
 
Prezydent Miasta Legnicy 

ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy. 
 
Nazwa i adres organizatora naboru: Urząd Miasta Legnica, 59 - 220 Legnica, 
Plac Słowiański 8 
 
I.  Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria: 
Wymagania niezbędne: 
1/ wymogi określone w art.6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. 

08.223.1458 za zmianami), 
2/ wykształcenie wyŜsze (magisterskie) o specjalności ochrona środowiska. 
3/ co najmniej 3-letni staŜ pracy,   
4/ znajomość przepisów ustaw: Prawo ochrony środowiska, o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

5/ bardzo dobra praktyczna znajomość  obsługi komputera  w zakresie MS Office (WORD). 
Wymagania dodatkowe: 
1/ doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku pracy w administracji samorządowej, 
2/ umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność. 
 
II. Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złoŜyć: 
1/ list motywacyjny,  
2/ pełny Ŝyciorys zawodowy, 
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa 

  pracy, 
5/ kserokopię dowodu osobistego, 
6/ oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystania z pełni praw publicznych, 
7/ oświadczenie kandydata o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów rekrutacji, 
8/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane 

z oskarŜenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe ( w przypadku 
zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego 
Rejestru Karnego), 

9/ kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 
ustawy o pracownikach samorządowych – zobowiązani są do złoŜenia wraz z 
dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

 
III. Do zadań stanowiska  d/s  ochrony środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa  naleŜy:  
1/ dokonywanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
2/ udzielanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: 

a) opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
b) zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed  bezdomnymi 
zwierzętami,  
c) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk  
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 

3/ prowadzenie: 
a) rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, 
a) ewidencji zbiorników bezodpływowych, 
b) ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, 



c) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
w tym: obsługa Programu GOMiG – Gospodarka odpadami na terenie Gminy 
(wprowadzanie i edycja danych),  

4/ przeprowadzanie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie 
zgodności wykonywanej działalności z udzielonymi zezwoleniami oraz wpisem do 
rejestru działalności regulowanej,  

5/ nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania 
czystości i porządku,  

6/ wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących właścicielom nieruchomości  
wykonanie obowiązku utrzymania czystości i porządku, 

7/ przygotowanie projektów aktów prawa miejscowego w sprawie ustalania wymagań jakie 
powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w 
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 

8/ współpraca przy opracowywaniu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przez 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji tego 
planu,   

9/ współpraca ze StraŜą Miejską, Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji 
S.A., Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz innymi 
przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych, opróŜniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych 
m.in. w zakresie utrzymania czystości i porządku. 

 
IV. Warunki pracy na stanowisku d/s  ochrony środowiska w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa: 

1/ praca w warunkach biurowych oraz związana z wykorzystaniem komputera i innych 
urządzeń biurowych, 

2/ stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na parterze budynku przy 
pl. Słowiańskim 8, który wyposaŜony jest w windę przystosowaną do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 

3/ praca na tym stanowisku wymaga przemieszczania się do obiektów i pomieszczeń 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Legnicy 
oraz dokonywania wizji w terenie w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymania 
porządku i czystości w mieście. 

 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Legnicy, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
za marzec 2012 roku wynosi powyŜej 6%. 
 
Oferty naleŜy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem 
"Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa” 
do dnia 20 kwietnia 2012 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 
w Legnicy. 
 
Oferty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane. Na rozmowy kwalifikacyjne zostanie 
zaproszonych nie więcej niŜ pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.  

                                                                          

 

 

 

 

 

 
 


