę-

ściowo uwzględniona. 
Usuwa się zapisy w za-

kresie kompozycji ele-
wacji. Utrzymuje się 

pozostałe zapisy z jed-

noczesnym wprowa-
dzeniem zmian. 

Ustalono maksymalną 

wysokość ścian ze-
wnętrznych na 7,7 m 

z możliwością zwięk-

szenia do 11,7 m.  

Ad. 10.4. uwaga czę-

ściowo nieuwzględ-

niona. 
Utrzymano ustalenia 

w zakresie szerokości 
elewacji frontowej. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona 

 

 

- 
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11,7 m przy zachowa-

niu wymogów lit. b. 

5) zmianę stawki % doty-

czącej określenia jedno-

razowej opłaty w sto-
sunku % do wzrostu war-

tości nieruchomości 

z 30% do wartości 0% 

w §20 ust. 7 i §21 ust. 7; 

tereny 

2UMW i 1U 

W §20 ust. 7 i §21 
ust. 7 ustalono stawkę 

procentowa stanowiąca 

podstawę do określania 
jednorazowej opłaty 

w stosunku procento-

wym do wzrostu warto-

ści nieruchomości – 

15%. 

Ad. 10.5. uwaga czę-

ściowo uwzględniona. 
Uwzględnia się wyso-

kość stawki procento-
wej stanowiącej pod-

stawę do określania jed-

norazowej opłaty w sto-
sunku procentowym do 

wzrostu wartości nieru-

chomości na 15%, która 
odpowiada oczekiwa-

nym wpływom.  

Ad. 10.5. uwaga czę-

ściowo nieuwzględ-

niona. 
Brak jest podstaw ustale-
nia stawki na poziomie 

0% w sytuacji spodzie-

wanego wzrostu wartości 
nieruchomości związa-

nych z uchwaleniem 

planu zwiększającego 
możliwości zagospodaro-

wania  działek i  korzysta-

nia z budynków. Zgodnie 
z ustaleniami obowiązu-

jącego planu działki prze-

znaczone są wyłącznie 
pod realizację usług pu-

blicznych. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

6) w §20 

ust. 2 pkt 8 zmianę wyso-
kości górnej krawędzi 

ścian zewnętrznych bu-

dynku i dolnej krawędzi 
okapu  na 9,0 m; 

teren 2UMW 

W §20 
ust. 2 pkt 8 ustalono 

dla oficyn: wysokość 

górnej krawędzi ścian 

zewnętrznych budynku 

i  dolnej krawędzi 

okapu – nieprzekracza-
jąca  8,0 m; wymogu 

nie stosuje się do ścian 

sytuowanych bezpo-
średnio przy granicy 

z sąsiednią działką bu-

dowlaną. 

– 

Ad. 10.6. uwaga nie-

uwzględniona. 
Utrzymano ustalono 
w projekcie planu wyso-

kość oficyn nieprzekra-

czającą 9,0 m. Zabudowa 
oficynowa nie może sta-

nowić konkurencji prze-

strzennej dla obiektów 
zabytkowych zlokalizo-

wanych na froncie 

działki. W związku z po-
wyższym za bezzasadne 

uznaje się dokonanie ko-

rekty w zakresie zmiany 
wysokości górnej krawę-

dzi ścian zewnętrznych 

budynku i dolnej krawę-
dzi okapu dla oficyn 

w §20 ust. 2 pkt 8. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

7)zmianę ustaleń w za-

kresie dachów w §20 

ust. 2 pkt 9 na dachy pła-
skie; 

teren 2UMW 

W §20 

ust. 2 pkt 9 ustalono 

parametry dla dachów 
budynków frontowych 

i oficyn tj.: 

a)budynki frontowe: 
dachy wielospadowe 

o symetrycznym ukła-

dzie połaci i kącie na-
chylenia: od 15º do 30º, 

Ad. 10.7. uwaga czę-

ściowo uwzględniona. 

Dla budynków fronto-
wych wprowadzono do-

datkowo możliwość re-

alizacji dachów pła-
skich. 

Ad. 10.7. uwaga czę-

ściowo nieuwzględ-

niona. 
Pozostawiono w projek-

cie planu miejscowego 

możliwość realizacji da-
chów budynków fronto-

wych jako dachów spa-

dzistych wielospadowych 
o symetrycznym układzie 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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kierunek głównej kale-

nicy – równoległy do 

ul. Mickiewicza, 

b)oficyny:  dachy pła-
skie lub jednospadowe 

o kącie nachylenia nie-

przekraczającym 30º. 

połaci i kącie nachylenia 

od 15º do 30º oraz da-

chów jednospadowych 

o kącie nachylenia nie-
przekraczającym 30º dla 

oficyn. 

8)likwidację wyznaczo-

nej strefy podwórza; 

tereny 
1UMW, 

2UMW i 1U 

W granicach terenu  

2UMW wyznaczono 

strefę podwórza, w gra-

nicach której : 

a) zakazuje się 
lokalizacji nadziem-

nych części budynków, 

b) dopuszcza 
się lokalizacje pod-

ziemnych części bu-

dynków w całości znaj-
dujących się poniżej 

poziomu terenu, 

c) nakazuje się 
urządzenie w formie 

wewnętrznego placu 

z utwardzoną na-
wierzchnią z możliwo-

ścią nasadzeń pojedyn-

czych drzew. 

Ad. 10.8. uwaga czę-

ściowo uwzględniona. 
Zmniejszono zasięg 

strefy podwórza, ozna-

czonej na rysunku 
planu, na terenie 

2MWU. W miejscu jej 

zmniejszenia wskazano 
miejsce lokalizacji 

prześwitu bramowego, 

w ramach którego 
wprowadzono obowią-

zek zastosowania prze-

jazdu o szerokości 
nie mniejszej niż 3,6 m 

oraz wysokości 

nie mniejszej niż 4,2 m. 
Rozwiązanie umożli-

wia realizację budynku 

dobudowanego do bu-
dynku na sąsiedniej 

działce budowalnej 

z zachowaniem możli-
wości obsługi komuni-

kacyjnej działki z ul. 

Obrońców Westerplatte 
zgodnie z zaleceniami 

Wielkopolskiego Kon-

serwatora Zabytków. 

Ad. 10.8. uwaga czę-

ściowo nieuwzględ-

niona. 

Zmniejszono zasięg 

strefy podwórza, ozna-

czonej na rysunku planu, 

na terenie 2MWU. 

W miejscu jej zmniejsze-

nia wskazano miejsce lo-
kalizacji prześwitu bra-

mowego, w ramach któ-

rego wprowadzono obo-
wiązek zastosowania 

przejazdu o szerokości 

nie mniejszej niż 3,6 m 
oraz wysokości 

nie mniejszej niż 4,2 m. 

Rozwiązanie umożliwia 
realizację budynku dobu-

dowanego do budynku na 

sąsiedniej działce budo-
walnej z zachowaniem 

możliwości obsługi ko-

munikacyjnej działki z ul. 
Obrońców Westerplatte 

zgodnie z zaleceniami 

Wielkopolskiego Konser-
watora Zabytków. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

9)ograniczenie na ry-

sunku planu linii zabu-
dowy od strony ulic 

w sposób nie ogranicza-

jący możliwości zabu-
dowy oficynowej i połą-

czenia elementów ze-

społu hotelowego, w tym 
umożliwienie połączenia 

synagogi z resztą 

obiektu; 

tereny 

2UMW i 1U 

Nieprzekraczalne linie 

zabudowy oraz obo-

wiązujące linie zabu-

dowy wyznaczono 
zgodnie z rysunkiem 

planu. 

– 

Ad. 10.9. uwaga nie-

uwzględniona. 
Uwagi nie uwzględniono 

ze względu na możliwość 

naruszenia budynku sy-

nagogi, która zgodnie ze 

stanowiskiem Wielkopol-

skiego Konserwatora Za-
bytków (pismo Nr 

Ko.WN.5150.1804.14.20

13 z dnia 26.08.2016 r. – 
uwaga złożona do wyło-

żonego do publicznego 

wglądu projektu planu 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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w 2016 r.) powinna zo-

stać obiektem dominują-

cym, zaś nowe obiekty 

w głębi działki 275/1 i na 
terenie działki 275/2 

winny zachować obecny 

układ zabudowy.  
W postanowieniu nr 

201/2016 Wielkopol-

skiego Konserwatora Za-
bytków (pismo Nr 

Ko.WN.5150.1804.16.20

13 z dnia 28.12.2016 r.) 
organ wyraził zastrzeże-

nia w związku z zasię-

giem strefy podwórza, 
która sugerowała możli-

wość zabudowy w bezpo-

średnim sąsiedztwie za-
bytkowej synagogi, co 

zgodnie z ww. pismem 

skorygowano i pono-
wiono czynności zwią-

zane z uzgodnieniem pro-

jektu planu przez WKZ.  

10)nie określanie szcze-
gółowych ustaleń w za-

kresie formy architekto-

niczne, kolorystyki, ma-
teriałów i detali i wpro-

wadzenie zapisu umożli-

wiającego ustalenia indy-
widualnych rozwiązań 

z Delegaturą Wielkopol-

skiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

tereny 

1UMW, 

2UMW i 1U 

W §7 pkt 3 w zakresie 

formy zabudowy, kolo-
rystyki oraz materiałów 

wykończeniowych da-

chów i elewacji, usta-
lono: 

a) realizację 

budynków wyłącznie 
jako budynków fronto-

wych, z możliwością 

ich lokalizacji bezpo-
średnio przy granicy 

z sąsiednią działką bu-

dowlaną, oraz oficyn, 
b) wymóg by 

przyjęte rozwiązania 

w zakresie wysokości 
budynków, kształtu da-

chów, stosowanych 

materiałów wykończe-
niowych na elewa-

cjach, stosowanych po-

kryć dachowych oraz 
kolorystyki elewacji 

i dachów zapewniały 

– 

Ad. 10.10. uwaga nie-

uwzględniona. 
Niezgodne z przepisami 

prawa jest wprowadzanie 

ustaleń planu uzależnio-
nych od uzyskania 

uzgodnień przez inne or-

gany. W treści planu 
nie należy określać norm 

otwartych, odsyłających 

do odrębnych i nie prze-
widzianych przepisami 

prawa procedur.  

Zgodnie z art. 15 ust 
2 pkt 2 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym w pro-

jekcie planu miejscowego 

należy ustalić zasady 
ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 



strona 21 

 

spójność architekto-

niczną całemu budyn-

kowi i zespołowi bu-

dynków na działce bu-
dowlanej, 

c) kierunek 

głównej kalenicy dachu 
budynków, o ile 

w ustaleniach szczegó-

łowych nie ustalono 
inaczej: 

−frontowych: równole-

gły do granicy fronto-
wej działki, 

−oficyn: równoległy 

lub pod kątem od 87° 
do 93° do granicy z są-

siednią działką budow-

laną, 
d) geometria 

dachów – zgodnie 

z ustaleniami szczegó-
łowymi dla poszczegól-

nych terenów, 

e) materiały 
wykończeniowe oraz 

kolorystyka dachów: 

dachówka ceramiczna 

w naturalnym kolorze, 

blacha płaska stalowa 

w kolorze szarym lub 
miedziana w natural-

nym kolorze, ujednoli-

cona dla wszystkich bu-
dynków na działce bu-

dowlanej, 

f) zakaz mon-
towania krat na otwo-

rach okiennych 
i drzwiowych od ze-

wnętrznej strony ele-

wacji. 

11. 
14.07. 
2017 r. 

„Animal” 

Maria  
Maciaszek 

ul. Domań-

skiej 7 
62–500 

Konin 

Wniosek o zmianę stawki 

% dotyczącej określenia 
jednorazowej opłaty 

w stosunku % do wzrostu 

wartości nieruchomości 
z 30% do wartości 0% 

w §20 ust. 7 i §21 ust. 7. 

tereny 
2UMW i 1U 

W §20 ust. 7 i §21 

ust. 7 ustalono stawkę 

procentowa stanowiąca 
podstawę do określania 

jednorazowej opłaty 

w stosunku procento-
wym do wzrostu warto-

ści nieruchomości  –

15%. 

Ad. 11. uwaga czę-

ściowo uwzględniona. 
Uwzględnia się wyso-

kość stawki procento-
wej stanowiącej pod-

stawę do określania jed-

norazowej opłaty w sto-
sunku procentowym do 

Ad. 11. uwaga czę-

ściowo nieuwzględ-

niona. 
Brak jest podstaw ustale-

nia stawki na poziomie 

0% w sytuacji spodzie-
wanego wzrostu wartości 

nieruchomości związa-

nych z uchwaleniem 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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wzrostu wartości nieru-

chomości na 15%, która 

odpowiada oczekiwa-

nym wpływom. Brak 
jest podstaw ustalenia 

stawki na poziomie 0% 

w sytuacji spodziewa-
nego wzrostu wartości 

nieruchomości związa-

nych z uchwaleniem 
planu zwiększającego 

możliwości zagospoda-

rowania  działek i  ko-
rzystania z budynków. 

Zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego planu 
działki przeznaczone są 

wyłącznie pod realiza-

cję usług publicznych. 

planu zwiększającego 

możliwości zagospodaro-

wania  działek i  korzy-

stania z budynków. 
Zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego planu 

działki przeznaczone są 
wyłącznie pod realizację 

usług publicznych. 

UWAGI ZŁOŻONE W OKRESIE 4.10.2017 R. – 21.11.2017 R. 

12. 
8.11. 

2017 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Zakwestionowanie usta-

lonej wysokości budyn-

ków, które mogą być wy-
budowane bezpośrednio 

przy granicy działek nr 

ewid. 267, 276. Zarzut 
dopuszczenia wysokości 

budynków do 11,7 m. 

Wniosek o zmniejszenie 
wysokości budynków lo-

kalizowanych bezpośred-

nio przy granicy działek.  

tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla budynków na tere-

nie 1UMW w §19 

ust. 2 pkt 6 ustalono 

maksymalną wysokość 
zabudowy frontowej: 

12,0 m oraz maksy-

malną wysokość zabu-
dowy oficynowej: 9,0 

m. 

Dla budynków na tere-
nie 2UMW w §20 

ust. 1 pkt 6 ustalono 

wysokość zabudowy: 
a)frontowej: od 7,7 do 

11,7 m; 

b)oficynowej: nieprze-
kraczająca 9,0 m. 

– 

Ad. 12. uwaga 

nie uwzględniona. 
Dla oficyn, które mogą 
zostać zrealizowane na 

terenie 2UMW przy gra-

nicy z sąsiednimi dział-
kami budowlanymi (nr 

ewid. 267 i 276) w pro-

jekcie planu wyłożonym 
do publicznego wglądu 

ustalono wysokość nie-

przekraczającą 9,0 m. 
Ustalona w planie wyso-

kość budynków do 11,7 

m dotyczy wyłącznie bu-
dynków frontowych, 

które mogą być zrealizo-

wane na terenie 2UMW 
bezpośrednio przy ul.  

Adama Mickiewicza oraz 

ul. Obrońców Wester-

platte, na działce nr ewid. 

275/1. W świetle zapisów 

projektu planu nie ma 
możliwości lokalizacji na 

terenie 2UMW budyn-

ków o wysokości 11,7 m 
przy granicy z sąsiednimi 

działkami budowlanymi 

nr ewid. 267 i 276. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla budynków na terenie 

1UMW w §19 

ust. 2 pkt 6 ustalono 

maksymalną wysokość 
budynków frontowych: 

12,0 m oraz maksymalną 

wysokość oficyn: 9,0 m. 
Wysokość wskazana 

w projekcie planu dla bu-

dynku frontowego odpo-
wiada wysokości  istnie-

jącego budynku zlokali-

zowanego na działce nr 
ewid. 277. Budynek ten 

nie wpływa na zacienie-

nie części działki nr ewid. 
276, w której znajduje się 

ogród. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r.  

13. 
8.11. 

2017 r. 

Osoby fi-

zyczne 

Zakwestionowanie usta-

lonej wysokości budyn-

ków (do 11,0 m), które 
mogą być wybudowane 

bezpośrednio przy gra-

nicy działki będącej wła-
snością Składających 

uwagę (działka nr ewid. 

276). Zarzut spowodowa-
nia zacieniania działki 

negatywnie wpływają-

cego na wygląd i funkcjo-
nowanie ogrodu, pozba-

wienia słońca. Zarzut ob-

niżenia wartości nieru-
chomości powodowanej 

zacienieniem.  

tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla budynków na tere-

nie 1UMW w §19 
ust. 2 pkt 6 ustalono 

maksymalną wysokość 

zabudowy frontowej: 
12,0 m oraz maksy-

malną wysokość zabu-

dowy oficynowej: 9,0 
m. 

 

Dla budynków na tere-
nie 2UMW w §20 

ust. 2 pkt 6 ustalono 

wysokość zabudowy: 
a)frontowej: od 7,7 do 

11,7 m; 

b)oficynowej: nieprze-
kraczająca 9,0 m. 

– 

Ad. 13. uwaga 

nie uwzględniona. 

W sąsiedztwie działki  nr 

ewid. 276 na terenie 
1UMW, zgodnie z  §19 

ust. 2 pkt 6, możliwe jest 

powstanie budynku fron-
towego o wysokości 12,0 

m. Wysokość wskazana 

w projekcie planu odpo-
wiada istniejącemu bu-

dynkowi zlokalizowa-

nemu na działce nr ewid. 
277.  

W granicach terenu 

1UMW ustalono również 
maksymalną wysokość 

budynków oficynowych 

nieprzekraczającą 9,0 m.  
Nie stwierdzono możli-

wości lokalizacji budyn-

ków o wysokości 11,7 m 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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przy granicy z sąsiednią 

działką budowlaną (nr 

ewid. 276) na terenie 

2UMW. Ustalona w pla-
nie wysokość do 11,7 m 

dotyczy wyłącznie bu-

dynków frontowych, 
które mogą być zrealizo-

wane na terenie 2UMW 

bezpośrednio przy ul.  
Adama Mickiewicza oraz 

ul. Obrońców Wester-

platte, na działce nr ewid. 
275/1.  

W projekcie planu dla 

oficyn, które mogą zostać 
zrealizowane w głębi 

działki nr ewid. 275/2 

przy granicy z sąsiednią 
działką budowlaną (nr 

ewid. 276) w ramach te-

renu 2UMW ustalono 
wysokość nieprzekracza-

jącą 9,0 m. Wysokość ofi-

cyn odpowiada maksy-
malnej wysokości ustalo-

nej w miejscowym planie 

zagospodarowania prze-

strzennego miasta Ko-

nina–Starówka, przyję-

tego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r.  

Nie przewiduje się, aby 
zapisy projektu planu 

w zakresie ustalonej wy-

sokości budynków spo-
wodowały obniżenie war-

tości nieruchomości. Za-
pisy projektu planu w za-

kresie wysokości oficyn 

są zgodne z wysokością 

ustaloną w planie 

z 2009 r. Zapisy projektu 

planu w zakresie wyso-
kości budynków fronto-

wych odpowiadają wyso-

kościom istniejących bu-
dynków. Ocena wpływu 

nowej zabudowy na 

działki sąsiednie w zakre-
sie nasłonecznienia 
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i oświetlenia pomiesz-

czeń dokonywana będzie 

na etapie postępowania 

w sprawie pozwolenia na 
budowę. Należy zauwa-

żyć, iż obszar planu zlo-

kalizowany jest w obsza-
rze funkcjonalnego śród-

mieścia (faktycznego 

centrum miasta), dla któ-
rego stosuje się wymogi 

w zakresie oświetlenia 

pomieszczeń i nasłonecz-
nienia określone w prze-

pisach prawa z zakresu 

budownictwa dla zabu-
dowy śródmiejskiej i za-

budowy śródmiejskiej 

uzupełniającej. 

14. 
8.11. 

2017 r. 

Osoby fi-

zyczne 

Zakwestionowanie usta-

lonej wysokości budyn-
ków (do 11,0 m), które 

mogą być wybudowane 

bezpośrednio przy gra-
nicy działki będącej wła-

snością Składających 

uwagę (działka nr ewid. 
267). Zarzut spowodowa-

nia zacieniania działki 

negatywnie wpływają-
cego na wygląd i funkcjo-

nowanie ogrodu, pozba-

wienia słońca. 
Zarzut obniżenia wartości 

nieruchomości powodo-

wanej zacienieniem.   

teren 2UMW 

W §20 

ust. 2 pkt 6 ustalono 

wysokość zabudowy: 
a)frontowej: od 7,7 do 

11,7 m; 

b)oficynowej: nieprze-
kraczająca 9,0 m. 

– 

Ad. 14. Uwaga 

nie uwzględniona. 
Nie stwierdzono możli-

wości lokalizacji budyn-

ków o wysokości 11,7 m 
przy granicy z sąsiednią 

działką budowlaną (nr 

ewid. 267) na terenie 
2UMW. Ustalona w pla-

nie wysokość do 11,7 m 

dotyczy wyłącznie bu-
dynków frontowych, 

które mogą być zrealizo-

wane na terenie 2UMW 
bezpośrednio przy ul.  

Adama Mickiewicza oraz 

ul. Obrońców Wester-
platte, na działce nr ewid. 

275/1.  

W projekcie planu dla 
oficyn, które mogą zostać 

zrealizowane w głębi 

działki nr ewid. 275/2 
przy granicy z sąsiednią 

działką budowlaną (nr 

ewid. 267) w ramach te-
renu 2UMW ustalono 

wysokość nieprzekracza-

jącą 9,0 m. Wysokość ofi-
cyn odpowiada maksy-

malnej wysokości ustalo-

nej w miejscowym planie 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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zagospodarowania prze-

strzennego miasta Ko-

nina–Starówka, przyję-

tego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r.  

Nie przewiduje się, aby 
zapisy projektu planu 

w zakresie ustalonej wy-

sokości budynków spo-
wodowały obniżenie war-

tości nieruchomości. Za-

pisy projektu planu w za-
kresie wysokości oficyn 

są zgodne z wysokością 

ustaloną w planie 
z 2009 r. Ocena wpływu 

nowej zabudowy na 

działki sąsiednie w zakre-
sie nasłonecznienia 

i oświetlenia pomiesz-

czeń dokonywana będzie 
na etapie postępowania 

w sprawie pozwolenia na 

budowę. Należy zauwa-
żyć, iż obszar planu zlo-

kalizowany jest w obsza-

rze funkcjonalnego śród-

mieścia (faktycznego 

centrum miasta), dla któ-

rego stosuje się wymogi 
w zakresie oświetlenia 

pomieszczeń i nasłonecz-

nienia określone w prze-
pisach prawa z zakresu 

budownictwa dla zabu-

dowy śródmiejskiej i za-
budowy śródmiejskiej 

uzupełniającej. 

15. 
13.11. 
2017 r. 

Osoby fi-
zyczne 

Wniosek o: 

1)zmianę stosunku po-

wierzchni zabudowy do 
powierzchni działki bu-

dowlanej w §20 

ust. 2 pkt 1 lit b na 0,8; 

teren 2UMW 

W §20 ust. 2 pkt 1 lit b 

ustalono stosunek po-

wierzchni zabudowy do 
powierzchni działki bu-

dowlanej wynoszący 

0,7.  

– 

Ad. 15.1. uwaga 

nie uwzględniona. 

Stwierdzono, iż przy 
uwzględnieniu ograni-

czeń w zabudowie wyni-

kających z pozostałych 
zapisów projektu planu - 

wyznaczone linie zabu-

dowy i strefa podwórza, 
bezzasadne jest zwięk-

szenie stosunku po-

wierzchni zabudowy do 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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powierzchni działki bu-

dowlanej. Ustalony 

w projekcie planu wskaź-

nik wynoszący 0,7 umoż-
liwia realizację projekto-

wanej zabudowy na tere-

nie 2UMW w pełni wy-
korzystującej teren, na 

którym możliwe będzie 

lokalizowanie budynków.  

2)zmianę stosunku po-

wierzchni całkowitej 

kondygnacji nadziem-
nych do powierzchni 

działki budowlanej w §20 

ust. 2 pkt 1 lit. b na 2,4; 

teren 2UMW 

W §20 ust. 2 pkt 2 lit b 

ustalono stosunek po-
wierzchni całkowitej 

kondygnacji nadziem-

nych do powierzchni 
działki budowlanej wy-

noszący 2,0. 

– 

Ad. 15.2. uwaga 

nie uwzględniona. 
Stwierdzono, iż przy 

uwzględnieniu ograni-

czeń w zabudowie wyni-
kających z pozostałych 

zapisów projektu planu - 

wyznaczone linie zabu-
dowy i strefa podwórza, 

bezzasadne jest zwięk-

szenie stosunku po-
wierzchni całkowitej 

kondygnacji nadziem-

nych do powierzchni 
działki budowlanej ponad 

2,0. 

Ustalony stosunek po-
wierzchni całkowitej 

kondygnacji nadziem-

nych do powierzchni 
działki budowlanej w §20 

ust. 2 pkt 2 lit. b, wyno-

szący 2,0, umożliwia rea-
lizację zabudowy na tere-

nie 2UMW z maksymal-

nym wykorzystaniem po-
zostałych wskaźników 

kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania te-
renu. 

Ustalony w obowiązują-

cym miejscowym planie 
zagospodarowania prze-

strzennego miasta Ko-

nina–Starówka, przyję-
tym uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r., 
wskaźnik maksymalnej 

intensywności zabudowy, 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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odpowiadający stosun-

kowi powierzchni całko-

witej kondygnacji nad-

ziemnych do powierzchni 
działki budowlanej, wy-

noszący 1,2, został 

zwiększony w wyniku 
weryfikacji planowanych 

zamierzeń inwestycyj-

nych do 2,0. 

3)zmianę stawki % doty-
czącej określenia jedno-

razowej opłaty w sto-

sunku % do wzrostu war-
tości nieruchomości 

z 15% do wartości 0% 

w §20 ust. 7 i §21 ust. 7. 

tereny 

2UMW, 1U 

W §20 ust. 7 i §21 

ust. 7 ustalono stawkę 
procentowa stanowiąca 

podstawę do określania 

jednorazowej opłaty 
w stosunku procento-

wym do wzrostu warto-

ści nieruchomości  – 
15%. 

Ad.  15.3 uwaga czę-

ściowo uwzględniona 
Uwzględnia się wyso-

kość stawki procento-

wej stanowiącej pod-
stawę do określania jed-

norazowej opłaty w sto-

sunku procentowym do 
wzrostu wartości nieru-

chomości na 15%, która 

odpowiada oczekiwa-
nym wpływom.  

Ad. 15.3. uwaga czę-

ściowo nie uwzględ-

niona. 
Brak jest podstaw ustale-

nia stawki na poziomie 
0% w sytuacji spodzie-

wanego wzrostu wartości 

nieruchomości związa-
nych z uchwaleniem 

planu zwiększającego 

możliwości zagospodaro-
wania  działek i  korzy-

stania z budynków. 

Zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego planu 

działki przeznaczone są 

wyłącznie pod realizację 
usług publicznych. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

UWAGI ZŁOŻONE W OKRESIE 28.02.2018 R. – 11.04.2018 R. 

16. 
13.03. 

2018 r. 

Osoby fi-

zyczne 

Wniosek o uwzględnie-

nie stałego wjazdu na 
działkę nr 924 przy ul. 

Westerplatte oraz wryso-

wanie go w planach zago-
spodarowania. 

– 

(działka nr 
ewid. 

924 poza ob-

szarem 
planu) 

– – 

Ad. 16. Uwaga nie-

uwzględniona. 
Uwagi nie uwzględniono 

ze względu na jej bez-

przedmiotowość. Działka 
nr ewid. 924 położona 

przy ul. Obrońców We-

sterplatte znajduje się 
poza granicami obszaru 

objętego miejscowym 

planem zagospodarowa-

nia przestrzennego miasta 

Konina, rejon ulic: Ad-

ama Mickiewicza – 
Obrońców Westerplatte. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

17. 
28.03. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o obniżenie wy-

sokości planowanej zabu-

dowy na mniej niż 12 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

– 

Ad. 17. Uwaga nie-

uwzględniona. 
Na terenie 1UMW, zgod-

nie z  §19 ust. 2 pkt 6, 
możliwe jest powstanie 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

zabudowy frontowej 

o wysokości 12,0 m. Wy-

sokość wskazana w pro-

jekcie planu odpowiada 
istniejącemu budynkowi 

zlokalizowanemu na 

działce nr ewid. 277.  
Na terenie 2UMW, zgod-

nie z §20 ust. 2 pkt 6, 

możliwa jest realizacja 
zabudowy frontowej 

o wysokości od 7,7 do 

11,7 m. 
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

18. 
3.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. 18.1. Uwaga nie-

uwzględniona. 
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. 18.2. Uwaga nie-

uwzględniona. 
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  

 

19. 
3.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. 19.1. Uwaga nie-

uwzględniona. 

Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. 19.2. Uwaga nie-

uwzględniona. 
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  

 

20. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

– 
Ad. uwaga nr 20.1: 

nie uwzględnia się.  
– 

Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 20.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

21. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 21.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 21.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

22. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 22.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 22.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

23. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 23.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

– 

Ad. uwaga nr 23.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

24. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 24.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 24.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-
renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-
alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

25. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 25.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 25.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

26. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 26.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 26.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

27. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 27.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 27.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

28. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 28.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 28.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

29. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 29.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 29.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

30. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 30.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 30.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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31. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 31.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 31.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

32. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 32.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 32.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

33. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 33.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 33.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

34. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 34.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 



strona 49 

 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 34.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

35. 
9.04. 

2018 r. 

Ewa Jeżak 

Stowarzy-

szenie Ko-
niński 

Kongres 

Kobiet 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 35.1: 

nie uwzględnia się.  

Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 35.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

36. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

– 
Ad. uwaga nr 36.1: 

nie uwzględnia się.  
– 

Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 36.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

37. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 37.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 37.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

38. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 38.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 38.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

39. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 39.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

– 

Ad. uwaga nr 39.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

40. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 40.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 40.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-
renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-
alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

41. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 41.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 41.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

42. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 42.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 42.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

43. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 43.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 43.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

44. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 44.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 44.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

45. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 45.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 45.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

46. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 46.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 46.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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47. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 47.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 47.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

48. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 48.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 48.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

49. 
9.04. 

2018 r. 

Jednostka 

Organiza-
cyjna 

Michał 

Czajor 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 49.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 49.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

50. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 50.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 50.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

51. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 51.1: 

nie uwzględnia się.  

Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 51.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

52. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

– 
Ad. uwaga nr 52.1: 

nie uwzględnia się.  
– 

Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 52.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

53. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 53.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 53.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

54. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 54.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 54.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

55. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 55.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

– 

Ad. uwaga nr 55.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

56. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 56.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 56.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-
renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-
alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

57. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 57.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 57.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

58. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 58.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 58.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

59. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 59.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 59.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

60. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 60.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 60.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

61. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 61.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 61.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

62. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 62.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 62.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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63. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 63.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 63.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

64. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 64.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 64.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

65. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 65.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 65.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 



strona 86 

 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

66. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 66.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 66.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

67. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 67.1: 

nie uwzględnia się.  

Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 67.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

68. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

– 
Ad. uwaga nr 68.1: 

nie uwzględnia się.  
– 

Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 68.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

69. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 69.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 69.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

70. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 70.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 70.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

71. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 71.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

– 

Ad. uwaga nr 71.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

72. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 72.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

   

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 72.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-
renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-
alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

73. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 73.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 73.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

74. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 74.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 74.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

75. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 75.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 75.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

76. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 76.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 76.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

77. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 77.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 77.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

78. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 78.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 78.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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79. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 79.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 79.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

80. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 80.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 80.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

81. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 81.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 81.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

82. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 82.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 82.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

83. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 83.1: 

nie uwzględnia się.  

Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 83.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

84. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

– 
Ad. uwaga nr 84.1: 

nie uwzględnia się.  
– 

Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 84.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

85. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 85.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 85.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

86. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 86.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 86.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

87. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 87.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

– 

Ad. uwaga nr 87.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

88. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 88.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 88.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-
renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-
alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

89. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 89.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 89.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 



strona 115 

 

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

90. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 90.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 90.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

91. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 91.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 91.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

92. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 92.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 92.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

93. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 93.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 93.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

94. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 94.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 94.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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95. 
Osoba fi-

zyczna 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 95.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 95.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

96. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 96.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 96.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

97. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 97.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 97.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

98. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 98.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 98.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

99. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 99.1: 

nie uwzględnia się.  

Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 



strona 126 

 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 99.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

100. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

– 
Ad. uwaga nr 100.1: 

nie uwzględnia się.  
– 

Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 100.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

101. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 101.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 101.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

102. 
9.04. 

2018 r. 

Hades 
Spółka Cy-

wilna Mar-
cin Sko-

czylas, Łu-

kasz Sko-
czylas 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 102.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 102.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

103. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 103.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

– 

Ad. uwaga nr 103.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

104. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 104.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 104.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-
renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-
alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

105. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 105.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 



strona 133 

 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

   

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 105.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

106. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 106.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 106.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

107. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 107.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 107.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

108. 

9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 108.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

  

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 108.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

109. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 109.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 109.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

110. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 110.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 110.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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111. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 111.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 111.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

112. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 112.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 112.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

113. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 113.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 113.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

114. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 114.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 114.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

115. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 115.1: 

nie uwzględnia się.  

Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 115.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

116. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

– 
Ad. uwaga nr 116.1: 

nie uwzględnia się.  
– 

Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 116.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 



strona 147 

 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

117. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 117.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 117.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

118. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 118.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 118.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

119. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 119.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

– 

Ad. uwaga nr 119.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

120. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 120.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 120.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-
renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-
alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

121. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 121.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 121.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

122. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 122.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 122.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

123. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 123.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 123.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

124. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 124.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 124.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

125. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 125.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 125.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

126. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 126.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 126.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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127. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 127.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 127.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

128.  
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 128.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 128.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

129. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 129.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 129.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

130. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 130.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 130.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

131. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 131.1: 

nie uwzględnia się.  

Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 131.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

132. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

– 
Ad. uwaga nr 132.1: 

nie uwzględnia się.  
– 

Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 132.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

133. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 133.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 133.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

134. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 134.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 134.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

135. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 135.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

– 

Ad. uwaga nr 135.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

136. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 136.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 136.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-
renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-
alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

137. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 137.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 137.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

138. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 138.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 138.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

139. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 139.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 139.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

140. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 140.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 140.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

141. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 141.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 141.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

142. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 142.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 142.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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143. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 
1) zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 143.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2) zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 143.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

144. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1) zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 144.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2) zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 144.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

145. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1) zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 145.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2) zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 145.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

146. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1) zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 146.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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2) zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 146.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

147. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1) zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 147.1: 

nie uwzględnia się.  

Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2) zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 147.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

148. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

– 
Ad. uwaga nr 148.1: 

nie uwzględnia się.  
– 

Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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1) zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2) zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 148.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

149. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1) zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 149.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2) zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 149.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

150. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1) zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 150.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2) zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 150.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

151. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1) zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 151.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2) zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

– 

Ad. uwaga nr 151.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

152. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1) zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 152.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2) zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 152.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-
renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-
alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

153. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1) zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 153.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2) zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 153.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

154. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 154.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 154.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

155. 
9.04. 

2018 r. 
Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 155.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 155.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

156. 
 

9.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 156: 

nie uwzględnia się.  
Zgodnie z pismem Woje-

wódzkiego Konserwatora 

Zabytków Nr 
Ko.WN.5150.1804.14.20

13 z dnia 26.08.2016 r. 

zrezygnowano ze szcze-
gółowych zapisów doty-

czących gabarytów no-

wego budynku, ponieważ 
według Konserwatora 

Zabytków nie należy od-

twarzać rozebranego bu-
dynku – dawnej szkoły 

talmudycznej. 

Na terenie 2UMW zgod-
nie z §20 

ust. 2 pkt 6 utrzymano 

wysokość zabudowy 
frontowej i zabudowy 

oficynowej. Wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. Wy-

sokość oficyn na terenie 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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2UMW odpowiada mak-

symalnej wysokości usta-

lonej w miejscowym pla-

nie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

Parametry dla zabudowy 
frontowej i zabudowy 

oficynowej przyjęte 

w §20 ust. 2 na terenie 
2UMW nie będą stwa-

rzać zagrożenia dla ładu 

przestrzennego – realiza-
cji budynków o gabary-

tach przekraczających 

skalę zabudowy w są-
siedztwie. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 157.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

157. 
9.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna re-

prezentu-
jąca 

SARP Od-

dział Po-
znań 

Wniosek o zachowanie 

ciągłości historycznej za-

budowy poprzez wskaza-

nie by nowy obiekt na-
wiązywał bryłą i stylem 

do istniejącego wcze-

śniej. Wysokość projek-
towanego nowego 

obiektu nie powinna sta-

Teren 

2UMW 

Dla terenu 2UMW 

w §20  ust. 2 ustalono 
m.in.:  

1)wysokość zabudowy: 

a)frontowej: od 7,7 do 
11,7 m, 

b)oficynowej: nieprze-

kraczająca 9,0 m; 

 

Ad. uwaga nr 157.2: 

nie uwzględnia się.  
Zgodnie z pismem Woje-

wódzkiego Konserwatora 
Zabytków Nr 

Ko.WN.5150.1804.14.20

13 z dnia 26.08.2016 r. 
zrezygnowano ze szcze-

gółowych zapisów doty-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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nowić dominanty (nowo-

czesnej dominanty) w hi-

storycznej przestrzeni. 

2)maksymalną liczbę 

kondygnacji nadziem-

nych: od 3 do 2; 

3)dla zabudowy fronto-
wej  

a)obowiązek sytuowa-

nia lica ścian zewnętrz-
nych do wysokości 7,7 

m od poziomu terenu 

bezpośrednio przy obo-
wiązujących liniach za-

budowy; dopuszcza się 

wycofanie lica ścian ze-
wnętrznych o nie wię-

cej niż 0,5 m w sto-

sunku do obowiązują-
cych linii zabudowy 

przy jednoczesnym za-

stosowaniu wystroju 
elewacji wyznaczają-

cego wizualnie płasz-

czyznę pionową usytu-
owaną w obowiązują-

cej linii zabudowy, 

b)obowiązek wycofa-
nia elewacji powyżej 

wysokości 7,7 m od po-

ziomu terenu na  odle-

głość nie mniejszą niż 

1,5 m w stosunku do 

lica tej elewacji poniżej 
wysokości 7,7 m usytu-

owanego zgodnie 

z ustaleniami lit. a,  
c)szerokość elewacji 

frontowej: 

−od strony ul. Mickie-
wicza – od 17,0 m do 

pełnej szerokości wy-
znaczonej przez obo-

wiązującą linię zabu-

dowy,  

−od strony ul. Obroń-

ców Westerplatte – od 

17,0 m do pełnej szero-
kości działki budowla-

nej, 

d)wysokość elewacji 
budynku, odpowiada-

jącą dolnej krawędzi 

dachu lub górnej kra-

czących gabarytów no-

wego budynku, ponieważ 

według Konserwatora 

Zabytków nie należy od-
twarzać rozebranego bu-

dynku – dawnej szkoły 

talmudycznej. 
Na terenie 2UMW zgod-

nie z §20 

ust. 2 pkt 6 utrzymano 
wysokość zabudowy ofi-

cynowej. Wysokość ofi-

cyn na terenie 2UMW od-
powiada maksymalnej 

wysokości ustalonej 

w miejscowym planie za-
gospodarowania prze-

strzennego miasta Ko-

nina–Starówka, przyję-
tego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 
Parametry dla zabudowy 

frontowej i zabudowy 

oficynowej przyjęte 
w §20 ust. 2 na terenie 

2UMW nie będą stwa-

rzać zagrożenia dla ładu 

przestrzennego – realiza-

cji budynków o gabary-

tach przekraczających 
skalę zabudowy w są-

siedztwie. Wskazane pa-

rametry dotyczące wyso-
kości nowoprojektowa-

nego obiektu nie będą 

stanowić dominanty 
w stosunku do istniejącej 

zabudowy. 
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wędzi ściany zewnętrz-

nej budynków – od 6,0 

do 7,7 m od poziomu 

terenu; dopuszcza się 
zwiększenie wysokości 

elewacji do 11,7 m przy 

zachowaniu wymogów 
lit. b; 

4)zabudowy oficyno-

wej: wysokość górnej 
krawędzi ścian ze-

wnętrznych budynku 

i  dolnej krawędzi 
okapu – nieprzekracza-

jąca 8,0 m; wymogu 

nie stosuje się do ścian 
sytuowanych bezpo-

średnio przy granicy 

z sąsiednią działką bu-
dowlaną. 

158. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 158.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 158.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-
alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

159. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 159.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 159.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

160. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 160.1: 

nie uwzględnia się.  

Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 160.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

161. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

– 
Ad. uwaga nr 161.1: 

nie uwzględnia się.  
– 

Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 161.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

162. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 162.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 162.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 



strona 202 

 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

163. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 163.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 163.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

164. 
10.04. 

2018 r. 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 164.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

– 

Ad. uwaga nr 164.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

165. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 165.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 165.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-
renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-
alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

166. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 166.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 166.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

167. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 167.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 167.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

168. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 168.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 168.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

169. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 169.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 169.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 



strona 210 

 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

170. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 170.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 170.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

171. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 171.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 171.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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172. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 172.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 172.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

173. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 173.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 173.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

174. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 174.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 174.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

175. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 175.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 175.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

176. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 176.1: 

nie uwzględnia się.  

Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 176.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

177. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

– 
Ad. uwaga nr 177.1: 

nie uwzględnia się.  
– 

Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 177.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

178. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 178.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 178.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

179. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 179.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 179.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

180. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 180.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

– 

Ad. uwaga nr 180.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

181. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 181.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 181.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-
renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-
alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

182. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 182.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 182.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 



strona 226 

 

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

183. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 183.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 183.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

184. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 184.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 184.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

185. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 185.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 185.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

186. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 186.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 186.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

187. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 187.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 187.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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188. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 188.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 188.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

189. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 189.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 189.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

190. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 190.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 190.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

191. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 191.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 191.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

192. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 192.1: 

nie uwzględnia się.  

Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 192.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

193. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

– 
Ad. uwaga nr 193.1: 

nie uwzględnia się.  
– 

Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 193.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

194. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 194.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 194.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

195. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 195.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 195.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

196. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 196.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

– 

Ad. uwaga nr 196.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

197. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 197.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 197.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-
renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-
alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

198. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 198.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 198.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

199. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 199.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 199.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

200. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 200.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 200.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

201. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 201.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 201.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

202. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 202.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 202.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

203. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 203.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 203.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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204. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 204.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 204.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

205. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 205.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 205.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

206. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 206.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 206.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

207. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 207.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 207.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

208. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 208.1: 

nie uwzględnia się.  

Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 208.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

209. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

– 
Ad. uwaga nr 209.1: 

nie uwzględnia się.  
– 

Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 209.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

210. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 210.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 210.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

211. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 211.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 211.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

212. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 212.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

– 

Ad. uwaga nr 212.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

213. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 213.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 213.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-
renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-
alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

214. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 214.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 214.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

215. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 215.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 215.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

216. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 216.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 216.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

217. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 217.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 217.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

218. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 218.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 



strona 268 

 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 218.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

219. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 219.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 219.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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220. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 220.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 220.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

221. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 221.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 221.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

222. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 222.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 222.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

223. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 223.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 223.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

224. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 224.1: 

nie uwzględnia się.  

Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 224.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

225. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

– 
Ad. uwaga nr 225.1: 

nie uwzględnia się.  
– 

Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 225.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

226. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 226.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 226.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

227. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 227.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 227.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

228. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 228.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

– 

Ad. uwaga nr 228.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

229. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 229.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 229.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-
renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-
alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

230. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 230.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 230.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

231. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 231.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 231.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

232. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 232.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 232.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

233. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 233.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 233.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 



strona 286 

 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

234. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 234.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 234.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

235. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 235.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 235.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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236. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 236.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 236.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

237. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 237.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 237.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

238. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 238.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 238.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

239. 
10.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 239.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 239.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

240. 
10.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 240.1: 

nie uwzględnia się.  

Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 



strona 294 

 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 240.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

241. 
11.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

– 
Ad. uwaga nr 241.1: 

nie uwzględnia się.  
– 

Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 241.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

242. 
11.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 242.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 242.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

243. 
11.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 243.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 243.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

244. 
11.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 244.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

– 

Ad. uwaga nr 244.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

245. 
11.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 245.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 245.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-
renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-
alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

246. 
11.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 246.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 246.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

247. 
11.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 247.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-
budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 247.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

248. 
11.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 248.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 248.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-
barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

249. 
11.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 249.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-
przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 
i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-
jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 249.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 
ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-
noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-
dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 
budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 
wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-
cję projektowanego 

obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-
trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-
gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 
frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-

cych skalę zabudowy 
w sąsiedztwie. 

250. 
11.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-
budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 250.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 250.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

251. 
11.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

– 

Ad. uwaga nr 251.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 251.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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252. 
11.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 252.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 

Wysokość oficyn usta-
lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

maksymalnej wysokości 
ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 252.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

253. 
11.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 253.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 253.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

254. 
11.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 254.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 254.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

255. 
11.04. 

2018 r. 

Osoba fi-

zyczna 

Wniosek o: 

1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-
nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 
2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-
kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 
w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy: 
a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)    oficynowej: nie-
przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 255.1: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 



strona 312 

 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 255.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

256. 
11.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 
1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-
szą niż 7 m; 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

– 

Ad. uwaga nr 256.1: 

nie uwzględnia się.  

Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 

Nr 510 Rady Miasta Ko-
nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-

gogi od strony frontu, na 
9 m. 

Tereny 
1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 
m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-

nowej: 9,0 m. 
Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 

do 11,7 m,  
b)    oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 256.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 
ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-

mano wysokość zabu-
dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 

maksymalnie 12,0 m, 
a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 

m. Ustalona w projekcie 
planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-

nie 1UMW odpowiada 
wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-

nego na działce nr ewid. 
277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 

frontowej dla terenu 
2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 

obiektu usługowego. 
Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-

towej na terenach 1UMW 
i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 

i jej ekspozycję. Wska-
zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla 
ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 

257. 
11.04. 
2018 r. 

Osoba fi-
zyczna 

Wniosek o: 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 
w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

– 
Ad. uwaga nr 257.1: 

nie uwzględnia się.  
– 

Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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1)zmianę wysokości za-

budowy od strony gra-

nicy działki na nie wyż-

szą niż 7 m; 

lono wysokość zabu-

dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

Na terenach 1UMW 

i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. b, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy oficynowej nie-

przekraczającej 9,0 m. 
Wysokość oficyn usta-

lona dla terenów 1UMW 

i 2UMW odpowiada 
maksymalnej wysokości 

ustalonej w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

Konina–Starówka, przy-

jętego uchwałą 
Nr 510 Rady Miasta Ko-

nina z dnia 23.09.2009 r. 

2)zmianę wysokości za-

budowy w okolicy syna-
gogi od strony frontu, na 

9 m. 

Tereny 

1UMW, 

2UMW 

Dla terenu 1UMW 

w §19 ust. 2 pkt 6 usta-

lono wysokość zabu-
dowy  frontowej: 12,0 

m; maksymalna wyso-

kość zabudowy oficy-
nowej: 9,0 m. 

Dla terenu 2UMW 

w §20 ust. 2 pkt 6 usta-
lono wysokość zabu-

dowy: 

a)     frontowej: od 7,7 
do 11,7 m,  

b)     oficynowej: nie-

przekraczająca 9,0 m; 

– 

Ad. uwaga nr 257.2: 

nie uwzględnia się.  
Na terenach 1UMW 
i 2UMW, zgodnie z §19 

ust. 2 pkt 6 i §20 

ust. 2 pkt 6 lit. a, utrzy-
mano wysokość zabu-

dowy frontowej, tj. dla te-

renu 1UMW wynoszącej 
maksymalnie 12,0 m, 

a dla terenu 2UMW wy-

noszącej od 7,7 do 11,7 
m. Ustalona w projekcie 

planu wysokość zabu-

dowy frontowej na tere-
nie 1UMW odpowiada 

wysokości istniejącego 

budynku zlokalizowa-
nego na działce nr ewid. 

277. Z kolei wysokość 

wskazana dla zabudowy 
frontowej dla terenu 

2UMW umożliwi realiza-

cję projektowanego 
obiektu usługowego. 

Ustalenie ww. parame-

trów dla zabudowy fron-
towej na terenach 1UMW 

i 2UMW nie wpłynie ne-

gatywnie na synagogę 
i jej ekspozycję. Wska-

zana wysokość zabudowy 

frontowej nie będzie 

– 
Uwaga nie-

uwzględniona  
– 
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stwarzać zagrożenia dla 

ładu przestrzennego – re-

alizacji budynków o ga-

barytach przekraczają-
cych skalę zabudowy 

w sąsiedztwie. 

 
 

 Przewodniczący 

                         Rady Miasta Konina 
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