UNIWERSYTET
MIKOŁAJA KOPERNIKA
W TORUNIU
ZARZĄDZENIE Nr 158
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 21 lipca 2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 183 Rektora UMK z dnia 23 listopada 2012 r.
w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich UMK
Na podstawie § 8 ust. 1 zarządzenia nr 33 Rektora UMK z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie Hoteli
Asystenckich (Biuletyn Prawny UMK Nr 5 poz. 99)
z a r z ą d z a się, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 183 Rektora UMK z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie odpłatności
za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich UMK (Biuletyn Prawny UMK Nr 10 poz. 367
z późn. zm.) w § 1 pkt 2-4 otrzymują brzmienie:
„2) w Bydgoszczy:
STAWKI ODPŁATNOŚCI MIESIĘCZNEJ

HOTEL ASYSTENCKI NR 1 ul. Powstańców Wielkopolskich 44

- mały pokój
- duży pokój
- mały pokój
- duży pokój
- mały pokój
- duży pokój
- mieszkanie M 3
- mieszkanie M 4
- mieszkanie M 5

Cena zł brutto
1) w przypadku najmu nieprzekraczającego 2 miesiące*:
a) gdy w pokoju zamieszkuje jedna osoba:
285,00
375,00
b) gdy w pokoju zamieszkują dwie osoby:
325,00
415,00
2) w pozostałych przypadkach:
215,00 **
310,00 **
530,00 **
655,00 **
790,00 **
HOTEL ASYSTENCKI NR 2 ul. Osiedlowa 3

- mały pokój
- duży pokój
- mieszkanie M 2
- mieszkanie M 3
- mieszkanie M 4

Cena zł brutto
220,00 ***
360,00 ***
400,00 ***
600,00 ***
800,00 ***

* Opłata pobierana jest w pełnej wysokości także w przypadku, gdy osoba zamieszkująca opuści
lokal, z przyczyn niezależnych od Collegium Medicum UMK, przed upływem okresu najmu. Stawka
obejmuje koszty zużycia mediów.
** Stawka nie obejmuje kosztów zużycia wody i kanalizacji, energii elektrycznej oraz gazu, które najemca
ponosi dodatkowo zgodnie ze wskazaniem licznika.
*** Stawka nie obejmuje kosztów zużycia energii elektrycznej, które najemca ponosi dodatkowo zgodnie ze
wskazaniem licznika. Stawka obejmuje koszt zużycia wody w ilości 2 m3 wody zimnej oraz 1,5 m3 wody
ciepłej, a koszt zużycia wody powyżej tych limitów najemca ponosi dodatkowo, zgodnie ze wskazaniem
licznika.

STAWKI PODSTAWOWE ODPŁATNOŚCI DOBOWEJ
HOTEL ASYSTENCKI NR 1 ul. Powstańców Wielkopolskich 44

- pokój jednoosobowy
- pokój jednoosobowy dla pracowników UMK
- pokój jednoosobowy dla lekarzy praktykantów
niebędących pracownikami UMK
- miejsce w pokoju jednoosobowym dla uczestników
kształcenia podyplomowego realizowanego przez
jednostki organizacyjne Collegium Medicum UMK
- miejsce w pokoju dwuosobowym
- miejsce w pokoju dwuosobowym dla pracownika UMK
- miejsce w pokoju dwuosobowym dla lekarzy
praktykantów niebędących pracownikami UMK
- miejsce w pokoju dwuosobowym dla uczestników
kształcenia podyplomowego realizowanego przez
jednostki organizacyjne Collegium Medicum UMK
- miejsce w pokoju jedno- lub dwuosobowym dla rodzin
pacjentów przebywających na oddziałach Szpitala
Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
lub Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela
w Bydgoszczy
- apartament

Cena zł brutto
90,00 – za dobę
31,00 – pierwsza doba
25,00 – każda następna doba
38,00 – pierwsza doba
32,00 – każda następna doba
42,00 – pierwsza doba
35,00 – każda następna doba
66,00 – za dobę
28,00 – pierwsza doba
23,00 – każda następna doba
35,00 – pierwsza doba
29,00 – każda następna doba
39,00 – pierwsza doba
32,00 – każda następna doba

32,00 – pierwsza doba
28,00 – każda następna doba
145,00 – za dobę

3) w Bydgoszczy korzystanie z automatów piorących w Hotelu Asystenckim nr 1 jest odpłatne
w wysokości 4,00 zł brutto za jeden cykl prania (do 3 godzin);
4) w Bydgoszczy odpłatność za zakwaterowanie doraźne w okresie wakacyjnym (1 lipca-30
września) dla osoby legitymującej się członkostwem w Stowarzyszeniu Absolwentów
lub posiadającej Kartę Absolwenta (oraz osoby towarzyszącej) wynosi 32,40 zł brutto za każdą
dobę w pokoju jednoosobowym oraz 27,00 zł brutto za każdą dobę w pokoju
wieloosobowym.”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r.
REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Tretyn
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