
REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE STANOWI ĄCYCH PRAWO MIEJSCOWE 
KADENCJA 2006 -2010 

 
Lp. 

Uchwała Nr 
Rady Miejskiej w Otmuchowie 
z dnia 

 
w sprawie 

Ogłoszenie uchwały  
w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Opolskiego 

1.  Uchwała Nr II/8/2006 
15 grudnia 2006r. 

Zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od 
środków transportowych      

Nr 91 
poz. 2700 
z dnia 15 grudnia 2006 r. 

2.  Uchwała Nr II/9/2006 
15 grudnia 2006r. 

Zmiany Uchwały Nr XII/110/2003 Rady Miejskiej w 
Otmuchowie z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie 
wysokości stawek podatku od posiadania psów, opłaty 
targowej i administracyjnej.  

Nr 91 
poz. 2701 
z dnia 15 grudnia 2006 r. 

3.  Uchwała Nr III/23/2006 
z dnia 29 grudnia 2006 r. 
 

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek 
dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 
warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania 
tych dodatków  a także szczegółowe warunki obliczania i 
wypłacania  wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych zastępstw a nadto wysokość i warunki 
wypłacania nagród i dodatku mieszkaniowego.  

Nr 10 
poz. 319 
z dnia 10 lutego 2007 r. 

4.  Uchwała  Nr IV/33/2007 
z dnia 31 stycznia 2007 r. 

zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa  
oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia 
za inkaso. 

Nr 16 
poz. 598 
z dnia 7 marca 2007 r. 

5.  Uchwała Nr IV/34/2007 
z dnia   31 stycznia 2007 r. 
 

trybu postępowania o udzielenie jednostkom nie zaliczonym 
do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy,  
sposobu  jej  rozliczania oraz  kontroli  realizacji  zadań  
zleconych  tym  podmiotom. 

Nr 16 
poz. 599 
z dnia 7 marca 2007 r. 

6.  Uchwała Nr VI/55/2007 
z dnia 23 kwietnia 2007r. 
 

szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w 
spłacaniu gminie lub jej jednostkom należności pieniężnych 
do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej 
oraz wskazania organu do tego upoważnionego.  
 

Nr 38 
poz. 1434 
z dnia 25 maja 2007 r. 
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7.  Uchwała Nr VI/56/2007 
z dnia 23 kwietnia 2007 r. 

zmiany  uchwały Nr XII/110/2003 RM w Otmuchowie z 
dnia 15 grudnia 2003 roku  w  sprawie wysokości stawek 
podatku od posiadania psów, opłaty  targowej i 
administracyjnej. 

Nr 40 
poz. 1474 
z dnia 31 maja 2007 r. 

8.  
Uchwała Nr  IX/69/2007 

z dnia 21 września 2007 r. 
 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Otmuchowa uchwalonego Uchwałą 
Nr XXII/204/2004 Rady Miejskiej  w Otmuchowie z dnia 30 
grudnia 2004r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w mieście Otmuchów w 
rejonie ulicy Warszawskiej.  

Nr 79 
poz. 2391 
z dnia 29 października 
2007 r. 

9.  Uchwała  Nr X/72/2007 
z dnia 19 października 2007 r.  

ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 
z tytułu  podziału nieruchomości. 
 

Nr 81 
poz. 2426 
z dnia 9 listopada 2007 r. 

10.  Uchwała Nr X/73/2007 
z dnia 19 października 2007 r.  

wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 

Nr 85 
poz. 2633 
z dnia 22 listopada 2007 r. 

11.  Uchwała  Nr XI/77/2007 
z dnia 12 listopada 2007 r. 
 

zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od 
środków transportowych. 
 

Nr 87 
poz. 2746 
z dnia 27 listopada 2007 r. 
 

12.  Uchwała Nr XI/78/2007 
z dnia 12 listopada 2007 r. 
 

opłaty od posiadania psów. 
 

Nr 87 
poz. 2747 
z dnia 27 listopada 2007 r. 

13.  Uchwała Nr XII/83/2007 
z dnia 14 grudnia 2007 r. 
 

określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach 
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki 
zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.  

Nr 12 
poz. 358 
z dnia 15 lutego 2008 r. 

14.  Uchwała Nr XII/84/2007 
z dnia 14 grudnia 2007 r. 
 

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek 
dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 
warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania 

Nr 13 
poz. 381 
z dnia 20 lutego 2008 r. 
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tych dodatków  a także szczegółowe warunki obliczania i 
wypłacania  wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych zastępstw a nadto wysokość i warunki 
wypłacania nagród i dodatku mieszkaniowego.  

15.  Uchwała Nr XIV/100/2008 
z dnia 17 stycznia  2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/83/2007 z dnia 14 
grudnia 2007 r. 

Nr 12 
poz. 359 
z dnia 15 lutego 2008 r. 

16.  Uchwała Nr XIV/101/2008 
z dnia 17 stycznia  2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/84/2007 z dnia 14 
grudnia 2007 r. 

Nr 13 
poz. 382 
z dnia 20 lutego 2008 r. 

17.  Uchwała Nr XV/104/2008 
z dnia 12 marca 2008 r. 

Uchwalenia Statutu Gminy Otmuchów Nr 27 
poz. 979 
z dnia 18 kwietnia 2008 r. 

18.  Uchwała Nr XV/105/2008 
z dnia 12 marca 2008 r. 

Zasad korzystania ze stołówek szkolnych Nr 26 
poz. 952 
z dnia 15 kwietnia 2008 r. 

19.  Uchwała Nr XV/107/2008 
z dnia 12 marca 2008 r. 

Nadania nazwy ulicy w mieście Otmuchów Nr 27 
poz. 980 
z dnia 18 kwietnia 2008 r. 

20.  Uchwała Nr XV/112/2008 
z dnia 12 marca 2008 r. 

zmiany  uchwały Nr XII/110/2003 RM w Otmuchowie z 
dnia 15 grudnia 2003 roku  w  sprawie wysokości stawek 
podatku od posiadania psów, opłaty  targowej i 
administracyjnej.  

Nr 33 
poz. 1159 
z dnia 16 maja  2008 r. 

21.  Uchwała Nr XVI/117/2008 
z dnia 24 kwietnia  2008 r. 

określenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz  za 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, obowiązujących na terenie gminy 
Otmuchów. 
 

Nr 38 
poz. 1340 
z dnia 16 maja  2008 r. 
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22.  Uchwała Nr XVII/123/2008 
z dnia 27 czerwca  2008 r. 

zmiany  uchwały Nr XII/110/2003 RM w Otmuchowie z 
dnia 15 grudnia 2003 roku  w  sprawie wysokości stawek 
podatku od posiadania psów, opłaty  targowej i 
administracyjnej. 

Nr 60 
poz. 1791 
z dnia 14 sierpnia   2008 r. 

23.  Uchwała Nr XVII/125/2008 
z dnia 27 czerwca  2008 r. 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 
miasta Otmuchowa w rejonie ulicy Warszawskiej. 

Nr 56 
poz. 1736 
z dnia 01 sierpnia   2008 r. 

24.  Uchwała Nr XVII/131/2008 
z dnia 27 czerwca  2008 r. 

przyj ęcia „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla 
Gminy Otmuchów  na lata 2008-2011”. 

Nr 55 
poz. 1728 
z dnia 30 lipca  2008 r. 

25.  Uchwała Nr XIX/136/2008 
z dnia 16 lipca 2008r. 

zmian w uchwałach Nr XII/110/2003 z dnia 15 grudnia 
2003r. , Nr XVII/123/2008 z dnia 27 czerwca 2008r.  

Nr 60 
poz. 1792 
z dnia 14 sierpnia   2008 r. 

26.  Uchwała Nr XX/141/2008 
z dnia 26 września 2008r. 

pozbawienia kategorii drogi gminnej i zaliczenia jej do 
kategorii dróg  powiatowych. 

Nr 86 
poz. 2062 
z dnia 19 listopada   2008 r. 

27.  Uchwała Nr XX/142/2008 
z dnia 26 września 2008r. 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do 
kategorii drogi gminnej. 

Nr 86 
poz. 2063 
z dnia 19 listopada   2008 r. 

28.  Uchwała Nr XX/143/2008 
z dnia 26 września 2008r. 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Otmuchowa - Otmuchów Wschód. 

Nr 88 
poz. 2087 
z dnia 25 listopada   2008 r. 

29.  Uchwała Nr XXI/154/2008 
z dnia 31października 2008r. 

Wysokości stawek podatku od nieruchomości Nr 93 
poz. 2174 
z dnia 04 grudnia 2008 r. 

30.  Uchwała Nr XXI/156/2008 
z dnia 31października 2008r. 

obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów. 

Nr 93 
poz. 2175 
z dnia 04 grudnia 2008 r. 
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31.  Uchwała Nr XXIV/163/2008 
z dnia 30 grudnia  2008r. 

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek 
dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 
warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania 
tych dodatków  a także szczegółowe warunki obliczania i 
wypłacania  wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 
wypłacania dodatku mieszkaniowego.  

Nr 9 
poz. 130 
z dnia 11 lutego  2009 r 

32.  Uchwała Nr XXVI/188/2009 
z dnia 19 lutego 2009r. 

dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy 
Otmuchów  do stanu faktycznego. 

Nr 21 
poz. 361 
z dnia 31 marca 2009 r. 

33.  Uchwała Nr XXVII/193/2009 
z dnia 26 marca 2009r. 

zmiany  uchwały Nr XII/110/2003 RM w Otmuchowie z 
dnia 15 grudnia 2003 roku  w  sprawie wysokości stawek 
podatku od posiadania psów, opłaty  targowej i 
administracyjnej. 

Nr 32 
poz. 576 
z dnia 12 maja 2009 r. 

34.  Uchwała Nr XXVII/194/2009 
z dnia 26 marca 2009r 

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji 
zabytków.  

Nr 34 
poz. 616 
z dnia 22 maja 2009 r. 

35.  Uchwała Nr XXVII/197/2009 
z dnia 26 marca 2009r. 

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek 
dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 
warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania 
tych dodatków  a także szczegółowe warunki obliczania i 
wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 
wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

Nr 28 
poz. 486 
z dnia 22 kwietnia 2009 r 

36.  Uchwała Nr XXVII/198/2009 
z dnia 26 marca 2009r. 

specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

Nr 29 
poz. 507 
z dnia 27  kwietnia 2009 r. 
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37.  Uchwała Nr XXIX/208/2009 
z dnia 18 maja 2009r. 

określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od 
podatku rolnego gruntów rolnych, na których zaprzestano 
produkcji rolnej. 

Nr 61 
poz. 1011 
z dnia 06 sierpnia 2009 r. 
  

38.  Uchwała Nr XXX/212/2009 
z dnia 10 czerwca 2009r. 

określenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, obowiązujących na terenie gminy 
Otmuchów. 
 

Nr 48 
poz. 828 
z dnia 03 lipca 2009 r. 

39.  Uchwała Nr XXX/213/2009 
z dnia 10 czerwca 2009r. 

Zmian w uchwale Nr XXIX/208/2009 z dnia 18 maja 2009r. 
w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków 
zwolnienia od podatku rolnego gruntów rolnych, na 
których zaprzestano produkcji rolnej.  

Nr 61 
poz. 1012 
z dnia 06 sierpnia 2009 r. 

40.  Uchwała Nr XXXII/233/2009 
z dnia 30 września 2009r. 

Wysokości stawek podatku od nieruchomości. Nr 103 
poz. 1470 
z dnia 07 grudnia 2009 r. 

41.  Uchwała Nr XXXII/234/2009 
z dnia 30 września 2009r. 

Regulaminu korzystania ze skateparku na terenie Gminy 
Otmuchów. 

Nr 98 
poz. 1378 
z dnia 27 listopada 2009 r. 

42.  Uchwała Nr XXXII/235/2009 
z dnia 30 września 2009r. 

Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych 
”Moje boisko-Orlik2012”. 

Nr 98 
poz. 1379 
z dnia 27 listopada 2009 r. 

43.  Uchwała Nr XXXII/236/2009 
z dnia 30 września 2009r. 

Regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych 
na terenie Gminy Otmuchów. 

Nr 98 
poz. 1380 
z dnia 27 listopada 2009 r. 

44.  Uchwała Nr XXXII/244/2009 
z dnia 30 września 2009r. 

Nadania nazwy drodze wewnętrznej Nr 98 
poz. 1381 
z dnia 27 listopada 2009 r. 
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45.  Uchwała Nr XXXII/248/2009 
z dnia 30 września 2009r. 

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Otmuchów. 

Nr 99 
poz. 1398 
z dnia 27 listopada 2009 r. 

46.  Uchwała Nr XXXIII/251/2009 
z dnia 6 listopada 2009 roku 

Utraty mocy uchwały Nr XIV/119/2004 Rady Miejskiej w 
Otmuchowie z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie zwolnień 
od podatku od nieruchomości. 

Nr 103 
poz. 1471 
z dnia 07 grudnia 2009 r. 

47.  Uchwała Nr XXXIII/252/2009 
z dnia 6 listopada 2009 roku 

zwolnień z podatku od nieruchomości. Nr 103 
poz. 1472 
z dnia 07 grudnia 2009 r. 
 

48.  Uchwała Nr XXXIII/253/2009 
z dnia 6 listopada 2009 roku 

Zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od 
środków transportowych. 

Nr 103 
poz. 1473 
z dnia 07 grudnia 2009 r. 

49.  Uchwała Nr XXXIII/254/2009 
z dnia 6 listopada 2009 roku 

Zmiany uchwały Nr XXIV/227/2005 z 30.03.2005r. Nr 103 
poz. 1474 
z dnia 07 grudnia 2009 r. 

50.  Uchwała Nr XXXV/268/2009 
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego we wsi Nieradowice 

Nr 21 
poz. 326 
z dnia 23 lutego 2010 r. 

51.  Uchwała Nr XXXV/270/2009 
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

Zasad wnoszenia cofania i zbywania udziałów i akcji przez 
Burmistrza Otmuchowa. 

Nr 12 
poz. 194 
z dnia 08 lutego 2010 r. 

52.  Uchwała Nr XXXVII/285/2010 
z dnia 31 marca 2010 roku 

Zaliczenia drogi lokalnej do kategorii drogi gminnej Nr 54 
poz. 706 
z dnia 21 maja 2010 r. 

53.  Uchwała Nr XXXVII/286/2010 
z dnia 31 marca 2010 roku 

zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym 
obowiązki  kierownicze , tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o 

Nr 54 
poz. 707 
z dnia 21 maja 2010 r. 
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różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
pedagogów, psychologów, logopedów i doradców 
zawodowych.  

54.  Uchwała Nr XXXVII/287/2010 
z dnia 31 marca 2010 roku 

zmiany  uchwały Nr XII/110/2003 RM w Otmuchowie z 
dnia 15 grudnia 2003 roku  w  sprawie wysokości stawek 
podatku od posiadania psów, opłaty  targowej i 
administracyjnej.  

Nr 60 
poz. 810 
z dnia 02 czerwca 2010 r. 

55.  Uchwała Nr XXXVII/288/2010 
z dnia 31 marca 2010 roku 

dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy 
Otmuchów  do stanu faktycznego. 

Nr 44 
poz. 591 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

56.  Uchwała Nr XXXVII/289/2010 
z dnia 31 marca 2010 roku 

dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy 
Otmuchów  do stanu faktycznego. 
 

Nr 44 
poz. 592 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

57.  Uchwała Nr XXXVIII/298/2010 
z dnia 23 kwietnia 2010 roku 

Zmiany uchwały Nr XXVII/197/2009 Rady Miejskiej w 
Otmuchowie z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość stawek dodatków : z a 
w y sługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 
pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych 
dodatków a także szczegółowe warunki obliczania i 
wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 
wypłacania dodatku mieszkaniowego 

Nr 64 
poz. 850 
z dnia 11 czerwca 2010 r. 

58.  Uchwała Nr XXXIX/313/2010 
z dnia 30 czerwca 2010 roku 

określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania 
ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie Otmuchów i jej 
jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności 
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną 

Nr 86 
poz. 1033 
z dnia 02 sierpnia 2010 r. 



Prawo miejscowe 
Kadencja 2006 – 2010                                                                                                                                                                       Strona 9 z 9 

 
Lp. 

Uchwała Nr 
Rady Miejskiej w Otmuchowie 
z dnia 

 
w sprawie 

Ogłoszenie uchwały  
w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Opolskiego 

59.  Uchwała Nr XL/319/2010 
z dnia 30 września  2010 roku 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów 
aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i 
niektórymi innymi podmiotami. 

Nr 120 
poz. 1326 
z dnia 15 października 
2010 r. 

60.  Uchwała Nr XL/322/2010 
z dnia 30 września  2010 roku 

Wysokości stawek podatku od nieruchomości Nr 136 
poz. 1588 
z dnia 26 listopada 2010 r. 

 
 
 
 


