CENNIK OPŁAT
za zamieszkanie w domach studenckich Politechniki Gdańskiej
w roku akademickim 2018/2019
1.

Ustala się następujące ceny za zamieszkanie w domach studenckich Politechniki Gdańskiej:
a)

Studenci i doktoranci PG

DS.

DS. 1, 3, 4, 6, 8, 9

pok. 1 os.

pok. 2 os.

z własną łazienką

425

380

z łazienką w segmencie

415

370

DS. 2

wc w segmencie

DS. 7

bez łazienek

365

320

z łazienką w segmencie

415

370

bez łazienek (umywalka w pokoju)

375

330

DS. 10

DS. 11

DS. 12

2.

rodzaj pokoju

cena/miejsce/miesiąc
[PLN]

330

z własną łazienką

360

z łazienką w segmencie

390

z własną łazienką

465

z łazienką w segmencie

450

b)

Współmałżonkowie studentów i doktorantów PG oraz dzieci zajmujące miejsce normatywne – ceny z pkt.1.a) powiększone
o 100,00 zł (m-c).

c)

Studenci innych uczelni, którzy otrzymali zgodę Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki na zamieszkanie w DS płacą –
ceny z pkt.1.a) powiększone o 100,00 zł (m-c).

d)

Pozostali mieszkańcy (pracownicy PG, inne osoby niebędące studentami), którzy otrzymali zgodę Prorektora ds.
Kształcenia i Dydaktyki na zamieszkanie w DS płacą ceny z pkt.1.a) powiększone o 300,00 zł (m-c)

e)

Dzieci studentów i doktorantów PG niezajmujące miejsca normatywnego – nieodpłatnie.

f)

Uczestnicy praktyk wymiennych organizowanych przez inne uczelnie, kandydaci na studia, uczestnicy kursów
przygotowawczych, warsztatów oraz studenci PG studiów niestacjonarnych (doraźny najem)
30 zł / doba.

Na pisemny wniosek mieszkańca i za zgodą Kierownika Osiedla Studenckiego do pokoju 1os. może być dokwaterowana
dodatkowa osoba – opłata dla obu osób jak za miejsca w pok. 2os. (w przypadku ds12 – opłata dla obu osób jak za miejsca
w pok. 1 os.).

3.

Opłata za niepełny miesiąc zamieszkania naliczana jest wg stawki dziennej (cena za miesiąc/liczba dni w miesiącu).

4.

Termin wnoszenia opłat:
a)
b)

5.

studenci i doktoranci PG - do 20 dnia danego miesiąca
pozostali mieszkańcy - do 10 dnia danego miesiąca.

Opłaty za brakujący i zniszczony sprzęt określa kierownik domu studenckiego wg średnich cen rynkowych. W przypadku braku
możliwości ustalenia sprawcy, zwiększa się opłatę za dany miesiąc dla mieszkańców danego segmentu/piętra, w którym nastąpiło
zdarzenie - decyzję o nałożeniu dodatkowej opłaty podejmuje kierownik domu studenckiego w porozumieniu z Radą
Mieszkańców.

6.

Doraźny najem miejsc noclegowych:
a)
b)
c)
d)

gość studenta - student innego DS PG
pozostali goście studenta
gość akademika (w przypadku wolnych pokoi)
pokój gościnny (DS4, DS6)

pobyt do 7 dni

pobyt powyżej 7 dni

pełen miesiąc

nieodpłatnie
12 zł /doba
40zł /doba/miejsce
100zł /doba/pokój 2 os. (ponadnormatywna osoba – 30zł/doba)
80zł /doba/pokój 2 os.
850zł /miesiąc /miejsce

7.

Podane ceny są cenami brutto.

8.

Zwolnieniu od podatku VAT podlega zakwaterowanie świadczone na rzecz studentów i doktorantów PG oraz studentów uczelni
zagranicznych na podstawie umów zawartych z PG.

9.

Wprowadza się kaucję gwarancyjną w wysokości 200 zł, która będzie zabezpieczać należyte wykonanie zobowiązań przez
studenta/mieszkańca DS. Zasady pobierania kaucji gwarancyjnej za zamieszkanie w DS określone są w Regulaminie Domów
Studenckich Politechniki Gdańskiej.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym cennikiem decyzję podejmuje Prorektor właściwy ds. studenckich.
11. Decyzję o zmianie cennika podejmuje Prorektor właściwy ds. studenckich po zaopiniowaniu przez SSPG i SDPG.
Cennik wraz z przyjętymi wyżej zasadami obowiązuje od dnia 1 października 2018 roku.

