
 

         

„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. Czarnieckiego 18, Kazimierza Wielkiego 51 ul. Prusa 10, ul. Oświęcimska 14, ul. Rzemieślnicza 

1, ul. Nowy Świat 20, ul. Kamienna 3, ul. Piastowska 60, ul. Jagiellońska 13/17C, ul. Żwirki i Wigory 

34, al. Rzeczypospolitej 71 - bezprzetargowo lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców, 

2.  ul. Gen. Andersa 23 – wolne lokale mieszkalne w trybie przetargu nieograniczonego, 

3. ul. Leszczyńska – działka nr 665/2 część, obręb Czarny Dwór- dzierżawa bezprzetargowo – 

reklama. 

4. ul. Pl. Bohaterów Getta – działki nr 1437 i nr 1456 część, obręb Stare Miasto – dzierżawa 

bezprzetargowo na poprawę warunków zagospodarowania budynku ul. Bilsego 1-15. 

5. ul. Jana Pawła II – działka nr 465/2, obręb Tarninów – dzierżawa bezprzetargowo – zaplecze 

budowy budynku ul. Złotoryjska 65-66, 

6. ul. Wielogórska 50 – działka numer 113 obręb Przybków – przetarg ustny nieograniczony. 

7. ul. Łukasińskiego działka nr 195/1 obręb Ochota – w trybie bezprzetargowym poprawa warunków 

zagospodarowania, 

8. ul. Cisowa działka nr 200/6 obręb Czarny Dwór w trybie przetargu ustnego ograniczonego, poprawa 

warunków. 

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

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

9. ul. Grabskiego – działka nr 26/3  i działka nr 26/200 , obręb Glinki – dzierżawa 

bezprzetargowo – stadion sportowy.  
10. Dzierżawa bezprzetargowa na poprawę warunków zagospodarowania- działki nr 1014/7, 1015/6, 

1016/6, 1050/5 obr. Piekary Osiedle, 

11. ul. Roberta Schumana – dz. nr 23/22 obr. Bartoszów – w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego, 

12. ul. Spokojna – dz. 439/4 zabudowana garażem obręb Piekary – bezprzetargowo na rzecz najemcy, 

13. ul. Spokojna  - dz. 439/3 zabudowana garażem obręb Piekary – bezprzetargowo na rzecz najemcy, 

14. ul. Spokojna – dz. 439/6 zabudowana garażem obręb Piekary – bezprzetargowo na rzecz najemcy, 

15. Al. Ofiar Ludobójstwa Oun-Upa  - dz. 483 zabudowana garażem obręb Wrocławskie Przedmieście 

-  bezprzetargowo na rzecz najemcy, 

16. ul. Chłapowskiego – dz. 868 zabudowana garażem obręb Bartniki – bezprzetargowo na rzecz 

najemcy, 

17. ul. Szkolna – dz. 37/10 zabudowana garażem obręb Ochota – bezprzetargowo na rzecz najemcy. 

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

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

 


