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INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI 

 
Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do wynajmu  

 

Położenie nieruchomości  

Nieruchomość położona jest w województwie dolnośląskim, we Wrocławiu, w obrębie 

0022, przy ul. Podwale 75, w dzielnicy Krzyki.  

Opis nieruchomości  

Pomieszczenia podlegające najmowi usytuowane są w budynku położonym we 

Wrocławiu przy ulicy Podwale 75, w dzielnicy Krzyki. 

 

Grunt stanowią działki o nr ewidencyjnych 13, 14 i 15 o łącznej powierzchni 743 

m2, które przylegają do siebie, tworząc prostokąt. Nieruchomość położona jest w 

ścisłym centrum miasta przy ul. Podwale. Od strony zachodniej przylega Fosa 

Miejska, od wschodniej znajduje się w niedalekiej odległości kościół pw. św. 

Maurycego, a dalej przepływa rzeka Odra. Najbliższe sąsiedztwo stanowią budynki 

biurowe oraz budynki użyteczności publicznej (szkoły, muzea), a także budynki 

handlowo-usługowe i mieszkaniowe wielorodzinne. Dostęp do podstawowych usług 

jest bardzo dobry. 

Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15.04.1977 r. nieruchomość 

została wpisana do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego pod nr. 

A/4016/345/Wm. 

Teren jest uzbrojony w instalacje: 

➢ elektryczną, 

➢ elektryczną siły, 

➢ wodociągowo-kanalizacyjną (z podłączeniem do sieci miejskiej), 

➢ centralnego ogrzewania z podłączeniem do sieci cieplnej elektrociepłowni, 

➢ telefoniczną. 

 
Budynek  
 
Budynek wybudowany w 1900 roku, położony w zabudowie zwartej, w ścisłym 

centrum historycznego miasta przy ulicy Podwale, posiadającej pełne uzbrojenie 

techniczne. Główne wejście do budynku znajduje się w bramie wejściowej dostępnej 

od ulicy Podwale. Bryła budynku składa się z czterech części: budynku frontowego, 

lewej i prawej oficyny oraz z oficyny środkowej. Oficyny – lewa i prawa – połączone 

są ścianami z budynkiem frontowym i z oficyną środkową. Każda z ww. części 

wyposażona jest w klatkę schodową konstrukcji stalowej ze stopnicami 

drewnianymi. Oficyny – lewa i prawa (w części od wyodrębnionych klatek 
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schodowych) oraz oficyna środkowa należą do Gminy Wrocław. Budynek frontowy 

wraz z oficynami do wyodrębnionych klatek schodowych należą do Polskiej 

Akademii Nauk. Budynek frontowy posiada bezpośrednią komunikację wewnątrz 

obiektu z oficynami lewą i prawą (w części do wyodrębnionych klatek schodowych). 

Budynek frontowy wraz z oficynami posiada pięć kondygnacji nadziemnych oraz 

poddasze użytkowe (strych). Piwnice występują pod całym budynkiem. Dach nad 

budynkiem frontowym i oficynami w środku płaski, kryty papą na deskowaniu. 

Połacie skrajne, nachylone pod kątem 40-75%, kryte dachówką ceramiczną 

karpiówką. Więźba dachowa konstrukcji drewnianej. Konstrukcja budynku 

murowana z cegły pełnej na zaprawie wapienno-cementowej. Stropy nad piwnicami 

masywne (sklepienia odcinkowe oparte na dźwigarach stalowych lub na ścianach), 

nad pozostałymi kondygnacjami stropy masywne, betonowe. 

Elewacja frontowa o charakterze bardzo ozdobnym, pozostałe elewacje proste, 

tynkowane na gładko. Budynek frontowy oraz lewa i prawa oficyna do 

wyodrębnionych klatek schodowych użytkowane obecnie na: 

➢ Parter – lokale biurowe, sale seminaryjno-konferencyjne, portiernia. 

➢ I piętro – lokale biurowe 

➢ II piętro – lokale biurowe 

➢ III piętro – lokale biurowe 

➢ IV piętro – pokoje biurowe oraz pokoje gościnne. 

W piwnicy pod budynkiem frontowym i oficynami znajdują się pomieszczenia 

techniczne, np. węzeł cieplny, przyłącze wody. 

Podstawowe gabaryty budynku: 

➢ powierzchnia zabudowy: 575,70 m2 

➢ powierzchnia użytkowa: 2.300 m2 

➢ kubatura budynku: 14.672 m3 

➢ wysokość pomieszczeń średnio ok. 3,80 m 

➢ liczba kondygnacji: 6. 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: 

➢ elektryczną oświetlenia podstawowego, 

➢ elektryczną oświetlenia ewakuacyjnego (każda lampa wyposażona jest w 

bateryjne podtrzymanie zasilania na wypadek pożaru), 

➢ elektryczną siły, 

➢ wentylacji grawitacyjnej, 

➢ wodociągowo-kanalizacyjną (z podłączeniem do sieci miejskiej), 

➢ centralnego ogrzewania z podłączeniem do sieci cieplnej elektrociepłowni, 

➢ wody ciepłej z podłączeniem do sieci cieplnej elektrociepłowni, 

➢ hydrantową ppoż., 
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➢ telefoniczną (głowice oraz sieci dwóch operatorów telekomunikacyjnych – 

ORANGE i NETIA), 

➢ odgromową, 

➢ kanalizacji deszczowej. 

 

Poniżej wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, wypis z rejestru 
budynków: 
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Stan prawny nieruchomości  

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział 

Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00051747/0. Polskiej 

Akademii Nauk przysługuje prawo własności budynku oraz prawo wieczystego 

użytkowania gruntu (do dnia 05.12.2089 r.). W księdze wieczystej brak jest wpisów 

w Dziale III ( prawa, roszczenia i ograniczenia) oraz w Dziale IV (hipoteka).   

Według ewidencji gruntów działki o numerach 13, 14 i 15 i powierzchni łącznej 

0,0743 ha położone są w obrębie 0022 we Wrocławiu przy ul. Podwale 75, woj. 

dolnośląskie i sklasyfikowane jako użytek Bi – inne tereny zabudowane.  

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego  

Zgodnie z Zaświadczeniem nr 7934/2018 (WAB-RI.6727.763.2018) z dnia 

19.06.2018 r., wydanym przez Departament Architektury i Rozwoju Urzędu 

Miejskiego Wrocławia, dla obszaru, na którym położone są działki nr 13, 14, 15, 

AR_5, obręb Południe we Wrocławiu, od dnia 12.05.2004 r. obowiązuje miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego ograniczonego: ul. Romualda Traugutta, ul. 

Podwale, ul. Dworcową, ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Kazimierza Pułaskiego we 

Wrocławiu, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Wrocławiu Nr XX/578/04 z dnia 

19.02.2004 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 

27 kwietnia 2004 r., Nr 75, poz. 1467. 

Rada Miejska Wrocławia nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

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

(jednolity tekst: Dziennik Ustaw z dnia 26 maja 2017 r., poz. 1023) oraz nie została 

ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji. 

 

Działki nr 13, 14, 15 znajdują się na terenie oznaczonym na rysunku planu 

miejscowego symbolem 2.MWU, dla którego ustalono następujące przeznaczenie: 

podstawowe – pod zabudowę mieszkaniowo wielorodzinną oraz uzupełniające: 

usługi handlu detalicznego, nieuciążliwa produkcja związana z obsługą klientów, 

usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej – praktyka lekarska  i stomatologiczna. 

 

Skan zaświadczenia nr 7934/2018 (WAB-RI.6727.763.2018) oraz Wyrys ze Studium 

Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia poniżej. 
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Cena wywoławcza, wysokość wadium oraz terminy poszczególnych 

przetargów przedstawiają się następująco:  

Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie. 

Czynsz najmu będzie płacony miesięcznie z góry na rachunek Polskiej Akademii 

Nauk.  

Okres najmu – nieokreślony. Termin wypowiedzenia – jeden miesiąc. 

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. 

  

Informacje o trybie przeprowadzenia przetargów  

 

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

określonej w ogłoszeniu, na rachunek Polskiej Akademii Nauk nr 70 1130 1017 

0020 1462 9420 0012 do dnia 25.11.2019 roku. W tytule przelewu należy 

wskazać datę (zgodnie z terminem poszczególnych przetargów) oraz przedmiot 

przetargu, którego dotyczy tj.: „28.11.2019 r. Przetarg na najem pomieszczenia nr 

……. ul. Podwale 75 we Wrocławiu.”  Za datę wpływu uważać się będzie dzień 

wpływu wadium na konto PAN.  

 

Przetargi odbędą się w dniu 28.11.2019 r., w siedzibie Oddziału Polskiej 

Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Podwale 75, według poniższego 

harmonogramu: 
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Czynsz wywoławczy, wysokość wadium oraz terminy 

poszczególnych przetargów przedstawiają się następująco:  

Lp. 
numer 

lokalu 
piętro 

pow. 
najmu 
[m²] 

stawka 

czynszu 

netto/m-
c (zł) 

wysokość 

wadium 

(zł) 

termin przetargu 

 
termin 

wydania 

lokalu 

data godz. (od) 

1. 
203 

II 
piętro 

15 540 
108 

28.11.2019 10.00 
 

09.12.2019 

2. 
211 

II 
piętro 

39 1326 
265 

28.11.2019 11.00 
 

09.12.2019 

3. 
317 

III 
piętro 

55 1925 
385 

28.11.2019 12.00 
 

09.12.2019 

 

 

 

Oferent zobowiązany jest także do przedłożenia dokumentów wskazanych w 

Regulaminie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i 

dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk oraz zapoznania się z treścią: 

Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i 

dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, Informatora przetargowego oraz 

przedłożenia Komisji Przetargowej podpisanego Formularza Zgłoszenia udziału w 

przetargu, w tym oświadczeń w nich zawartych. 

Tytułem zabezpieczenia umowy najmu, najemca wnosi kaucję w wysokości 

równowartości jednomiesięcznego czynszu brutto, odpowiednio za dane 

pomieszczenie.  

Wpłata kaucji stanowi warunek wydania przedmiotu najmu.  

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

zasadne ze względu na ochronę jej interesu. 

 

Zawarta umowa najmu będzie zawierała klauzulę waloryzacyjną o średnioroczny 

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

zawartej umowy, ogłaszany przez Prezesa GUS.    

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po 

zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu wynikiem 

negatywnym. 

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

zawarcia umowy przez osobę, która wygra przetarg.  
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Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie nie daje podstaw do 

naliczania odsetek od wpłaconego wadium. 

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. 

Kanclerzowi Polskiej Akademii Nauk 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 uzyskać w Oddziale 

PAN we Wrocławiu, ul. Podwale 75, nr tel. 71 750 75 00, w terminie od dnia 

ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 27.11.2019 r., w godz. 8.30–15.30. 

Przetargi odbędą się w dniu 28.11.2019 r., w siedzibie Oddziału Polskiej 

Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Podwale 75, pok. nr 112, według harmonogramu 

opisanego w wyżej zamieszczonej tabeli. 

 

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. 

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. 

mailto:iod@pan.pl
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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. 


