
 

         

„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. Parkowa 3, ul. Jagiellońska 10, ul. Piastowska 23, ul. Bielańska 17, ul. Piekarska 6, ul. Św. 

Trójcy 3/5B, ul. Kartuska 60, 66, ul. Saperska 14, ul. Łukasińskiego 13 - bezprzetargowo lokale 

mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców, 

2.  ul. Orzeszkowej 3, ul. Skłodowskiej-Curie 9  – wolne lokale mieszkalne w trybie przetargu 

nieograniczonego, 

 

3. ul. Kartuska 56, ul. Daszyńskiego 29 – wolne lokale użytkowe w trybie przetargu nieograniczonego, 

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

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

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

Dwór, ul. Bankowa  – część działki nr 478/2, obręb Stare Miasto, ul. Piotra – część działki nr  826/8, 

obręb Stare Miasto, - dzierżawa  bezprzetargowo na rzecz dotychczasowych dzierżawców – kioski. 

5. ul. Jaworzyńska – część działki nr 693/4, obręb Przybków – dzierżawa bezprzetargowo – reklama.   

6. ul. Z. Kossak działka nr 1426/3 obręb Tarninów – w trybie bezprzetargowym poprawa warunków 

zagospodarowania, 

7. ul. Złotoryjska  - działka nr 2/65 obręb Legnicki Dwór – w trybie przetargu  nieograniczonego. 

8. ul. Okólna nr 4 – działka nr 800 obręb Czarny Dwór – w trybie przetargu nieograniczonego. 

9. ul. Okólna nr 3  - działka nr 763/13 obręb Czarny Dwór – w trybie przetargu nieograniczonego. 

10. ul. Roberta Schumana – dz. 23/10 obręb Bartoszów – w trybie przetargu nieograniczonego. 

11. ul. Zachodnia – dz. 49 obręb Ludwikowo, ¼ udziału w działce 21/4 obręb Legnicki Dwór, ¼ 

udziału w działce 45/3 obręb Ludwikowo – w trybie przetargu nieograniczonego. 

12. ul. Boiskowa – dz. 21/1 obręb Legnicki Dwór, ¼ udziału w działce 21/4 obręb Legnicki Dwór, ¼ 

udziału w działce 45/3 obręb Ludwikowo – w trybie przetargu nieograniczonego. 

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

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

 


