Zarządzenie Nr 4018/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych
świadczonych przez Bursę Płocką oraz internaty prowadzone przez
Gminę Miasto Płock.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130),
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.
2017 poz. 827) w związku z § 1 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 65/VI/2011 z
dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Płocka
uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej Gminy oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej Gminy – Miasta Płock zarządza się, co następuje:
§1

1. Ustala się ceny i opłaty za usługi komunalne świadczone przez Bursę Płocką

2.
3.
4.

5.

oraz internaty prowadzone przez Gminę Miasto Płock w zakresie korzystania
z bazy noclegowej przez osoby nie wymienione w art. 2 ust. 8 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203):
1) cena zakwaterowania 1 osoby w pokoju jednoosobowym - 70 zł brutto za
dobę z zastrzeżeniem ust. 2-4,
2) cena zakwaterowania 1 osoby w pokoju dwuosobowym - 55 zł brutto za
dobę z zastrzeżeniem ust. 2-4.
W przypadku zakwaterowania w pokoju na więcej niż 2 doby, ceny za trzecią
i kolejne doby obniża się o 15%.
W okresie ferii zimowych i letnich oraz przerw w pracy szkół dyrektor szkoły
lub bursy może ustalać ceny w innej wysokości niż określone w ust. 1 i 2.
W przypadku zakwaterowania w pokojach grupy liczącej więcej niż 10 osób w
każdym czasie, opłata może być określona w umowie, której warunki ustala
dyrektor szkoły lub bursy w drodze negocjacji z osobą reprezentującą tę
grupę.
Opłaty wnosi się z góry.

§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom: Zespołu Szkół Nr 6 w Płocku,
Zespołu Szkół Technicznych w Płocku oraz Bursy Płockiej.
§3
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka
ds. Polityki Społecznej.

§4
Traci moc zarządzenie Nr 968/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia
2015 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych
świadczonych przez Bursę Płocką oraz internaty prowadzone przez Gminę Miasto
Płock.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1
kwietnia 2018 roku.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

