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CENNIK ZAKWATEROWANIA 

w domu studenckim „Przylesie” 
 
 

1. Opłata miesięczna dla mieszkańców domu studenckiego „Przylesie” przy ul. Wojska 
Polskiego 85 w czasie roku akademickiego oraz w okresie wakacyjnym wynosi:  

 
a) dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:  

 miejsce w pokoju 1-osobowym – 550,00 zł za miesiąc 

 miejsce w pokoju 2-osobowym – 430,00 zł za miesiąc 

 miejsce w pokoju 3-osobowym – 360,00 zł za miesiąc 
 

b) dla studentów spoza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:  

 miejsce w pokoju 1-osobowym – 650,00 zł za miesiąc 

 miejsce w pokoju 2-osobowym – 480,00 zł za miesiąc 

 miejsce w pokoju 2 i 3-osobowym – 400,00 zł za miesiąc 
 
2. Opłata za zakwaterowanie w pokoju gościnnym wynosi:  
 

a) dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (płatne ze środków UPP):  

 pokój 1-osobowy – 157,40 zł za dobę 

 pokój 2-osobowy – 74,00 zł za dobę 

 pokój 3-osobowy – 101,90 zł za dobę 
 

b) dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (płatne ze środków 
zewnętrznych):  

 pokój 1-osobowy – 170,00 zł za dobę 

 pokój 2-osobowy – 80,00 zł za dobę 

 pokój 3-osobowy – 110,00 zł za dobę 
 

c) dla studentów spoza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:  

 pokój 1-osobowy – 200,00 zł za dobę 

 pokój 2-osobowy – 110,00 zł za dobę 

 pokój 3-osobowy – 140,00 zł za dobę 
 
3. Opłata za nocleg osoby gościnnie przebywającej w pokoju zameldowanego studenta 

wynosi: 
 

a) 16,00 zł za dobę (bez zgody administracji) 
b) 5,00 zł (za zgodą administracji) 

 
4. W okresie wakacyjnym dobowa opłata za miejsce w pokoju dla studentów Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu wynosi: 
 

a) miejsce w pokoju 1-osobowym – 44,00 zł za dobę 
b) miejsce w pokoju 2 i 3-osobowym – 20,00 zł za dobę 
c) miejsce podczas praktyk studenckich potwierdzonych pismem z Uczelni – 11,00 zł za 

dobę 
 
 
 
Wszystkie ceny są cenami brutto 


