
 

         

„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. Senatorska 46, ul. E. Plater 7, ul. Masarska 2, ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 27, ul. 

Kraszewskiego 1, ul. Lotnicza 35 -bezprzetargowo lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych 

najemców, 

2.  ul. Wrocławska 9, ul. Łukasińskiego 42, ul. Roosevelta 10, ul. Gen. Andersa 28, ul. Glgowska 27, 

ul. Jaworzyńska 39, ul. Ściegiennego 6 – wolne lokale mieszkalne w trybie przetargu 

nieograniczonego, 

3. ul. Roberta Schumana  - niezabudowana dz. nr 25 obręb Bartoszów w trybie przetargu 

nieograniczonego, 

4. ul. Łukasińskiego działki niezabudowane nr 201 i 203 obręb Ochota w trybie bezprzetargowym 

roszczenie właścicieli lokali mieszkalnych Łukasińskiego nr 7. 

5. J. Korczaka działka niezbudowana nr 1015/20 obręb Fabryczna w trybie przetargu pod zabudowę 

wielorodzinną 

6. ul. Jaworzyńska nr 24 działka niezabudowana nr 408/5 obręb Ochota w trybie przetargu pod 

zabudowę wielorodzinną.    

7. ul. działkowa nr 10 działka niezabudowana nr 1357 obręb Fabryczna w trybie przetargu pod 

zabudowę wielorodzinną, 

8. ul. Morelowa nr 31 działka niezabudowana nr 422 obręb Domki w trybie przetargu pod zabudowę 

jednorodzinną, 

9. ul. Bagienna działka nr 790/3 obręb czarny dwór w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków 

zagospodarowania.  

10. ul. Cmentarna – działka nr 488/5 część, obręb Kartuzy – dzierżawa bezprzetargowo pod tablicę 

reklamową. 

11. obręb Wrocławskie Przedmieście cz. dz. 535 - dzierżawa w trybie bezprzetargowym na poprawę 

warunków. 

12.  obręb Pątnów dz. 107, 108 - dzierżawa w trybie bezprzetargowym na cele rolne. 

13.  Al. Orła Białego 1, ul. E. Orzeszkowej 7, 23, ul. Kartuska 33, ul. Czarnieckiego 20, ul. 

Chojnowska 84, ul. , ul. Roosevelta 10, ul. Gen. Andersa 28, ul. Głogowska 27, ul. Jaworzyńska 39, 

ul. Ściegiennego 6 – wolne lokale użytkowe w trybie przetargu nieograniczonego. 

14. ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1 - bezprzetargowo lokal użytkowy na rzecz 

dotychczasowego  najemcy, 

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

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

 


