
                                                            Załącznik do Postanowienia Nr 3846/10 
      Prezydenta Miasta Legnicy  
                        z dnia 14 października 2010 r.  

 
 

Prezydent Miasta Legnicy 
ogłasza konkurs na wolne stanowisko inspektora ds. ochrony wód 

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy 
 

 
Nazwa i adres organizatora konkursu: Urząd Miasta Legnica, 59 - 220 Legnica 
Plac Słowiański 8, 
 
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne: 

 
Wymagania konieczne:  

1/ wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych ( Dz.U.08.223.1458 ),  

2/ wykształcenie wyŜsze ( magisterskie ), preferowane specjalności: inŜynieria wodna, 
melioracje wodne,  

3/ co najmniej 3-letni staŜ pracy 
4/ znajomość przepisów: ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, ustawy prawo wodne, rozporządzenia w sprawie 
warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o rybactwie 
śródlądowym, 

5/  bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, 
EXCEL ). 

 
Wymagania poŜądane: 

1/ doświadczenie w pracy w administracji publicznej, 
2/ umiejętność pracy w zespole, 
3/ dyspozycyjność,   
4/ predyspozycje do pracy w terenie, 
5/ chęć doskonalenia zawodowego. 
 
2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie 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 ). 

     



Do zadań inspektora ds. ochrony wód w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa naleŜy: 
1/ wydawanie decyzji administracyjnych: 

a) pozwoleń wodno prawnych lub stwierdzających wygaśnięcie, cofnięcie lub 
ograniczenie pozwolenia wodno prawnego, 

b) ustalających linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych 
zbiorników wodnych, 

c) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć związanych z gospodarką 
wodną, 

d) ustalających obowiązek utrzymania systemu urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu 
oraz określanie zakresu i terminów wykonywania tego obowiązku, 

2/ dokonywanie przeglądu ustaleń pozwoleń wodno prawnych na pobór wody lub 
wprowadzenie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych,  

3/ ustalanie warunków wprowadzania ścieków do wody i do ziemi, 
4/ przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w sprawie utworzenia obszaru 

ograniczonego uŜytkowania dla zakładów lub obiektów nie będących przedsięwzięciami 
mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, 

5/ opiniowanie i uzgadnianie projektów technicznych z zakresu gospodarki wodnej 
i ochrony wód, 

6/ wprowadzanie powszechnego korzystania z wód powierzchniowych słuŜącego 
zaspakajaniu potrzeb osobistych gospodarstwa domowego lub rolnego oraz ustalanie 
dopuszczalnego zakresu tego korzystania, 

7/ prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku zmiany stanu wody na 
gruncie, 

8/ wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego, 
9/ rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb, 
10/ prowadzenie spraw ogólno organizacyjnych. 
 
Oferty konkursowe naleŜy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym 
i dopiskiem "Konkurs na stanowisko inspektora ds. ochrony wód w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa " do dnia 27 października  2010 r. w kancelarii Urzędu Miasta 
Legnicy przy pl. Słowiańskim 8. 
 


