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przepisóW
ustawy
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zajęte pod drogl pub|icznegminne |ub powiatowe,budowane
nieruchomości
pub|icznych.
2oo3 r' o szcze8ó|nychzasadachprzygotowaniaireaIizacjiinwestycjiW zakresiedróg
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z
dnia
nieuregu|owanym.t.n,u p,"*nyń w trybie art. 724, L24a, 724b i r25 ustawy
nieruchomościami'
Iub nagłej potrzeby
Prowadzenie spraw dotyczących ograniczenia praw do nieruchomościW przypadku sity wyższej
powstaniuznacznejszkody.
zapobieżenia
odszkodowanie za szkody
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nieruchomości.
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1. Byćosobą nie karanąza przestępstwapopełnioneumyś|nie.
prawnychi korzystaniez pełnipraw publicznych.
do czynności
2' Posiadaćpełnązdo|ność
3. Posiadaćobvwate|stwopo|skie.
opinią.
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w zakresie dróg
b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2oo3 r. o szczegó|nychzasadach przygotowaniai rea|izacjiinwestycji
PublicznYch;
c) Ustawaz dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarcenieruchomościami;
d) Ustawaz dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjnei kartograficzne;
e) Ustawaz dnia 4 marca 2O1Or. o infrastrukturzeinformacjiprzestrzennei
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Wymagane dokumenty i oświadczenia:
zawortych w ofercie pracy
1' List motywacyjny opatrzony k|auzl|Ą| ,,wyrażomzgodę no przetwarzanie moich ddnych osobowych
dlo potrzeb niezbędnych do realizdcji procesu rekrutacji,,.
zdwdrtych w ofercie procy dlo
2' Życiorys(cV) opatrzony k|alzu|ą| ,,wyrdżam zgodę no przetwarzonie moich danych osobowych
potrzeb niezbędnychdo realizacji procesu rekrutocji,,.
3. Kwestionariuszosobowy d|aosoby ubiegającejsię o zatrudnienie.
oferowanej pracy oraz dokumenty
4. Dokumentv potwierdzające kwaliflkacje zawodowe, wymagane do Wykonywania
pracy.
potwierdzajqcewymaganystaż
prawnychoraz o korzystaniuz pełnipraw pub|icznych.
do czynności
kandydatao posiadaniupełnejzdo|ności
5. ośWiadczenie
przestępstwościganezoskarżenia
kandydata,że nie był skazany prawomocnymwyrokiem sqdu za umyślnie
6. ośWiadczenie
przestępstwoskarbowe.
publicznegoIub umyś|ne

7.ośWiadczenieoprowadzeniu,nieprowadzeniudziałaInościgospodarcze,iindywiduaInieIubwspó|niezinnymiosobami.
l(opie innych dokumentów i oświadczenia:
pracy).
_
Dokumentypotwierdzająceposiadanvstażpracy(śWiadectwa
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przepisyprawapracy:art. 22 Kodeksuprccyoraz s1 rozporządzenia
MinistraPracyi Po|itykisocjalnejz dnia 28 maja1996 r'
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