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PRACA W ZGK W CIESZYNIE 

Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. 
z o. o. ogłasza nabór kandydatów na stanowisko „Elektryk-
-automatyk” miejsce pracy: oczyszczalnia ścieków. Szcze-
gółowe informacje: 33 479 41 19 oraz www.zgk.cieszyn.pl. 

UWAŻAJ PRZEDSIĘBIORCO – KOSZTY ZA 
OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCI 

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminie zapła-
ty w transakcjach handlowych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 
684) określa szczególne uprawnienia wierzyciela  
i obowiązki dłużnika związane z terminami zapłaty. 
W art. 10 ustawy o terminach w transakcjach handlo-
wych ustawodawca przewidział sankcję finansową dla 
niesolidnych kontrahentów transakcji handlowych. 
Wierzycielowi od dnia nabycia uprawnienia do odsetek 
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych 
przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość 
kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego 
kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia ro-
boczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym 
świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowią-
cej rekompensatę za koszty odzyskania należności. 
Przepisy ustawy o terminach w transakcjach handlowych 
dotyczą zgodnie z art. 2 powyższej ustawy następują-
cych stron:

przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej,

podmiotów prowadzących działalność, o której mowa 
w art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

osób wykonujących wolny zawód,
oddziałów i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagra-

nicznych,
zagranicznych przedsiębiorców, o których mowa w art. 

1 ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w za-
kresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby praw-
ne i fizyczne,

przedsiębiorców z państw członkowskich Unii Europej-
skiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu,

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
Konfederacji Szwajcarskiej.

Przepisy ustawy nie mają natomiast zastosowania do:
długów objętych postępowaniami prowadzonymi na 

podstawie przepisów Prawo upadłościowe,
umów, na podstawie których wykonywane są czynno-

ści bankowe w rozumieniu art.5 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
bankowe,

umów, których stronami są wyłącznie podmioty za-
liczane do sektora finansów publicznych w rozumieniu 
przepisów o finansach publicznych,

dostaw i usług, do których stosuje się art. 346 ust. 1 lit. 
B Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 74/11 OBR. 44 PRZY 
UL. K. MIARKI

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że zatwierdził do 
wynajęcia na czas nieokreślony w drodze bezprzetar-
gowej, pod warunkiem uzyskania zgody Rady Miejskiej, 
wykaz nieruchomości obejmujący część działki nr 74/11 
obr. 44 położonej przy ul. K. Miarki w Cieszynie o pow. 

8,3 m2. Przedmiotowy grunt przeznaczono do wynajęcia 
z przeznaczeniem pod lokalizację garażu.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia zo-
stał wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) oraz stronach BIP na okres 
od 30 listopada 2017 do 20 grudnia 2017 r.

NIERUCHOMOŚĆ PRZY UL. BŁOGOCKIEJ
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że  przeznaczono  
do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego 
nieruchomość położoną w Cieszynie przy ul. Błogockiej 
stanowiącą działkę nr 52 obr. 45 o pow. 50 m2, objętą KW 
BB1C/00053043/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został 
zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie bip.um.cieszyn.pl oraz wywieszony na tablicy 
ogłoszeń  Urzędu Miejskiego   w Cieszynie (Rynek 1, I pię-
tro) na okres od 28 listopada 2017 r. do 19 grudnia 2017 r.

MOBILNA APLIKACJA WYWOZIK CIESZYN
Już od  czerwca br.  mieszkańcy Cieszyna mogą bezpłat-
nie pobierać na urządzenia mobilne aplikację  WYWOZIK 
CIESZYN,  dzięki której można mieć bieżący dostęp do in-
formacji o gospodarce odpadami na terenie naszej gminy. 
Dzięki aplikacji dowiesz się o:

terminach odbioru odpadów (zmieszanych, segregowa-
nych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego),

terminach płatności,
zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
aktualnościach związanych z tematyką: odbioru odpadów, 

segregacji, promocji, konkursów,
danych kontaktowych Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Dodatkowo aplikacja umożliwia:
ustawienie alarmu przypominającego o zbliżającym się ter-

minie wywozu odpadów,
wysyłanie reklamacji odnośnie braku odbioru odpadów, 

uszkodzonego pojemnika itp.
Aplikację WYWOZIK CIESZYN może pobrać bezpłatnie 
każdy mieszkaniec Miasta Cieszyn. Jest ona dostępna 
po wpisaniu nazwy WYWOZIK CIESZYN w wyszukiwarce 
danego sklepu:

Google Play – dla użytkowników systemu Android,
AppStore – dla użytkowników systemu iOS,
Sklep Microsoft – dla użytkowników systemu Windows Phone.


