
Zarządzenie Nr 290/2018/2019 
Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 20 września 2019 roku 
 

w sprawie odpłatności za lokale przeznaczone do tymczasowego zamieszkiwania w Domu 

Doktoranta przy ul. Akademickiej 2 w Słubicach przez osoby niebędące studentami 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 

Na podstawie § 186 ust. 1 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz § 11 
Regulaminu korzystania z pomieszczeń przeznaczonych do tymczasowego pobytu w Domu Doktoranta 

przy ul. Akademickiej 2 w Słubicach przez osoby niebędące studentami Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza (załącznik do Zarządzenia Rektora Nr Zarządzenia Nr 25/2012/2013  z dnia 1 października 

2012 roku z późn. zm.) zarządzam co następuje: 
 

§ 1 

Wprowadza się  miesięczne opłaty za korzystanie z lokali w Domu Doktoranta przy ul. Akademickiej 2 

w Słubicach, w wysokości określonej w załączniku  do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 

 

KANCLERZ 

 

dr Marcin Wysocki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 290/2018/2019 
Kanclerza UAM w Poznaniu 
z dnia 20 września 2019 r. 

 

Wysokość opłat za korzystanie z lokali Domu Doktoranta przy ul. Akademickiej 2 w Słubicach: 
 

§ 1 

1. Korzystający płacił będzie UAM miesięcznie opłatę, na którą składają się: 

1) a) czynsz najmu w wysokości 10,00 zł/m2 powierzchni zajmowanego lokalu – pracownicy i  

doktoranci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu 

Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, 

b) czynsz najmu w wysokości  16,50 zł/m2 + podatek VAT  powierzchni zajmowanego lokalu – 

pozostałe osoby, 

c) opłata za sprzątanie ciągów komunikacyjnych – 17,00 zł/ od mieszkania 

2) zaliczki na poczet zużytych mediów za: 

a) energię elektryczną - według wskazań podlicznika x stawka jednostkowa stosowana przez 

dostawcę mediów, 

b) centralne ogrzewanie -  4,00 zł/ m2 x powierzchnia zajmowanego lokalu, 

c) podgrzanie wody - 30,00 zł od osoby. 

d) zimną wodę i odprowadzenie ścieków - według wskazań podliczników x stawka 

jednostkowa stosowana przez dostawcę mediów, 

2. Rozliczanie zaliczek, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 2) a) - d) nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia 
umowy na podstawie faktur źródłowych. Różnice powstałych pomiędzy wskazaniami liczników 
głównych energii elektrycznej, gazu i wody, a sumą wskazań podliczników w lokalach 
mieszkalnych będą rozliczane proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni. 

 
§ 2 

 
Korzystający, który otrzymał skierowanie do zamieszkania w lokalu zobowiązany jest przed 

zakwaterowaniem do wpłacenia na konto UAM kaucji w wysokości 500 zł. Dowód  uiszczenia opłaty 

należy okazać w administracji Domu Doktoranta. 

 
§ 3 

 
W przypadku nieuzasadnionego wezwania służb państwowych, w tym straży pożarnej, kosztami 
wezwania będą obciążone osoby wzywające. 
 

KANCLERZ 

 

dr Marcin Wysocki 

 


