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UCHWAŁA NR XII/53/11 RADY GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY 

  
 z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

- gmina Kocierzew Południowy, fragment wsi Osiek 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 
2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 
2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 
177) oraz art. 15 ust. 2, art. 27, art. 20 ust. 1 i art. 29 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 
2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 
2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 
675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 
1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) i w 
związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 
871), także w nawiązaniu do uchwały Nr XLV/198/10 
Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 29 
wrzeņnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Rada Gminy Kocierzew 
Południowy uchwala, co następuje:  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. Stwierdza się zgodnoņć projektu zmia-

ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego - gmina Kocierzew Południowy, frag-
ment wsi Osiek z ustaleniami studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Kocierzew Południowy. 

§ 2. 1. W miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr 
XVI/75/08 Rady Gminy w Kocierzewie Południo-
wym z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kocierzew Południowy - fragmenty wsi: Boczki, Gą-
golin Południowy, Gągolin Północny, Gągolin Za-
chodni, Jeziorko, Kocierzew, Konstantynów, Le-
nartów, Lipnice, Łaguszew, Osiek, Ostrowiec, Pła-
skocin, Różyce, Sromów, Wejsce i Wicie (Dz. Urz. 
Województwa Łódzkiego Nr 122, poz. 1190) wpro-
wadza się zmianę dotyczącą fragmentu terenu ozna-
czonego symbolem 12.35.RMm, obejmującego 
częņć działki położonej we wsi Osiek, o numerze 
ewidencyjnym 230. 

2. Szczegółowy przebieg granic obszaru 
objętego niniejszą zmianą planu miejscowego 
został okreņlony na rysunku zmiany planu. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) częņć graficzna planu (rysunek zmiany planu w 

skali 1:1000), stanowiąca załącznik numer 1, 
której treņć obowiązującą stanowią: 

 a) linie rozgraniczające terenu o różnym prze-
znaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-
wania, które są granicą obszaru objętego 
zmianą planu miejscowego, 

 b) teren okreņlony symbolem cyfrowym i sym-
bolem literowym dotyczącym przeznaczenia 
terenu, 

 c) nieprzekraczalna linia zabudowy, 
 d) zwymiarowanie nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy oraz linii rozgraniczających terenu; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu zmiany planu miejscowego, sta-
nowiące załącznik numer 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, stanowiące załącznik nr 3. 

§ 3. Zmianą miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego ustala się stawkę pro-
centową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartoņci nieruchomoņci w wysokoņci 10 procent. 

§ 4. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) obszarze zmiany planu - należy przez to rozu-

mieć nieruchomoņci lub ich częņci położone w 
granicach niniejszej zmiany planu miejscowe-
go; 

2) obszarze urbanistycznym - należy przez to ro-
zumieć fragment obszaru gminy, którego gra-
nice pokrywają się z granicami obrębu ewiden-
cyjnego; 

3) terenie – należy przez to rozumieć wydzielone 
liniami rozgraniczającymi nieruchomoņci lub 
ich częņci, dla których zostały okreņlone niniej-
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szą zmianą planu różne przeznaczenie i różne 
zasady zagospodarowania, i które zostały ozna-
czone w tekņcie oraz na rysunku zmiany planu 
symbolem cyfrowym; 

4) liniach rozgraniczających terenu – należy przez 
to rozumieć oznaczone na rysunku zmiany pla-
nu linie ciągłe wydzielającą teren o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania; 

5) granicy obszaru objętego zmianą planu ozna-
czonej na rysunku zmiany planu – należy przez 
to rozumieć linie rozgraniczające wydzielonego 
terenu o różnym przeznaczeniu lub różnych za-
sadach zagospodarowania; 

6) przeznaczeniu terenu, zwanym dalej przezna-
czeniem – należy przez to rozumieć ustalony 
zmianą planu zespół działań możliwych do re-
alizacji w terenie i który zostały oznaczony w 
tekņcie i na rysunku zmiany planu symbolem li-
terowym; 

7) dopuszczeniu okreņlonej zabudowy i zagospo-
darowania terenu – należy przez to rozumieć 
uprawnienia do utrzymania istniejących i wy-
konywania zaprojektowanych obiektów budow-
lanych lub form zagospodarowania, które wy-
kraczają poza zakres działań ustalonych jako 
przeznaczenie terenu, a które zostały wskazane 
w zasadach i warunkach zagospodarowania te-
renu; 

8) zasadach i warunkach zagospodarowania – 
należy przez to rozumieć okreņlone zmianą pla-
nu wymagania stawiane przy realizacji prze-
znaczenia terenu; 

9) działce budowlanej – należy przez to rozumieć 
nieruchomoņć gruntową lub działkę gruntu, 
której wielkoņć, cechy geometryczne, dostęp do 
drogi publicznej oraz wyposażenie w urządze-
nia infrastruktury technicznej są zgodne z usta-
leniami niniejszej zmiany planu oraz spełniają 
wymogi realizacji obiektów budowlanych wy-
nikające z odrębnych przepisów i aktów prawa 
miejscowego; 

10) zabudowie zagrodowej z mieszkaniową jedno-
rodzinną, oznaczonej symbolem „RMm” - nale-
ży przez to rozumieć działania ograniczone do 
utrzymania istniejących oraz wykonywania za-
projektowanych: 

 a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych w 
zabudowie zagrodowej lub zabudowie jed-
norodzinnej, 

 b) obiektów niemieszkalnych zabudowy zagro-
dowej, z wykluczeniem obiektów okreņlo-
nych w przepisach odrębnych, jako rodzaje 
przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na ņrodowisko oraz budynków inwen-
tarskich przeznaczonych dla chowu lub ho-
dowli zwierząt w liczbie większej niż 10 du-
żych jednostek przeliczeniowych inwentarza, 

 c) obiektów budowlanych służących działalno-

ņci w zakresie handlu (z wyłączeniem obiek-
tów o powierzchni sprzedaży większej niż 
500 m2) oraz usług nieprodukcyjnych zwią-
zanych z konsumpcją indywidualną, z nie-
zbędnymi do ich funkcjonowania budynkami 
o pomieszczeniach technicznych, gospodar-
czych, garażami, a także dojņciami, dojaz-
dami, miejscami postojowymi dla samo-
chodów, infrastrukturą techniczną oraz zie-
lenią; 

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię na rysunku zmiany planu, w 
której może być umieszczona ņciana budynku 
bez jej przekraczania w kierunku linii rozgrani-
czającej przyległej ulicy, i która nie dotyczy ta-
kich elementów architektonicznych jak: balkon, 
wykusz, zadaszenie wejņcia, gzyms, okap da-
chu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz 
innych detali wystroju architektonicznego, jeņli 
przekroczenie to nie jest większe niż 1,3 m; 

12) udziale powierzchni biologicznie czynnej - 
należy przez to rozumieć wskaźnik urbanistycz-
ny (wyrażony w procentach) ustalony niniejszą 
zmianą planu dla działki budowlanej, a uzyska-
ny z podzielenia powierzchni gruntu rodzimego 
wraz z wodą powierzchniową na terenie działki 
budowlanej, a także 50% sumy powierzchni ta-
rasów i stropodachów o powierzchni nie mniej-
szej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki 
lub kwietniki na podłożu zapewniającym im na-
turalną wegetacją, przez powierzchnię działki 
budowlanej; 

13) wskaźniku zabudowy działki – należy przez to 
rozumieć wskaźnik urbanistyczny (liczbę nie-
mianowaną) ustalony niniejszą zmianą planu 
dla działki budowlanej, a uzyskany z podziele-
nia powierzchni zabudowanej pod wszystkimi 
budynkami na działce budowlanej przez po-
wierzchnię tej działki; 

14) utrzymaniu obiektów budowlanych – należy 
przez to rozumieć dopuszczalnoņć wykonywa-
nia na istniejących obiektach budowlanych re-
montów, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 
i odbudowy; 

15) wysokoņci budynków okreņlonej w metrach – 
należy przez to rozumieć wysokoņć liczoną od 
poziomu terenu przy najniżej położonym wej-
ņciu do budynku lub jego częņci pierwszej kon-
dygnacji nadziemnej budynku do najwyżej po-
łożonego punktu przekrycia; 

16) froncie działki – należy przez to rozumieć częņć 
działki, która bezpoņrednio przylega do drogi 
zapewniającej tej działce dostęp do drogi pu-
blicznej. 

2. Pojęcia i okreņlenia użyte w niniejszej 
zmianie planu, a nie zdefiniowane w ust. 1, należy 
rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa według stanu na dzień podjęcia 
uchwały. 
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Rozdział 2 
Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego oraz zasady i warunki 
kształtowania zagospodarowania 

wyodrĉbnionego terenu 
 
§ 5. 1. W obszarze urbanistycznym - wieņ 

Osiek wyodrębnia się teren o różnym przeznacze-
niu i różnych zasadach zagospodarowania, okre-
ņlony na rysunku zmiany planu liniami rozgrani-
czającymi i symbolem cyfrowym 12.61. 

2. Linie rozgraniczające terenu należy iden-
tyfikować w oparciu o zwymiarowanie na rysunku 
zmiany planu i granice własnoņci wynikające z 
treņci mapy, jako linie pokrywające się z tymi ele-
mentami rysunku zmiany planu. 

§ 6. Dla terenu 12.61. ustala się następują-
ce przeznaczenie oraz zasady i warunki zagospo-
darowania: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa z 

mieszkaniową jednorodzinną (symbol RMm); 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) w zakresie kształtowania zabudowy obowią-

zują: 
  - nieprzekraczalna linia zabudowy, która 

została okreņlona na rysunku zmiany planu 
poprzez zwymiarowanie, 

  - budynki inwentarskie winny być sytuowa-
ne nie bliżej niż 35 m od zewnętrznej linii 
rozgraniczającej przyległej ulicy (teren po-
łożony poza obszarem zmiany planu, opi-
sany na rysunku symbolem 12.29.KD-D), 

  - maksymalna wysokoņć budynków miesz-
kalnych i mieszkalno-usługowych - dwie 
kondygnacje nadziemne i nie większa niż 
10 m, 

  - maksymalna wysokoņć budynków pozosta-
łych – jedna kondygnacja nadziemna i nie 
większa niż 7 m, 

  - dachy na budynkach wielospadowe, o na-
chyleniu połaci w zakresie od 250 do 450, 

  - maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 
0,4, 

  - udział powierzchni biologicznie czynnej – 
co najmniej 25%, 

  - zakaz wykonywania ogrodzeń od strony 
przyległej ulicy o wysokoņci powyżej 1,8 
m, z prefabrykatów betonowych i o wypeł-
nieniu powierzchni powyżej 60%, 

  - w pasie terenu zawartym pomiędzy nie-
przekraczalną linią zabudowy i linią roz-
graniczającą przyległej ulicy dopuszcza się 
utrzymanie istniejącej sieci telekomunika-
cyjnej i realizację nowych sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, których zasięg 
obsługi wykracza poza obsługę terenu, 

 b) w zakresie ochrony ņrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego obowiązują: 

  - zasada równoczesnej lub wyprzedzającej 
realizacji elementów infrastruktury tech-

nicznej zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem, w stosunku do realiza-
cji obiektów i urządzeń dopuszczalnych w 
ramach przeznaczenia terenu, 

  - teren należy do rodzaju terenów o dopusz-
czalnym poziomie hałasu w ņrodowisku, o 
których mowa w przepisach prawa ochro-
ny ņrodowiska – „teren przeznaczony pod 
zabudowę mieszkaniowo-usługową”, 

 c) w zakresie podziału nieruchomoņci obowią-
zują: 

  - zachowanie powierzchni działki budowla-
nej - nie mniejszej niż 1000 m2, szerokoņci 
frontu działki budowlanej – nie mniejszej 
niż 20 m, kąta położenia linii podziału nie-
ruchomoņci (granic powstałych w wyniku 
podziału) w stosunku do pasa drogowego 
ulicy obsługującej zbliżonego (z tolerancją 
do 20%) do kąta istniejących granic nieru-
chomoņci, 

  - zachowanie szerokoņci wydzielanych dojaz-
dów do nieruchomoņci pozostających po 
wydzieleniu działki budowlanej (lub działek 
budowlanych) nie mniejszej niż 5 m, 

  - wydzielenie działek gruntu nie spełniają-
cych warunków, o których mowa wyżej, 
dopuszczalne jest w celu powiększenia są-
siednich nieruchomoņci, 

 d) nie wyznacza się terenów wymagających 
obowiązkowego scalenia i podziału nieru-
chomoņci, 

 e) z uwagi na uwarunkowania nie okreņla się 
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

 f) nie ustala się wymagań wynikających z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 

 g) nie ustala się warunków tymczasowego za-
gospodarowania terenu, urządzania i użyt-
kowania terenu, 

 h) z uwagi na uwarunkowania, nie okreņla się 
granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów odręb-
nych, w tym terenów górniczych, a także na-
rażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 

 i) w zakresie zasad obsługi systemami infra-
struktury technicznej obowiązują: 

  - zaopatrzenie w wodę z zewnętrznej sieci 
wodociągowej lub ujęć własnych przy za-
chowaniu przepisów odrębnych, 

  - odprowadzanie ņcieków bytowych do ze-
wnętrznej sieci kanalizacyjnej; do czasu 
oddania sieci kanalizacyjnej do użytkowa-
nia, ņcieki bytowe mogą być odprowadzo-
ne do bezodpływowych zbiorników na nie-
czystoņci ciekłe lub do przydomowych 
oczyszczalni ņcieków, przy spełnieniu wy-
mogów przepisów odrębnych, 

  - odprowadzenie wód opadowych lub roz-
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topowych do zewnętrznej sieci kanalizacji 
deszczowej lub do ziemi, przy zachowaniu 
przepisów odrębnych, 

  - zaopatrzenie w energię elektryczną – z wy-
korzystaniem zewnętrznej sieci elektro-
energetycznej niskiego napięcia, 

  - zaopatrzenie w energię cieplną – z wyko-
rzystaniem zewnętrznych sieci: gazowej 
(po oddaniu sieci do użytkowania) i elek-
troenergetycznej lub w oparciu o inne źró-
dła ciepła, z preferencją dla niewęglowych 
czynników ciepła, 

  - usuwanie odpadów komunalnych w opar-
ciu o niezbędne urządzenia służące gro-
madzeniu odpadów (z uwzględnieniem se-
gregacji i selektywnej zbiórki odpadów) w 
celu ich przygotowania do transportu do 
miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, 

 j) dostępnoņć komunikacyjną do terenu za-
pewnia przyległa ulica w terenie położonym 
poza obszarem zmiany planu, opisanym na 
rysunku symbolem 12.29.KD-D, 

 k) w przypadku realizacji obiektu usługowego 
należy urządzić w obrębie działki budowlanej 
miejsca postojowe dla samochodów osobo-
wych użytkowników tej zabudowy w iloņci 
nie mniejszej niż dwa stanowiska na każde 

rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej. 
 

Rozdział 3 
Postanowienia końcowe 

 
§ 7. Tracą moc obowiązującą ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego uchwalonego uchwałą Nr XVI/75/08 
Rady Gminy w Kocierzewie Południowym z dnia 
28 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kocie-
rzew Południowy - fragmenty wsi: Boczki, Gągolin 
Południowy, Gągolin Północny, Gągolin Zachodni, 
Jeziorko, Kocierzew, Konstantynów, Lenartów, 
Lipnice, Łaguszew, Osiek, Ostrowiec, Płaskocin, 
Różyce, Sromów, Wejsce i Wicie (publ. Dz. Urz. 
Województwa Łódzkiego Nr 122, poz. 1190) doty-
czące obszaru objętego niniejszą zmianą planu 
miejscowego. 

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 Przewodnicząca Rady:  

Liliana Marzec 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XII/53/11 
Rady Gminy Kocierzew Południowy 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 326 – 19897 – Poz. 3280,3281 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XII/53/11 
Rady Gminy Kocierzew Południowy 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU 

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o 

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego - gmina Kocierzew Południowy, fragment wsi 

Osiek uwagi nie wpłynęły. 
 

 Przewodnicząca Rady:  
Liliana Marzec 

 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr XII/53/11 
Rady Gminy Kocierzew Południowy 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
W zmianie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego - gmina Kocierzew Połu-
dniowy, fragment wsi Osiek nie okreņla się zadań 
inwestycyjnych z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które należą do zadań własnych gminy. 
 

 Przewodnicząca Rady:  
Liliana Marzec 
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UCHWAŁA NR XII/78/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁĈCZYCY 

  
 z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 

 
w sprawie ustalenia zmian do Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminĉ Miasto Łĉczyca dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługĉ lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastĉpstw 
oraz wypłaty nagród ze specjalnego funduszu nagród 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 
2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 
42 ust. 3, art. 49 ust. 1 pkt 1 oraz art. 91d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczycie-
la (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 
1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 
80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, 
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 

1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, 
z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 
572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, 
poz. 1706) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w 
sprawie wysokoņci minimalnych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warun-
ków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181, 
z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 
2008 r. Nr 42, poz. 257, z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 
222, poz. 1755, z 2010 r. Nr 131, poz. 885, z 2011 r. 
Nr 161, poz. 976) w uzgodnieniu ze związkami za-
wodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Miej-
ska w Łęczycy uchwala, co następuje:  

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XLII/ 
336/09 Rady Miasta Łęczyca z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie Regulaminu okreņlającego wy-
sokoņć stawek i szczegółowe warunki przyznawa-


