
                                                                                                    
Prezydent Miasta Legnicy 

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
informuje,  

że zostały podane do publicznej wiadomości następujące  
 

WYKAZY NIERUCHOMO ŚCI 
 

przeznaczonych do zbycia i dzierżawy :  
1. ul. Drukarska 29, ul. Kazimierza Wielkiego 32, ul. Działkowa 18-20, ul. Poselska 2, ul. 
Przemysłowa 1, ul. Masarska 9, ul. Senatorska 26, ul. Hutników 17, ul. Chojnowska 23, ul. Jordana 
20 – lokale mieszkalne, sprzedaż bezprzetargowo  na rzecz najemców. 
2. ul. Dziennikarska 1– lokal użytkowy, sprzedaż bezprzetargowo  na rzecz najemcy. 
3. ul. Piechoty 9/13 – wolny lokal mieszkalny, sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego.  
4. ul. Korfantego 2, działka 175/3 obręb Ochota – sprzedaż w trybie bezprzetargowym – na  poprawę 
warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości. 
5.  ul. Sudecka (działka niezabudowana nr 1751/50 obręb Piekary Osiedle) – sprzedaż w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego pod lokalizację urządzeń i obiektów o charakterze sportowym       
i rekreacyjnym; dopuszcza się również sytuowanie w obrębie kwartału obiektów usługowych               
z zielenią towarzyszącą, uzupełniających program sportowo – rozrywkowy zespołu.  
6.  ul. Armii Krajowej (działka niezabudowana nr 1876 obręb Piekary Osiedle) – sprzedaż w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego pod lokalizację urządzeń i obiektów o charakterze sportowym       
i rekreacyjnym; dopuszcza się również sytuowanie w obrębie kwartału obiektów usługowych               
z zielenią towarzyszącą, uzupełniających program sportowo – rozrywkowy zespołu.  
7. Działka nr 514/4 obręb Bielany, działka nr 368/74 obręb Ogrody, działki o numerach:136/14, 
137/4, 104/6, 137/10, 75/8 obręb Czarny Dwór oraz działki o numerach 831/10, 1628/1 i 845/1 obręb 
Piekary Osiedle – dzierżawa w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania. 
8.  ul. Wielogórska 41 (działka zabudowana nr 61 obręb Przybków) – sprzedaż w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego na cele usług oświaty i kultury, z wyjątkiem szkół wyższych; tereny 
zabudowy sportu i rekreacji; obiekty i urządzenia przewidziane do ich obsługi.  
9. ul. Wrocławska – część działki nr 367/12,  w obrębie Kartuzy, ul. Gwiezdna – część działki nr 73   
w obrębie Wrocławskie Przedmieście, ul. Chojnowska działki nr : 456/1, 455/1, 455/2 w obrębie 
Stare Miasto, al. Rzeczypospolitej działka nr 74/56 w obrębie Nowe Osiedle – dzierżawa 
bezprzetargowo na poprawę  na poprawę warunków zagospodarowania. 
10. działki nr nr: 950/4, 950/5, 950/2 obręb Przybków – sprzedaż w drodze przetargu pod zabudowę 
mieszkalną jednorodzinną.  

Rozszerzone ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie  
Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 IIIp. pok. 331-334 w godzinach pracy Urzędu.  

 


