
 
         

„Prezydent Miasta Legnicy 
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

informuje,  
że zostały podane do publicznej wiadomości następujące 

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI 
przeznaczonych do zbycia i dzierżawy:  
 
1.  ul.  Jagiellońska 10, Św. Wojciecha 11of., ul. Dziennikarska 9, ul. Wrocławska 127, 229, ul. 

Piastowska 68, ul. Poznańska 9,  ul. Kartuska 65, ul. Cmentarna 3, ul. Gen. Andersa 28, ul. 

Czarnieckiego 3-4, 18, ul. Artyleryjska 17, ul. Roosevelta 9 -  bezprzetargowo lokale mieszkalne na 

rzecz dotychczasowych najemców, 

2. ul. Zielona 4,  ul. Jaworzyńska 98, ul. Traugutta 5, ul. Biskupia 7, ul. Bydgoska 26D, ul. Roosevelta 

23  – wolne lokale mieszkalne w trybie przetargu nieograniczonego, 

3. al. Rzeczypospolitej – działka nr 17/9 obręb Winiary – dzierżawa bezprzetargowo na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy – stacja redukcyjna gazu.  

4. ul. Myśliwska , Boiskowa – działki nr 21/1,21/2,21/4 obręb Legnicki Dwór i działki nr 45/3,49, 50 

obręb Ludwikowo – sprzedaż w drodze przetargu. 

5. ul. Pancerna  - działka nr 1347 obręb Tarninów sprzedaż w drodze przetargu. 

6. ul. Wielogórska – działka nr 115 obręb Przybków - sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę 

warunków zagospodarowania. 

7. ul. Rymarska – działka nr 145/2 obręb Piekary Stare – sprzedaż w drodze przetargu. 

8.ul. Działkowa – działka nr 1351 obręb Fabryczna – sprzedaż w drodze przetargu.  

9. pl. Klasztorny 4 -  bezprzetargowo lokal użytkowy na rzecz dotychczasowego najemcy, 

10. ul. Głogowska 45, ul. Żwirki i Wigury 47 - wolne lokale użytkowe w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

11. ul. Powstańców Śl. - działka nr 387/3, obręb Stare Miasto, ul. Nowy Świat – działka nr 435/1, 

obręb Tarników, ul. Czarnieckiego – działka nr 201/1, ul. Wrocławska – działka nr 22/4, obręb 

Wrocławskie Przedmieście, ul. Piastowska – działka nr 726/2, obręb Fabryczna, ul. Jaworzyńska – 

działka nr 127/4, obręb Bartniki, ul. Wrocławska – działka nr 102/2, obręb Stare Miasto,                     

ul. Heweliusza – działka nr 573/1, obręb Bielany, ul. Senatorska,- działka nr 738, obręb Fabryczna,     

ul. Głogowska – działka nr 783, obręb Czarny Dwór, ul. Czarnieckiego – działka nr 234, obręb 

Kartuzy, ul. Chojnowska – działka nr 557/4, obręb Fabryczna, ul. Mickiewicza – działka nr 267/3, 

obręb Ochota. – dzierżawa w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – 

pawilony handlowo – usługowe.   

 
Rozszerzone ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 312-315 w godzinach pracy Urzędu” 


