
PREZYDENT MIASTA STARGARD
o g ł a s z a

NABÓR NA 2 (DWA) WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARGARDZIE UL. CZARNIECKIEGO 17
73-110 STARGARD

2 (dwa) wolne stanowiska urzędnicze:

stanowisko ds. lokalizacji inwestycji w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego
w Stargardzie.

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:
1) sporządzanie wypisów i wyrysów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania

przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta,

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydawania decyzji o warunkach
zabudowy,

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydawania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego,

4) sporządzanie propozycji projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego

5) prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego,

6) przygotowanie projektów opinii w sprawie koncepcji zabudowy i zagospodarowania terenu,
w tym kolorystyki i zmian w elewacji obiektu,

7) przygotowanie projektów opinii zamierzeń inwestycyjnych w zakresie zgodności z planem
zagospodarowania przestrzennego miasta,

8) sporządzanie projektów opinii i zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta oraz w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta,

9) sporządzanie projektów opinii o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego miasta
propozycji podziału terenu dla terenów posiadających obowiązujące plany,

10) sporządzanie projektów opinii o spełnieniu warunków wynikających z przepisów odrębnych oraz
o zgodności z wydaną decyzją o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego w przypadku propozycji podziału nieruchomości położonej na terenie dla którego
brak jest planu zagospodarowania przestrzennego miasta,

11) przygotowanie na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego projektów postanowień
dotyczących udzielania koncesji na działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż,

12) sporządzanie projektów opinii o lokalizacji i formie graficznej reklam,
13) sporządzanie projektów opinii o lokalizacji obiektów tymczasowych,

Wymagania konieczne:

1) wykształcenie wyższe: architektura, urbanistyka, budownictwo i pokrewne,
2) staż pracy 2 lata
3) znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz

przepisów odrębnych do tej ustawy, prawa budowlanego i KPA,
4) umiejętność posługiwania się programami projektowymi, w tym. m.in. Mapinfo,
5) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.



Wymagania preferowane:

1) praca na podobnym stanowisku,
2) praca w administracji samorządowej i rządowej, praca w pracowniach projektowych.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- dyspozycyjność,
- praca przy monitorze,
- częste bezpośrednie kontakty z klientami zewnętrznymi.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2018 r. wyniósł 3,77%

Wymagane dokumenty:

1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach

i umiejętnościach,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
6. ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia.
8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (po

zatrudnieniu wymagane dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższą

treścią: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w
Stargardzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, publ. Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016 r.) w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Miejskim w Stargardzie”.

10. Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w
naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie*

Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 27.07.2018 r. (uwaga: liczy się
data wpływu do Urzędu Miejskiego w Stargardzie )

na adres:
Urząd Miejski w Stargardzie
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds.
lokalizacji inwestycji w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Stargardzie”
Uwaga:
1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą
rozpatrywane.
3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-577 50 61, 91-578 61 13, 91-578 44 99



*Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie
Zgodnie z art.6 i art.12,13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Stargardzie jest
Prezydent Miasta Stargard. Dane Urzędu: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, telefon: 91 578-48-
81, e-mail: urzad@um.stargard.pl.
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Anna Rudnicka, telefon: 91-578-56-74, e-mail
a.rudnicka@um.stargard.pl.
3) Dane osobowe kandydata zawarte w ofercie pracy na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane
będą w oparciu o przepisy prawa, w szczególności art. 221 § 1 Kodeksu pracy i/lub innych przepisów
szczególnych, w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych
jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie
pracownika w Urzędzie Miejskim w Stargardzie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej
związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie
skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane będą
na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.
4) Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane:
a) Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;

b) Podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe Administratora
danych.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z regulacji prawnych, w tym
Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt przez okres 3 miesięcy od
zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 5 lat z zastrzeżeniem, iż okres
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany
przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją procesu rekrutacji na stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie.
Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydatów, którzy uzyskali rekomendację do
zatrudnienia będą umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy – zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
6) Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody należy złożyć pisemne
oświadczenie o wycofaniu zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
7) Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.


