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INFORMATOR PRZETARGOWY 
 
 
 

 

 
 

Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie, 

na podstawie pełnomocnictwa 

KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

zaprasza  

do wzięcia udziału w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym 

na najem na najem  budynku wraz z przynależnościami o łącznej powierzchni 

197 m2    

położonym na części zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji 

gruntów, jako działka o numerze 1/132, znajdującym w m. Popielno, gm. 

Ruciane-Nida  

na okres  5 lat i 6 miesięcy na cele punktu gastronomicznego z funkcją 

sklepu. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wierzba, 12 kwietnia 2022 r. 
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INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI 

 

Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do wynajmu  

 

Położenie nieruchomości  

Nieruchomość położona jest w województwie warmińsko-mazurskim, w m. Popielno, 

gm,. Ruciane-Nida, w obrębie 14 Wierzba.  

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości 

Popielno w bezpośrednim sąsiedztwie portu jachtowego zorganizowanego na brzegu 

jeziora Śniardwy. Na terenie portu znajduje się kąpielisko oraz pole namiotowe.  

 

 

 

Rys.1. Lokalizacja nieruchomości na tle fragmentu obszaru gminy Ruciane – Nida oraz osady Popielno. 

[http://rucianenida.e-mapa.net/, http://powiatpiski.geoportal2.pl] – z operatu szacunkowego będącego w 

posiadaniu PAN 

 

http://powiatpiski.geoportal2.pl/
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Przedmiot najmu stanowił będzie budynek wolnostojący o funkcji handlowo-

gastronomicznej, usytuowany na części działki3 gruntu nr 1/132. Na potrzeby 

najmu wydzielony zostanie fragment działki zabudowany w/w budynkiem (75 m2) 

łącznie z tarasem (46 m2) oraz ogródkiem niezbędnym do funkcjonowania baru (76 

m2). Ogródek o wymiarach 9,5 m x 8 m wydzielony zostanie jako przedłużenie 

tarasu. Całkowita powierzchnia zajętego gruntu przez  budynek wraz z 

przynależnościami wynosi 197m2. 

Działka gruntu nr 1/132 o kształcie nieregularnym i powierzchni 0,2767 ha, 

częściowo ogrodzona siatką na słupkach stalowych. Wschodnia granica działki 

stanowi brzeg jeziora Śniardwy. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z 

utwardzonej drogi zlokalizowanej na działkach będących własnością Skarbu 

Państwa i oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiej Akademii Nauk.  

Teren działki płaski, suchy o nawierzchni naturalnej - trawiastej.  

Wyposażenie w infrastrukturę techniczną jest dobre – doprowadzona  sieć 

wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna.  

Kształt działki, posadowienie budynku oraz istniejące media przedstawiono na 

poniższym rysunku. Kolorem żółtym wrysowano ogórek stanowiący przedłużenie 

tarasu. 

 

 
 
Rys.2. Kształt działki i posadowienie budynku. [http://powiatpiski.geoportal2.pl] – z operatu szacunkowego 

będącego w posiadaniu PAN 
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Opis budynku 
 

Budynek wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, 

wybudowany (wg danych z rej. gruntów) w roku 1976, w technologii tradycyjnej - 

murowanej, na planie prostokąta o powierzchni zabudowy 75 m2 i powierzchni 

użytkowej 102,53 m2. Funkcja budynku w ewidencji gruntów i budynków określona 

została jako produkcyjno-usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, jednak obecnie 

pełni funkcję gastronomiczno-handlową z poddaszem o funkcji mieszkalno-

socjalnej. Budynek docieplony styropianem, otynkowany tynkiem 

cienkowarstwowym. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty 

blachodachówką. Obróbki z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki. Stolarka 

okienna PCV oraz dwa okna dachowe drewniane. Stolarka drzwiowa zewnętrzna 

PCV i drewniana. Stolarka drzwiowa wewnętrzna płytowa. Poddasze dostępne 

schodami zewnętrznymi drewnianymi. Wszystkie okna (oprócz dachowych) i drzwi 

zabezpieczone roletami antywłamaniowymi. Posadzki na parterze z płytek 

ceramicznych, na poddaszu deska sosnowa. 

W budynku instalacja elektryczna, odgromowa, antenowa, wodna, kanalizacyjna 

oraz niesprawna instalacja monitoringu. Instalacja centralnego ogrzewania 

rozprowadzona – brak kotła zasilającego i kaloryferów. Pomieszczenie sklepu 

klimatyzowane. Media opomiarowane. 

Od strony jeziora do budynku dobudowany kryty taras drewniany o powierzchni 

zabudowy 46m2 , z którego klienci baru mają dostęp do łazienki i wc. 

Mając powyższe ustalenia na uwadze, stan techniczny budynku określa się jako 

dobry.  

 

Program użytkowy budynku: 

Lp. Pomieszczenie
Powierzchnia 

użytkowa
Pomieszczenie

Powierzchnia 

użytkowa

1 Sala sprzedaży 29,99 Pokój 26,81

2 Kuchnia 14,15 Pokój 13,14

3 Korytarz 3,49 Pokój 13,05

4 Zmywalnia 3,20 Łazienka 5,97

5 WC 2,25 Schowek 2,33

6 Szatnia 2,25

7 Łazienka 1,77

8 WC, łazienka - klient 4,10

Razem 59,43 Razem 43,09

Parter Poddasze
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Rys.3.Plan parteru. – z operatu szacunkowego będącego w posiadaniu PAN 
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Rys.6.Plan poddasza  – z operatu szacunkowego będącego w posiadaniu PAN 
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Wykaz urządzeń i wyposażenia budynku 
 

1. Klimatyzator KAISAI model KED-12KTA. 

2. Bar – lada z klejonki dębowej, wymiary: dł. 540 cm, szer. 50cm. 

3. Regał sosnowy – wymiary: szer. 95cm, wys. 235cm, gł. góra 33cm, gł. dół 

53cm. 

4. Zlewozmywak 2-komorowy ze stali nierdzewnej z szafką z płyty laminowanej 

białej, wymiary: szer. 80 cm, gł. 50 cm. 

5. Zlewozmywak 2-komorowy, ze stali nierdzewnej z szafką z płyty laminowanej 

brązowej, wymiary: szer. 80 cm, gł. 50 cm. 

6. Szafa blaszana – 2 sztuki, w kolorze żółto-niebieskim, wymiary: szer. 60 cm, 

wys. 185 cm,          gł. 50 cm. 

7. Blat roboczy ze stali nierdzewnej, wymiary: szer. 85 cm, gł. 60 cm, wys. 86 

cm. 

8. Zlewozmywak 2-komorowy, ze stali nierdzewnej z szafką z płyty laminowanej 

brązowej, wymiary: szer. 80 cm, gł. 60 cm. 

9. Szafka podblatowa – 2 sztuki, z płyty laminowanej brązowej, blat na szafkach 

laminowany w kolorze szarym o wymiarach:  szer. 160 cm, gł. 60cm. 

10. Bojler elektryczny Classic - brak dostępu do tabliczki znamionowej. 

11. Zlewozmywak 1-komorowy, ze stali nierdzewnej na nogach stalowych, 

wymiary: szer. 80 cm, gł. 60 cm. 

12. Elektryczna suszarka do rąk – ABS biała. 

 

Podstawowe gabaryty budynku: 

➢ powierzchnia zabudowy: 75,00 m2 

➢ powierzchnia użytkowa: 102,53 m2 

➢ wysokość pomieszczeń średnio ok. 3,5 m 

➢ liczba kondygnacji: 2. 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: 

➢ elektryczną oświetlenia podstawowego, 

➢ elektryczną, 

➢ antenową, 

➢ wodociągowo-kanalizacyjną, 

➢ odgromową, 

➢ kanalizacji deszczowej. 
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Poniżej wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, wypis z rejestru 
budynków: 
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Stan prawny nieruchomości  

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Piszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą nr OL1P/00021770/5. Polskiej Akademii Nauk przysługuje prawo 

własności budynku oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu. W księdze 

wieczystej brak jest wpisów w Dziale III (prawa, roszczenia i ograniczenia) oraz w 

Dziale IV (hipoteka).   

Wg ewidencji gruntów działki o numerach 1/132 powierzchni łącznej 0,2767 ha 

położone są w obrębie 0014 Wierzba, woj. warmińsko-mazurskie i sklasyfikowane 

jako użytek RIVa i Br-PsIV –tereny rolne zabudowane, grunty orne.  

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego (studium uwarunkowań  i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nidy).  

Zgodnie z Zaświadczeniem nr POS.6727.32.2020 z dnia 14 lutego 2020 r. wydanym 

przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, dla obszaru, na którym położona 

jest działka nr ewid. 1/132 obręb 0014 Wierzba, obowiązuje studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. Zgodnie z uchwałą 

Nr LII/423/2018 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 28 lutego 2018 r. w 

sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida przedmiotowa nieruchomość znajduje 

się częściowo na terenie zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo- usługowej, 

częściowo terenach rolnych. 

Rada miasta i gminy Ruciane-Nida nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszaru rewitalizacji w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 

rewitalizacji (t.j.: Dz.U. z dnia 26 maja 2017 r., poz. 1023). 
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Skan wypisu nr POS.6727.32.2020 z dnia 14 lutego 2020 r. oraz wyrysu ze Studium 

Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. i gm. Ruciane-

Nida poniżej. 
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Rys.7. Fragment rysunku graficznego Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego m. i gm. Ruciane-Nida.. 

 

 

Czynsz wywoławczy, wysokość wadium oraz termin przetargu 

przedstawia się następująco:  

Lp. 
numer 

działki 

pow. 

najmu 
[m²] 

stawka 

czynszu 

netto/rok 
(zł) 

wysokość 

wadium 
(zł) 

termin przetargu 

data godz. 

1. 1/132 197 20.000,- 2.000,- 16.05.2022 12.00 

 

Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie. 

Czynsz najmu będzie płacony miesięcznie z góry, w wysokości 1/12 czynszu 
rocznego, na konto Polskiej Akademii Nauk. 

Przedmiot najmu przeznaczony jest na cele prowadzenia punktu gastronomicznego 

z funkcją sklepu. 

Okres najmu – 5 lat i 6 miesięcy.  

Na najem pomieszczeń objętych niniejszym ogłoszeniem nie jest wymagana zgoda 

Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 

ustawy o Polskiej Akademii Nauk. 

Podany czynsz wywoławczy nie zawiera podatku od towarów i usług, który to 

podatek należy doliczyć według aktualnej stawki VAT, na dzień przetargu 

wynosi ona 23 % 

W przypadku zmiany przepisów w tym zakresie   do wylicytowanej kwoty netto 

będzie doliczony należny podatek VAT według obowiązującej stawki, bez 

konieczności zmiany zapisów umowy. 

 

Informacje o trybie przeprowadzenia przetargu 
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WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości 

określonej w ogłoszeniu, na rachunek Polskiej Akademii Nauk nr 96 1130 1017 

0020 1462 9420 0029 do dnia 13.05.2022 roku. W tytule przelewu należy wskazać 

datę (zgodnie z terminem poszczególnych przetargów) oraz przedmiot przetargu, tj.: 

„16.05.2022 r. Przetarg na najem budynku gastronomiczno-handlowego w m. 

Popielno.”  Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto 

Polskiej Akademii Nauk.  

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet 

czynszu najmu. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed 

upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu 

przetargu wynikiem negatywnym. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub 

zamknięcie nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium. 

Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest do zapoznania się z 

treścią: Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem 

i dzierżawę prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 

Polskiej Akademii Nauk, Informatora przetargowego oraz umowy najmu. 

Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest do przedłożenia Komisji 

Przetargowej podpisanego Formularza Zgłoszenia udziału w przetargu w tym 

oświadczeń w nim zawartych oraz innych dokumentów wskazanych w Regulaminie 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę prawa 

własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Polskiej Akademii 

Nauk w szczególności dowodu potwierdzającego wpłatę wadium np. wydruk z 

rachunku bankowego. 

 

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU 

Przetarg odbędzie się w dniu 16.05.2022 r., o godz. 12:00 w siedzibie PAN Dom 

Pracy Twórczej w Wierzbie, Wierzba 7, 12-220 Ruciane-Nida, tj. w budynku 

Centrum Konferencyjnego, sala „różowa” zlokalizowanej na parterze budynku. 

 

ZAWARCIE UMOWY 

Wpłata kaucji stanowi warunek wydania przedmiotu najmu. 

Polska Akademia Nauk informuje, że najemca wyłoniony w przetargu, będzie 

zobowiązany do złożenia zabezpieczenia zapłaty wszelkich należności wynikających 

z umowy najmu oraz złożenia w formie aktu notarialnego poddania się egzekucji w 

trybie art. 777 § 1 pkt.4 k.p.c. w ciągu 7 dni od zawarcia umowy najmu koszty tego 

aktu ponosi najemca. 

Tytułem zabezpieczenia umowy najmu, najemca wnosi kaucję w wysokości 

równowartości 6-miesięcznego czynszu brutto. 

Polska Akademia Nauk może zażądać innych zabezpieczeń, jeżeli uznane zostaną za 

zasadne ze względu na ochronę jej interesu. Przedstawienie zaakceptowanych przez 

Polską Akademię Nauk zabezpieczeń stanowi warunek wydania nieruchomości.  

 

Zawarta umowa najmu będzie zawierać klauzulę waloryzacyjną o średnioroczny 

wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły w stosunku do daty 

zawartej umowy, ogłaszany przez Prezesa GUS.    

Przyszły najemca będzie zobowiązany do ponoszenia oprócz czynszu najmu 

wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem najmu, a 
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obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza 

nieruchomości, w szczególności: 

• opłat eksploatacyjnych, (na podstawie liczników zainstalowanych w budynku 

sklepu, 

• podatku od nieruchomości, (obliczanego dla danej części  nieruchomości 

przez PAN na podstawie informacji z PAN DPT w Wierzbie), 

• opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu (obliczanego dla danej części  

nieruchomości przez PAN na podstawie informacji z PAN DPT w Wierzbie), 

oraz  

• ponoszenia wszelkich opłat związanych z uzyskiwaniem koncesji i pozwoleń 

(w tym na sprzedaż napojów alkoholowych), 

• oraz używania przedmiotu najmu  z zachowaniem obowiązujących przepisów 

prawa. 

 

Jeżeli osoba ustalona jako kandydat na najemcę  nieruchomości uchyla się od 

zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań 

przewidzianych w ustawie, Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Dom Pracy Twórczej w 

Wierzbie może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu 

zabezpieczenia 

Wadium przepada na rzecz Polskiej Akademii Nauk, w przypadku uchylania się od 

zawarcia umowy przez osobę, która wygra przetarg.  

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden 

uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu 

wywoławczego. 

Za datę wpłaty czynszu najmu uznaje się termin uznania rachunku Polskiej 

Akademii Nauk. 

Dyrektorowi  Polskiej Akademii Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie przysługuje 

prawo odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny. 

 

Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu oraz Regulamin przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej 

Akademii Nauk, a także Informator przetargowy oraz wzór umowy najmu można 

pobrać ze strony internetowej www.nieruchomosci.pan.pl lub www.wierzba.pan.pl 

lub uzyskać w PAN Dom Pracy Twórczej w Wierzbie, Wierzba 7, 12-220 Ruciane-

Nida, tel. 89 423 16 17, budynek Centrum Konferencyjnego w terminie od dnia 

ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 13.05.2022 r., w godz. 9.00–15.00. 

 

 

Zgodnie z art. 13 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 
informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia 

Nauk z siedzibą w Warszawie pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. Kontakt z inspektorem 

danych osobowych: Inspektor ochrony danych Polska Akademia Nauk pl. Defilad 1, 00-901 

Warszawa adres e-mail: iod@pan.pl   

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań koniecznych do 
postępowania przetargowego oraz zawarcia i realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. 

b) i c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

mailto:iod@pan.pl
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Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu 

postępowania przetargowego oraz zawarcia i realizacji umowy. 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być notariusz (w przypadku sporządzenia 

aktu notarialnego). Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli 

obowiązek taki będzie wynikać z realizacji umowy lub przepisów prawa. 

Polska Akademia Nauk nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa 

trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy - 

w przypadku jej zawarcia, a także dodatkowo przez okres przedawnienia roszczeń oraz okres 

wymagany dla dokumentów finansowo-księgowych w celu wypełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, a także przez okres 

wymagany dla dokumentów  archiwalnych.  

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej 

przysługuje:  

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do właściwego organu jeżeli uzna, że 

przetwarzanie danych narusza RODO. 

Zgodnie z RODO  osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie 

przysługuje:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 

 

 

 

 

Niniejszy informator został sporządzony i udostępniony jedynie w celu ogólnoinformacyjnym i 

nie stanowi ze strony PAN w rozumieniu prawa cywilnego, oświadczenia woli ani wiedzy, jak 

również jakiegokolwiek zapewnienia odnośnie do nieruchomości, jej stanu lub poszczególnych 

treści objętych niniejszym informatorem. 


