
 
Prezydent Miasta Legnicy 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości 
niezabudowanej. 

 
Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy:  
ul. Lubi ńskiej, KW nr LE1L/00061198/5, obręb Czarny Dwór ,działka  nr 526 o  pow. 
870m2. 
Cena wywoławcza nieruchomości  - 118.000,00 zł + pod. VAT. Wadium  -  12.000,00 zł 
Przeznaczenie nieruchomości- pod zabudowę usługową. 
Opis nieruchomości- Działka  niezabudowana o kształcie trójkąta, zlokalizowana w pośredniej 
północnej części miasta przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Lubińskiej. W bezpośrednim 
sąsiedztwie znajdują się zabudowania o funkcji usługowej oraz mieszkalnej wielorodzinnej.  
Dojazd do nieruchomości od ul. Lubińskiej. Ulica Poznańska zorganizowana wylotowa w kierunku 
Lubina. Uzbrojenie w ulicy Poznańskiej i Lubińskiej. Brak sieci kanalizacji deszczowej.  
Stan zagospodarowania na niskim poziomie, teren wykorzystywany jest częściowo jako miejsca 
postojowe ( utwardzony ) oraz porośniętą nieuporządkowaną zielenią. Z uwagi na obecność drzew 
 i krzewów  na terenie działki usunięcie drzew i krzewów z terenu inwestora może nastąpić,  
po uzyskaniu zezwolenia. Realizacja inwestycji wymaga budowy nowych przyłączy. Warunki 
dostawy w media  i techniczne warunki przyłączenia do istniejących  sieci uzbrojenia oraz  warunki 
realizacji nowych przyłączy należy uzgodnić odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń             
w przewidywanym zakresie zaopatrzenia w poszczególne media.  
Uwagi:  
Nieruchomość obciążona jest  odpłatnie i na czas nieokreślony służebnością przesyłu, polegającą na 
prawie korzystania przez właściciela sieci z działki nr 526 w celu wykonywania czynności 
eksploatacyjnych w pełnym zakresie  wynikającym z przepisów prawa tj. prac remontowych, prac 
modernizacyjnych oraz prac związanych z rozbudowa sieci z obowiązkiem przewrócenia terenu do 
stanu pierwotnego na koszt własny właściciela sieci, dotyczących elementów sieci dystrybucyjnej, 
stanowiących własność spółki pod firmą TAURON DYSTRYBUCJA spółka akcyjna, posadowionych 
na działce dwóch linii kablowych nn w "jednym wykopie" i jednej linii kablowej nn- o szerokości 
pasa wynoszącym 0,5mb od jej osi z obu stron ( tj. szerokość pasa 1,0mb) wzdłuż 2 mb toru linii,       
co daje powierzchnię o wielkości 2,0m2, a nadto na prawie wstępu na opisaną wyżej działkę gruntu  
wraz z niezbędnym sprzętem i środkami transportu w celu swobodnego dostępu do zlokalizowanych 
na tej działce urządzeń elektroenergetycznych.  
Dodatkowo nieruchomość obciążona jest odpłatnie i na czas nieokreślony służebnością przesyłu sieci 
teletechnicznej będącej własnością spółki pod firmą „NETIA" Spółka Akcyjna na prawie utrzymania 
przez spółkę sieci teletechnicznej wraz  z urządzeniami towarzyszącymi, prawie swobodnego dojścia i 
dojazdu , w tym ciężkim sprzętem do sieci celem ich remontów, napraw, konserwacji, modernizacji, 
usuwania awarii, instalowania urządzeń niezbędnych do prawidłowej eksploatacji. Obowiązku  
powstrzymania się od sadzenia drzew, nie zabudowania obiektami stałymi, ogrodzeniami oraz 
podejmowania działalności mogącej zagrozić trwałości infrastruktury teletechnicznej. Powierzchnia 
przebiegu służebności przesyłu wynosi 4 m2. 
Sposób zagospodarowania działki określa  "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Legnicy" uchwalone 28 stycznia 2002 r. uchwałą nr XLIV/425/2002 Rady 
Miejskiej Legnicy z późn. zmianami - działka położona jest w obrębie G2 - gospodarczej                        
z możliwością lokalizowania funkcji mieszkalnej. Termin składania wniosków przez osoby, którym 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 26.01.2017 r.  

Przetarg odbędzie się 14.03.2017 r. o godz. 13.00 
w  Urzędzie Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8 pokój nr 318.Zainteresowani  winni  

wpłacać wadium do 09.03.2017 r. na konto: PEKAO S.A.I O/Legnica 
20124014731111000025212109. 

 



 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej 
niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy 
przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia 
wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i kserokopię 
aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. 
Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci 
prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Szczegółowych informacji na temat ww. 
nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Ewa Zając, tel. 767212-300, pokój 
314; oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie 
zamieszczono na www.legnica.eu. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub 
unieważnienia przetargu. 


