
 

 

Kierownik Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony 
na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0014 Wierzba, na działce 
1/135  

Użytkownikiem wieczystym działki gruntu wymienionej w ogłoszeniu jest Instytut Rozrodu 
Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Olsztynie, dla 
nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00021770/5 

 

Grunt przeznaczony do dzierżawy: 

Przeczka - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 1/135, położona w 
obrębie 0014 Wierzba, pow. całej działki 105,3518 ha, powierzchnia podlegająca dzierżawie 
ok. 0,6500 ha z dostępem do Jeziora Śniardwy. Działka położona w sąsiedztwie zwartej 
zabudowy Popielna. Od strony północnej wschodniej i częściowo zachodniej graniczy z 
jeziorami Mikołajskie i Śniardwy. Od strony południowej i częściowo zachodniej graniczy z 
terenami rolnymi. Działka posiada w części południowowschodniej uzbrojenie z sieci 
elektroenergetycznej oraz sieci wodociągowej z własnego ujęcia i sieci kanalizacyjnej 
lokalnej (odległość około 970 m). Kształt działki nieregularny. Część gruntu o powierzchni 
0,2357 ha zabudowana jest budynkami Stacji Badawczej PAN, posadowionych poza terenem 
dzierżawy. 

 
Wydzielona część nieruchomości przeznaczona jest na prowadzenie pola namiotowego, 
przystani żeglarskiej i kiosku handlowego. 
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony, tj. do 30 czerwca 2022 r. 
Wysokość wywoławcza ryczałtowej stawki rocznego czynszu wynosi 10.000,00 zł netto. 
Wysokość wadium: 750,00 zł. 
 

 

 
STACJA BADAWCZA  
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk 
12-220 Ruciane – Nida, Popielno 25,  NIP 739-05-04-515, REGON 0001289340 
tel. 87 423 15 19, a.plona@pan.olsztyn.pl,  www.popielno.pl  

 

 



Potencjalny Dzierżawca będzie zobowiązuje się zawrzeć umowę z Państwowym 
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na korzystanie z wód przed rozpoczęciem 
działalności. 
 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone  na tablicy ogłoszeń Stacji Badawczej IRZiBŻ 
PAN w Popielnie. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod adresem 
strony www.pan.olszytyn.pl lub uzyskać w sekretariacie Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w 
Popielnie, I piętro, pok. nr 6, tel. 87 423 15 19 w godzinach 8.30-15.00. Osobą do kontaktu 
jest Pani Aneta Plona. 

Informacja o trybie przeprowadzenia przetargu: 

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta przetargowa 
na dzierżawę gruntów w Popielnie - Przeczka”, osobiście w sekretariacie Stacji 
Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie, pok. nr 6, w godzinach: 8.30-15.00 bądź 
listownie na adres: Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie, Popielno 25, 12-
220 Ruciane- Nida, do dnia 4 lipca 2019r. do godz.10.00. 

2. Część jawna przetargu, tj. otwarcie ofert nastąpi dnia 7 lipca  2019 r. o godz. 10.20  
w siedzibie Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie, pok. nr 3, parter. 
Rozpatrywane będą tylko oferty z przeznaczeniem na prowadzenia pola namiotowego, 
przystani żeglarskiej i kiosku handlowego, niepowodujące uciążliwości dla charakteru 
nieruchomości. 

3. Składający ofertę jest związany jej treścią przez 60 dni od daty otwarcia ofert. 
4. Kierownikowi Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie przysługuje prawo 

zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty. 
5. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy Stacji 

Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie 63 1130 1189 0025 0145 9820 0054, wadium ze 
wskazaniem tytułu: „Przetarg na dzierżawę gruntów w Popielnie - Przeczka”, w 
wysokości wyżej podanej do dnia 1 lipca 2019 r. Za datę wpłaty uważać się będzie 
dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w 
Popielnie. 

6. Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrali 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia 
przetargu. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika przetargu, 
który wygrał przetarg, wadium przepada na rzecz Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w 
Popielnie. Wadium uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone w 
poczet czynszu dzierżawnego. 

7. Oferta na dzierżawę gruntu powinna zawierać, co najmniej: wypełniony i podpisany 
formularz ofertowy z datą, oferowaną roczną stawkę opłaty czynszowej za dzierżawę 
gruntu (nie może być niższa od ceny wywoławczej), do której zostanie doliczony 
podatek VAT (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa), kopię 
dowodu wpłaty wadium, krótki opis planowanej działalności na gruncie. 

8. Formularz ofertowy można pobrać ze strony www.pan.olsztyn.pl lub uzyskać w 
sekretariacie Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie, I piętro, pok. nr 6, tel. 
87 423 15 19 w godzinach 8.30-15.00. Osobą do kontaktu jest Pani Aneta Plona. 

 Dokumenty do pobrania: 

1. Regulamin pracy komisji, 
2. Formularz ofertowy, 



3. Projekt umowy 


