
 

         

„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. E. Orzeszkowej 21, ul. Piastowska  4, ul. Nowy Świat 20, ul. Wrocławska 181, al. 

Rzeczypospolitej 58, ul. Anielewicza 3a, ul. Kartuska 48 -bezprzetargowo lokale mieszkalne na rzecz 

dotychczasowych najemców, 

2.  ul. Łokietka 7, ul. Łukasińskiego 40, ul. Złotoryjska 92, ul. Jaworzyńska 113, ul. Środkowa 1,   – 

wolne lokale mieszkalne w trybie przetargu nieograniczonego, 

3. ul. Jordana 7, ul. Wrocławska 212   – wolne lokale użytkowe w trybie przetargu nieograniczonego,  

4. ul. Powstańców Śląskich – działka nr 387/3, obręb Stare Miasto, ul. Parkowa / Skarbowa  – 

działka nr 73, obręb Stare Miasto, ul. Traugutta –  działka nr 139/1, obręb Bartniki, ul. Św. 

Trójcy – działka nr 465/2, obręb Kartuzy, ul. Głogowska – działka nr 623/1, obręb Czarny 

Dwór, ul. Artyleryjska – działka nr 237/2, obręb Tarninów – dzierżawa bezprzetargowo części 

działek pod kioskami Ruch. 

5. ul. Śmigłowcowa – działka nr 16/45, obręb Bartoszów, ul. Wielkiej Niedźwiedzicy - 

działka nr 529/1, obręb Wrocławskie Przedmieście,  ul. Moniuszki - działka nr 14/19, obręb 

Wrocławskie Przedmieście, ul. Poznańska  - działka nr 664, obręb Czarny Dwór,  al. 

Rzeczypospolitej - działka nr 239/4, obręb Nowe Osiedle – dzierżawa bezprzetargowo części 

działek pod tablicami reklamowymi. 

6. ul. Pątnowska dz. nr 73/5 obręb Pątnów - przetarg ustny nieograniczony, 

7. ul. Jana Pawła II dz nr 1217 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy, 

8. ul. Śmigłowcowa dz. nr 23/3 obręb Bartoszów - przetarg ustny nieograniczony, 

9. dz nr 23/11 obręb Bartoszów - przetarg ustny nieograniczony, 

10. ul. Korczaka działka nr 410/1 obręb Tarninów – w trybie bezprzetargowym  na poprawę 

warunków zagospodarowania  
11. ul. Franciszkańska działka nr 1300 obręb Fabryczna – w trybie przetargu pod zabudowę  

 

 

 

 

 

 

Rozszerzone ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy Plac 

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

 


