
 

         

„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. Masarska 4, ul. Mickiewicza 8, ul. Kazimierza Wielkiego 36, ul. Czarnieckiego 30, ul. 

Wrocławska 127, ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1, ul. Łukasińskiego 30, ul. Złotoryjska 114, 

ul. Korczaka 30    -bezprzetargowo lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców, 

2.  ul. Bracka 10  – wolny lokal mieszkalny w trybie przetargu nieograniczonego, 
 

3. ul. Jaworzyńska – działka numer 718 obręb Bartniki – zbycie bezprzetargowe na rzecz 

dotychczasowego najemcy (boks garażowy), 
 

4. ul. T. Kościuszki – działka numer 169 obręb Glinki – zbycie bezprzetargowe na rzecz 

dotychczasowego najemcy (boks garażowy), 
 

5. ul. Jaworzyńska – działka numer 705 obręb Bartniki – zbycie w trybie przetargu nieograniczonego 

(boks garażowy), 
 

6. ul. Jaworzyńska – działka numer 706 obręb Bartniki – zbycie w trybie przetargu nieograniczonego 

(boks garażowy), 
 

7. ul. Jaworzyńska – działka numer 707 obręb Bartniki – zbycie w trybie przetargu nieograniczonego 

(boks garażowy), 
 

8. ul. Jaworzyńska – działka numer 708 obręb Bartniki – zbycie w trybie przetargu nieograniczonego 

(boks garażowy), 
 

9. ul. Jaworzyńska – działka numer 710 obręb Bartniki – zbycie w trybie przetargu nieograniczonego 

(boks garażowy), 

10. ul. Wazów – działka nr 753 i 752/4 część , obręb Fabryczna, ul. Bankowa – działka nr 478/2 część, 

obręb Stare Miasto – dzierżawa bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

11. ul. Pomorska – działka nr 1104/3 część, obręb Piekary Osiedle – dzierżawa bezprzetargowo – 

ogródek letni. 

12. ul. Plac Bohaterów Getta – działka nr 1437 i 1456 część, obręb Stare Miasto- dzierżawa 

bezprzetargowo na poprawę warunków zagospodarowania . 

13. ul. Nowy Świat – działka nr 435/1 część, obręb Tarninów – dzierżawa bezprzetargowo pod 

lokalizację obiektu handlowego.  

14. działka nr 403/7 obręb Piekary – zbycie w drodze przetargu nieograniczonego pod zabudowę 

boksu garażowego.  

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

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

 


