
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Rektora PWSZ w Elblągu

Nr 38/2021 z dnia 2 września 2021 roku

1 Pokoje w Domu Studenckim ul. Wspólna

1.1 Pokój 1-osobowy

(z łazienką) 83,33 pokój/doba

824,07 pokój/m-c

42,59 pokój/doba

750,00 pokój/m-c

1.2 Pokój 1-osobowy w aneksie

klienci komercyjni 750,00 pokój/m-c

pracownicy PWSZ w Elblągu 638,89 pokój/m-c

1.3 Pokój 2-osobowy

(z łazienką) 125,00 pokój/doba

64,82 osobo/doba

1 055,56 pokój/m-c

527,78 osobo/m-c

1.4 Pokój 2, 3-osobowy

46,30 osobo/doba

453,70 osobo/m-c

klienci komercyjni - grupy pow. 10 os. 41,67 osobo/doba

młodzież szkolna 35,18 osobo/doba

studenci PWSZ w Elblągu (zw. VAT) 46,00 osobo/doba

1.5 Apartament

(salon, sypialnia, kuchnia, łazienka) 250,00 doba

1 379,63 m-c

2 Pomieszczenia pozostałe

2.1 Pomieszczenia biurowe 35,77 m
2
/m-c

2.2 Zaplecza gastronomiczne
3

B1 - ul. Grunwaldzka 600,00 m-c

B2 - ul. Czerniakowska 200,00 m-c

DS - ul. Wspólna 2 737,00 m-c

2.3 Garaże

do 25 m
2 299,06 m-c

garaż 34 - ul. Wojska Polskiego 526,39 m-c

2.4 Stołówki studenckie
4

B1 - ul. Grunwaldzka 100,00 godz.

DS - ul. Wspólna 100,00 godz.

DS - ul. Wspólna (uroczystości okazjonalne) 983,74 usł.

2.5 Sala szkoleniowo-konferencyjna
4

CW - ul. Zacisze 35,77 godz.

2.6 Sala telewizyjna
4

DS - ul. Wspólna 48,78 godz.

2.7 Fitness Club DS - ul. Wspólna
4, 5 2 640,00 m-c

siłownia (dla grup zorganizowanych) 162,60 godz.

sauna 32,52 godz.

3 Pozostałe powierzchnie

3.1 Miejsce parkingowe 

dla sam. osobowego 81,30 m-c

dla sam. osobowego komercyjnych mieszkańców DS. 40,65 m-c

dla sam. dostawczego / bus 105,69 m-c

dla sam. osobowego 8,13 doba

dla sam. dostawczego / bus 12,20 doba

dla autokaru 48,78 doba

3.2 Pozostałe powierzchnie

urządzenia dystrybucyjne 360,00 m
2
/m-c za obiekt

stoiska promocyjne 243,90 dzień / obiekt

plakaty, ogłoszenia, stojaki 12,19 dzień / obiekt

4 Obsługa dodatkowa do wynajmu pomieszczeń

4.1 wynajem do godz. 15.00 usługa sprzątania 50,00 usł.

usługa techniczna 47,00 godz.

4.2 wynajem po godz. 15.00 usługa sprzątania 100,00 usł.

usługa techniczna 94,00 godz.

1.

2.

3.

4.

5.

+ stawka VAT 23%

+ stawka VAT 23%

Stawki za wynajem nie obejmują w pkt 2.2 - opłat za składniki zmienne czynszu (media i tel. stacjonarne należące do Uczelni)

Stawki za wynajem nie obejmują ww pkt 2.4 do 2.7 - opłat za sprzątanie pomieszczenia głównego i toalet

Dot. wynajmu zewnętrznego - wynajem dla jednostek uczelni ustalony oddzielnym pismem

Cennik opłat za wynajem powierzchni w Domu Studenckim oraz

pozostałych powierzchni w obiektach dydaktycznych PWSZ w Elblągu

Stawki netto [zł]

+ stawka VAT 8%

klienci komercyjni

pracownicy PWSZ w Elblągu

Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT . Studenci PWSZ w Elblagu są zwolnieni z podatku.

Odpłatnośc za korzystanie z miesięcznego zakwaterowania studentów - ustalona oddzielnym zarządzeniem Rektora

UWAGI !!!!!!!

klienci komercyjni

(łazienka w aneksie lub na korytarzu,

wspólna dla kilku pokoi)
klienci komercyjni

+ stawka VAT 23%


