Wrocław, dn. 16.02.2017r.
S0DS0000. 5521.2. 69 .2017
Opłaty za korzystanie z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
przez studentów i doktorantów od dnia 1.03.2017 roku
Dom studencki
miejsce w:

jedynce
dwójce
trójce
poza segmentem:
dwójka
trójka
pokoju o zwiększonym
metrażu:
jedynka
dwójka
trójka
pokoju na VI p.
jedynka o pow. 12 m2
dwójka o pow. 12 m2
dwójka o pow. 18 m2

ARKA

CENTAUR

LABIRYNT

TALIZMAN

ZODIAK

RAJ

405 zł (13,50 zł)
399 zł (13,30 zł)

411 zł (13,70 zł)
402 zł (13,40 zł)
396 zł (13,20 zł)

417 zł (13,90 zł)
411 zł (13,70 zł)
402 zł (13,40 zł)

396 zł (13,20 zł)

603 zł (20,10 zł) samodzielna
jedynka z kuchnią i łazienką
396 zł (13,20 zł) 594 zł (19,80 zł) jedynka w module
531 zł (17,70 zł) miejsce w dwójce

-

-

402 zł (13,40 zł)
396 zł (13,20 zł)

-

-

-

525 zł (17,50 zł)
453 zł (15,10 zł)
-

441 zł (14,70 zł)
-

-

441 zł (14,70 zł)
-

441 zł (14,70 zł)
411 zł (13,70 zł)

-

576 zł (19,20 zł)
432 zł (14,40 zł)
492 zł (16,40 zł)

-

-

-

-

-

1. Studenci, którzy ukończyli jeden kierunek studiów (i nie kontynuują studiów, by uzyskać stopień magistra) będą mieli opłatę za korzystanie
z miejsca powiększoną o 20%.
2. Studenci korzystający z Uczelnianej Sieci Komputerowej będą mieli opłatę za korzystanie z miejsca, wynikającą z cennika powiększoną o 10 zł, wg zasad
określonych w piśmie S0DS0000.5521.14.320.2016 z dnia 12.09.2016r.
3. Studenci, którzy studiują na uczelniach, z którymi Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie ma podpisanego porozumienia dotyczącego wzajemnego
kwaterowania studentów i doktorantów będą mieli do opłaty za korzystanie z miejsca doliczone 8% podatku VAT.
4. Przy zakwaterowaniu na zasadach „zagęszczenia” w pokojach (po wyczerpaniu się wolnych miejsc w domach studenckich) wszyscy mieszkańcy pokoju płacić
będą opłatę za korzystanie z miejsca pomniejszoną o 60 zł miesięcznie (2 zł dziennie).
5. W przypadku wzrostu kosztów eksploatacji domów studenckich może nastąpić w trakcie roku akademickiego podniesienie opłaty za korzystanie z miejsca w DS.
6. Przy ubieganiu się o zwiększone stypendium socjalne z tytułu zamieszkania w domu studenckim należy przedstawić dochód za okres od 01.01. do 31.12.2015 roku
7. Traci moc obowiązywania cennik: S0DS0000. 5521.15.328.2016 z dnia 15.09.2016r.

Otrzymują:
- domy studenckie, dziekanaty, Kwestura,
- Samorząd Studentów, Biuro Organizacyjno-Prawne.

