
PREZYDENT MIASTA STARGARD   
o g ł a s z a  

 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  

 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARGARDZIE UL. CZARNIECKIEGO 17  

73-110 STARGARD  
  
Wolne stanowisko urzędnicze:  
stanowisko ds. przekształceń własnościowych oraz opłat adiacenckich i planistycznych w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Stargardzie 
  
Opis stanowiska: 
  
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:  
1. analizowanie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 
2. analizowanie wniosków o nabycie przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości,  
3. prowadzenie postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
4. naliczanie wysokości opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 
5. przygotowanie projektów decyzji Prezydenta Miasta w sprawie przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,   
6. prowadzenie ewidencji ostatecznych decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności, 
7. przygotowanie dokumentacji do udzielania zamówień publicznych na wyceny nieruchomości w zakresie 

działania stanowiska, 
8. przygotowanie projektów decyzji ustalających opłaty za nieruchomości przeznaczone do zbycia przez 

właścicieli, w przypadku wzrostu wartości tych nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

9. przygotowanie projektów decyzji ustalających opłaty adiacenckie, 
10.  prowadzenie ewidencji ostatecznych decyzji w sprawie opłat adiacenckich i planistycznych, 
11. przygotowanie wniosków i zaświadczeń o wpis lub wykreślenie hipoteki, 
12. współpraca z Wydziałem Finansowym i Ekonomicznym, 
13. prowadzenie i aktualizacja ewidencji własności gruntów komunalnych, 
14. prowadzenie postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
15. badanie stanu prawnego nieruchomości w zakresie działania stanowiska, 
16. współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi, 
17. bieżąca współpraca ze Stargardzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o. o. w zakresie 

działania stanowiska. 
 

Wymagania konieczne:  
 

1. wykształcenie wyższe zakresu gospodarki nieruchomościami, prawnicze, administracyjne, 
ekonomiczne, 

2. staż pracy w administracji samorządowej co najmniej 1 rok, 
3. znajomość i umiejętność posługiwania się przepisami prawa – w szczególności: ustawa o gospodarce 

nieruchomościami, ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 
Kodeksu postępowania administracyjnego, 

4. znajomość obsługi programów komputerowych oraz innych urządzeń biurowych,  
5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.  

 
Wymagania preferowane:  
 

1. dobre umiejętności komunikacji interpersonalnej, 
2. kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność. 

 
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:  
- praca przy monitorze, 
- stały bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, 
- dyspozycyjność, 
- sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania wiążących decyzji. 



 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu 2017r. wyniósł 2,91% 

 
 

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 niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (po zatrudnieniu 

wymagane dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),  
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego 

danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
 (Dz. U. z 2015 r. Nr 101, poz. 2135 z późn. zm.),  

9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia. 
 
Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do  01 czerwca 2017 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. przekształceń 
własnościowych oraz opłat adiacenckich i planistycznych   w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 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 telefonu  091/ 577-50-61, 091/578-57-04 
 


