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STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

MIASTA LEGNICY – tekst jednolity 

 
 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Legnicy zostało 
uchwalone Uchwałą Nr XLIV/425/02 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 stycznia 2002 r., zmienione zostało  
nw. uchwałami Rady Miejskiej Legnicy w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy: 
 

1. Nr L/520/02 z dnia 24 czerwca 2002 r.,  
2. Nr XI/78/03 z dnia 7 lipca 2003 r.,  
3. Nr XXIII/242/04 z dnia 28 czerwca 2004 r.,  
4. Nr XLIII/451/06 z dnia 27 lutego 2006 r.,  
5. Nr LI/528/06 z dnia 25 września 2006 r., 
6. Nr LI/530/06 z dnia 25 września 2006 r., 
7. Nr XI/92/07 z dnia 30 lipca 2007 r., 
8. Nr XXIII/214/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r., 
9. Nr XXIX/258/08 z dnia 29 września 2008 r., 
10. Nr XXX/264/08 z dnia 27 października 2008 r. – Ujednolicona forma Studium 
11. Nr VI/62/11 z dnia 28 marca 2011r. 
12. Nr XVI/156/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. Nr XLIX/503/14 
13. Nr XLIX/503/14 z dnia 29 września 2014 r. 
14. Nr LI/553/18 z dnia 24 września 2018 r. 
15. Nr ………… z dnia …………….. 2023 r. 

 
Przedmiotem zmiany studium jest korekta ustaleń w zakresie kierunków zagospodarowania 

przestrzennego dla 31 wyodrębnionych terenów położonych w granicach miasta Legnica, bez zmiany 
ramowej polityki przestrzennej miasta oraz przy uwzględnieniu i zachowaniu innych uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego określonych w obowiązującym studium. Zmiana polega na 
uzupełnieniu, korekcie i ujednoliceniu części tekstowej i graficznej studium. W części graficznej, na Mapie 
2.1 Kierunki zagospodarowania przestrzennego, obszary objęte zmianą studium oznaczono poprzez 
wrysowanie ich granic. Na tej samej mapie zostały skorygowane granice terenów zamkniętych oraz 
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. 

Ponadto wprowadzono następujące zmiany: 
1) mapa 1.1. Struktura użytkowania gruntów – zaktualizowano strukturę użytków; 
2) mapa 1.2. Stan władania gruntami – zaktualizowano stan władania; 
3) mapa 1.4. Elementy środowiska przyrodniczego – zaktualizowano pomniki przyrody oraz granice 

użytków ekologicznych, złóż i terów szczególnego zagrożenia powodzią; 
4) mapa 1.5. Podstawowe elementy systemu transportowego - zaktualizowano istniejący i planowany 

układ systemów transportu; 
5) mapa 2.2. Polityka przestrzenna wobec środowiska przyrodniczego - zaktualizowano pomniki przyrody 

oraz granice użytków ekologicznych, złóż i terów szczególnego zagrożenia powodzią; 
6) mapa 2.3. Polityka przestrzenna wobec środowiska kulturowego. Centrum miasta – dodano wpisany 

do rejestru zabytków układ urbanistyczny południowej części Tarninowa oraz zespół budowlany; 
7) 2.4. Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego - zaktualizowano istniejący i planowany układ 

systemów transportu; 
8) mapa 2.7. Instrumenty polityki przestrzennej – zaktualizowano granice obowiązujących miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

Wszystkie wprowadzone w części graficznej zmiany i uzupełnienia zachowują dotychczasowy 
system oznaczeń i tym samym nie wymagały zmian w legendach poszczególnych plansz. 

Również w części tekstowej zaktualizowano zapisy odnoszące się do pomników przyrody, użytków 
ekologicznych, udokumentowanych złóż, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, granic terenów 
zamkniętych oraz obiektów i obszarów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków i do rejestru zabytków. 
Zmiany wprowadzono także w wymienionych niżej załącznikach tabelarycznych: 
1) Załącznik 1 – Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
2) Załącznik 2 – Wykaz pomników przyrody; 
3) Załącznik 3 – Wykaz użytków ekologicznych; 
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4) Załącznik 4 – Wykaz obszarów i stref ścisłej ochrony konserwatorskiej objętych gminną ewidencją 
zabytków; 

5) Załącznik 5 – Wykaz obiektów objętych gminną ewidencją zabytków; 
6) Załącznik 7 – Wykaz dróg publicznych. 
 

Zmiany wprowadzone do części tekstowej studium wyróżniono stosując czerwoną barwę czcionki. 

Wprowadzone zmiany nie powodują utraty aktualności pozostałych ustaleń studium, 
w szczególności w zakresie określonym w art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:           Strona: 
WROWADZENIE          1-13                                                                                                

1. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO                     
 
1.1. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego wynikające ze strategii 

rozwoju Miasta Legnicy oraz celów polityki przestrzennej Miasta Legnicy U1 

1.1.1. Strategia rozwoju miasta                                                                                             U1 

1.2. Uwarunkowania wynikające z usytuowania i dotychczasowego  

przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia obszaru Miasta   U1 

1.2.1. Status administracyjny, obszar i granice miasta      U1 

1.2.1.1. Status administracyjny miasta        U1 

1.2.1.2. Obszar i granice administracyjne miasta       U1 

1.2.2. Pozycja i funkcje miasta w regionie        U2 

1.2.2.1. Położenie i funkcje miasta w regionie       U2 

1.2.2.2. Pozycja miasta w regionie         U4 

1.2.3. Dotychczasowe stan uzbrojenia miasta        U6 

1.3. Uwarunkowania wynikające ze stanu ładu przestrzennego i wymogów jego  

ochrony           U7 

1.3.1. Struktura funkcjonalno – przestrzenna       U7 

1.3.1.1. Rozwój urbanistyczny miasta        U7 

1.3.1.2. Cechy układu urbanistycznego        U7 

1.3.2. Ocena planowania miejscowego i zakresu jego ustaleń      U9 

1.4. Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej  

przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz  

wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego   U9 

1.4.1. Położenie w jednostkach geograficznych       U9 

1.4.2. Komponenty środowiska przyrodniczego       U9 

1.4.2.1. Budowa geologiczna         U9  

1.4.2.2. Rzeźba terenu          U10 

1.4.2.3. Zespoły gruntów; warunki geologiczno-inżynierskie      U12 

1.4.2.4. Udokumentowane złoża kopalin i tereny górnicze      U13 

1.4.2.5. Obszary naturalnych zagrożeń geologicznych       U14 

1.4.2.6. Pokrywa glebowa          U14 

1.4.2.7. Warunki klimatyczne         U14 

1.4.2.8. Zasoby wód podziemnych         U16 

1.4.2.9. Zasoby wód powierzchniowych        U17 

1.4.2.10. Szata roślinna i świat zwierzęcy        U19 

1.4.2.11. Struktura środowiska przyrodniczego       U20 

1.4.3. Ochrona prawna wartości przyrodniczych       U22 

1.4.3.1. Pomniki przyrody          U23 
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1.4.3.2. Użytki ekologiczne          U23 

1.4.3.3. Obiekty i obszary proponowane do ochrony prawnej      U23 

1.4.3.4. Pozostałe obszary ochrony przyrody i krajobrazu, w tym obszary Natura 2000   U23 

1.4.4. Zagrożenia naturalne i antropogeniczne środowiska Miasta Legnicy                   U24 

1.4.4.1. Zagrożenie naturalne powodziowe        U24 

1.4.4.2. Zagrożenia antropogeniczne        U24 

1.5. Uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków  

oraz dóbr kultury współczesnej        U31 

1.5.1. Zarys rozwoju przestrzennego miasta        U34 

1.5.2. Istniejące formy oraz ocena ochrony zabytków i zespołów zabytkowych    U38 

1.5.2.1. Obszary zabytkowe         U38 

1.5.2.2. Obiekty i zespoły obiektów zabytkowych       U38 

1.5.2.3. Zabytkowe tereny zieleni         U39 

1.5.2.4. Stanowiska archeologiczne         U39 

1.5.2.5. Strefy ochrony konserwatorskiej        U40 

1.5.3. Historyczne struktury przestrzenne        U40 

1.5.4. Kompozycja i krajobraz miasta                        U47 

1.5.4.1. Główne elementy kompozycji miasta        U47 

1.5.4.2. Główne przestrzenie publiczne        U49 

1.5.4.3. Miejsca szczególne, dominanty, osie, punkty widokowe      U50 

1.5.4.4. Walory estetyczne krajobrazu        U51 

1.5.5. Zasoby i wartości kultury współczesnej        U51 

1.6. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia                 U52 

1.6.1. Uwarunkowania demograficzne        U52 

1.6.1.1. Liczba ludności - stan i rozmieszczenie przestrzenne     U52 

1.6.1.2. Struktura wieku ludności         U53 

1.6.1.3. Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym      U55 

1.6.1.4. Zmiany liczby mieszkańców         U55 

1.6.1.5. Ruch naturalny          U56 

1.6.1.6. Migracje           U57 

1.6.2. Prognoza demograficzna wg GUS do roku 2035       U57 

1.6.3. Ochrona zdrowia i opieka społeczna        U58 

1.6.3.1. Placówki służby zdrowia        U58 

1.6.3.2. Promocja zdrowia i działania profilaktyki uzależnień      U58 

1.6.3.3. Działalność miasta podejmowana na rzecz osób niepełnosprawnych    U59 

1.6.3.4. Pomoc społeczna          U60 

1.6.4. Stan infrastruktury społecznej         U62 

1.6.4.1. Warunki mieszkaniowe         U62 

1.6.4.2. Infrastruktura społeczna         U63 

1.6.4.3. Warunki rekreacji i wypoczynku; zieleń miejska, w tym cmentarze     U64 
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1.7. Stan prawny gruntów i struktura użytkowania terenów     U65 

1.7.1. Stan prawny gruntów         U65 

1.7.2. Struktura użytkowania terenów        U66 

1.8. Stan gospodarki miasta, systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  U67 

1.8.1. Uwarunkowania gospodarcze        U67 

1.8.1.1. Podmioty gospodarcze         U67 

1.8.1.2. Tereny inwestycyjne         U70 

1.8.2. Stan systemów komunikacji miasta        U71 

1.8.2.1. System drogowo – uliczny        U71 

1.8.2.2. System transportu kolejowego        U73 

1.8.2.3. Pozostałe elementy miejskiego systemu komunikacyjnego     U73 

1.8.3. Stopień uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej      U74 

1.8.3.1. Zaopatrzenie w wodę         U74 

1.8.3.2. System odprowadzania i oczyszczania ścieków      U74 

1.8.4. Stopień uporządkowania gospodarki energetycznej      U75 

1.8.4.1. Zaopatrzenie w energię elektryczną        U75 

1.8.4.2. Zaopatrzenie w gaz         U77 

1.8.4.3. Zaopatrzenie w ciepło         U78 

1.8.4.4. Odnawialne źródła energii         U80 

1.8.5. Gospodarka odpadami         U80 

1.8.6. Łączność           U82 

1a. Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju Miasta Legnicy.                       Ua1 - Ua18 

1. Wstęp  Ua3  

2. Potrzeby, i możliwości rozwoju Miasta Legnicy Ua5 

3. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę Ua12 

4. Wnioski Ua19 

 

2. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO                                      

2.1. Zasady ogólne          K1 

2.1.1. Istota polityki przestrzennej        K1 

2.1.2. Elementy składowe polityki przestrzennej       K1 

2.2. Cele i zasady polityki przestrzennej       K2 

2.2.1. Strategiczny cel polityki przestrzennej       K2 

2.2.2. Cząstkowe cele polityki przestrzennej       K3 

2.2.3. Zasady polityki przestrzennej        K3 

2.3. Docelowa struktura funkcjonalno – przestrzenna     K4 

2.4. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej      K4 

2.5. Kierunki zmian w przeznaczeniu terenów, kierunki i wskaźniki  

dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów    K7 

2.6. Główne kierunki działań przestrzennych      K21 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – tekst jednolity 

 

6 | S t r o n a  
 

2.6.1. Strefy przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji      K21 

2.6.2. Strefy aktywizacji          K23 

2.6.3. Strefy kreacji ośrodków usługowych i przestrzeni publicznych    K25 

2.7. Polityka przestrzenna wobec obiektów handlowych    K26 

2.8. Polityka przestrzenna wobec środowiska przyrodniczego i lokalne  

zagrożenia środowiskowe         K27 

2.9. Polityka przestrzenna wobec środowiska kulturowego    K30 

2.10. Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego     K32 

2.10.1. Kierunki rozwoju układu drogowego       K32 

2.10.2. Kierunki rozwoju transportu kolejowego       K33 

2.10.3. Kierunki kształtowania zintegrowanego systemu transportu    K33 

2.10.4. Zasady zaspokojenia potrzeb parkingowych i organizacji ruchu samochodowego 

w centralnej części miasta         K33 

2.10.5. Kierunki kształtowania sieci dróg dla rowerów i szlaków rowerowych oraz infrastruktury 

 ruchu pieszego           K33 

2.11. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej     K34 

2.11.1. Kierunki rozwoju systemu elektroenergetycznego     K34 

2.11.2. Kierunki rozwoju systemu gazociągów       K35 

2.11.3. Kierunki rozwoju systemu ciepłowniczego      K35 

2.11.4. Kierunki rozwoju systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii   K36 

2.11.5. Kierunki rozwoju systemu wodno – kanalizacyjnego     K37 

2.11.6. Kierunki rozwoju sieci i instalacji telekomunikacyjnych     K38 

2.12. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu  

ponadlokalnym i lokalnym         K38 

2.13. Instrumenty polityki przestrzennej       K39 

 
3. ZAŁĄCZNIKI TABELARYCZNE: 
                                                                                                              

Załącznik 1 – Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Załącznik 2 – Wykaz pomników przyrody  

Załącznik 3 – Wykaz użytków ekologicznych 

Załącznik 4 – Wykaz obszarów i stref ścisłej ochrony konserwatorskiej objętych gminną ewidencją 

zabytków 

Załącznik 5 – Wykaz obiektów objętych gminną ewidencją zabytków 

Załącznik 6 – Wykaz stanowisk archeologicznych objętych gminną ewidencją zabytków.  

Załącznik 7 – Wykaz dróg publicznych. 
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4. MAPY    
                                                                                                                       
Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego  

Mapa 1.1. Struktura użytkowania gruntów 

Mapa 1.2. Stan władania gruntami  

Mapa 1.3 Rozwój przestrzenny miasta; podziały wewnętrzne 

Mapa 1.4. Elementy środowiska przyrodniczego 

Mapa 1.5. Podstawowe elementy systemu transportowego 

Mapa 1.6. Podstawowe elementy systemów infrastruktury technicznej  

 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego  

Mapa 2.1. Kierunki zagospodarowania przestrzennego 

Mapa 2.2. Polityka przestrzenna wobec środowiska przyrodniczego 

Mapa 2.3. Polityka przestrzenna wobec środowiska kulturowego. Centrum miasta 

Mapa 2.4. Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego  

Mapa 2.5. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej. System energetyczny  

Mapa 2.6. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej. System wodno – kanalizacyjny  

Mapa 2.7. Instrumenty polityki przestrzennej   

Wprowadzenie 

1. Podstawa prawna sporządzenia zmiany Studium. 

 Podstawą sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Legnicy stanowi Uchwała Nr XVI/158/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 
2012r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy, zmieniona następnie Uchwałą Nr XXXVII/372/13 Rady 
Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy. Niniejszy 
dokument jest realizacją obu uchwał.  
 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Legnicy 
została sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. Poz.647 z póź. zm.), 
w której określa się wymagany zakres ustaleń oraz tryb sporządzenia studium. Konieczne było również 
zachowanie zgodności z dokumentami sporządzonymi na szczeblu regionalnym i krajowym, dotyczącymi 
zakresu planowania przestrzennego, tj. ze Strategią rozwoju miasta Legnicy na lata 2004-2014, 
z projektem Strategii rozwoju Miasta Legnicy 2015-2020 PLUS, Strategią Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego 2020, Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego – Perspektywa 2020 (marzec 2014 r.). 

Kolejna zmiana Studium sporządzona na podstawie Uchwały Nr XXX/300/17 Rady Miejskiej 
Legnicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy wynika z potrzeby zmiany polityki 
zagospodarowania przestrzennego prowadzonej przez Miasto Legnicę w odniesieniu do jednostkowych 
terenów. Zmiana ta jest zgodna z obowiązującymi w czasie jest sporządzania przepisami, w tym z ustawą 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w brzmieniu opublikowanym 
w Dzienniku Ustaw z 2017 r. poz.1073 ze zmianą wprowadzoną Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo 
wodne, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 2017 r. poz. 1566.    

Aktualna zmiana studium została zainicjowana uchwałą Nr XXXVI/439/21 Rady Miejskiej Legnicy 
z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy. Zmiana wynika z potrzeby aktualizacji 
zapisów studium dotyczących pomników przyrody, użytków ekologicznych, udokumentowanych złóż, 
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, granic terenów zamkniętych oraz obiektów i obszarów 
wpisanych do gminnej ewidencji zabytków i do rejestru zabytków, a także zmiany polityki przestrzennej 
miasta w odniesieniu do wyodrębnionych obszarów. Zmianę studium opracowano w oparciu o aktualnie 
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obowiązujące przepisy prawne oraz z uwzględnieniem ustaleń „Planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa dolnośląskiego”. 

 
2. Rola studium w kierowaniu rozwojem miasta 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest obok strategii rozwoju 
miasta najważniejszym dokumentem planistycznym gminy. Sporządzenie dokumentu ma na celu określenie 
polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.  Zgodnie z art. 9 
ust. 5 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Studium nie jest aktem prawa miejscowego. 
Nie mniej jego ustalenia są wiążące dla sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, dzięki czemu wizja zawarta w Studium przekłada się na lokalne prawo i kształtuje rozwój 
gminy.  
  Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Legnicy 
stanowi realizację jednego z podstawowych zadań samorządowych, jakim jest kształtowanie ładu 
przestrzennego Miasta Legnicy. Stanowi również podstawę do dalszego rozwoju miasta, mającego na celu 
sprzyjać m.in. wzmocnieniu pozycji Legnicy, jako ośrodka regionalnego oraz poprawiać warunki życia 
mieszkańców. 
 
  Niniejsze Studium jest dokumentem planistycznym, który ma celu określenie wizji oraz celów 
strategicznych rozwoju miasta, zgodnych z zapisami Strategii rozwoju Miasta Legnicy 2015-2020 PLUS.  
 Część opisująca uwarunkowania, jakie panują w mieście, stanowi bogate źródło wiedzy o Legnicy 
oraz dostarcza informacji na temat jej funkcjonowania. Przestawia dokładny opis jej dotychczasowego 
zagospodarowania, zasobów mieszkaniowych, stanu rozwoju infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej, 
demografii, stanu zachowania dziedzictwa historycznego, stanu funkcjonowania ośrodków krzewiących kulturę 
i oświatę oraz stanu zachowania zasobów przyrodniczych. Informacje te, zgromadzone i opracowanie 
na etapie sporządzania projektu zmiany Studium, zawarte są w części I - Uwarunkowaniach 
zagospodarowania przestrzennego i opisują stan od roku 2010 do 2013 r. Ich głównym celem ma być 
stanowienie pomocy w prowadzeniu późniejszych prac planistycznych. Opieranie się w późniejszych pracach 
planistycznych na niniejszej zmianie Studium pozwoli na zachowanie spójności planów miejscowych, lepsze 
określenie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, utrzyma jednolitą wizję miasta, pozwoli 
na kształtowanie wizerunku Legnicy, jako miasta ważnego w regionie, nowoczesnej gospodarki opartej 
na innowacjach oraz podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.  
  Efektem prac nad zmianą Studium jest niniejszy dokument, stanowiący wizualizację kompromisu 
między szansami i ograniczeniami, jakie daje Legnicy jego położenie w Polce i Europie, stan uwarunkowań 
geograficznych, demograficznych, kulturowych i historycznych oraz szereg innych czynników.   

 
3. Zakres zmiany studium 

 Zmiana Studium obejmuje cały obszar Miasta Legnicy w granicach administracyjnych gminy. 
Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym władze samorządowe 
zobowiązane są do okresowego sporządzania oceny aktualności studium i planów miejscowych. 
Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Legnicy” stanowiło konsekwencję dokonania aktualności Studium, wskazującej 
na następujące zmiany uwarunkowań: 

1) wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej; 
2) likwidacja strefy ochronnej Huty Miedzi „Legnica”; 
3) rozwiązania kwestii trasy drogi ekspresowej S3; 
4) podjęcie decyzji o likwidacji lotniska Legnica  i przeznaczeniu jego terenów pod rozbudowę 

strefy przemysłowej miasta; 
5) zmiana prawa na szczeblu krajowym w kwestiach dotyczących ochrony obszarów i obiektów 

cennych przyrodniczo; 
6) zmniejszenia się liczby ludności miasta, związane pośrednio ze starzeniem się społeczeństwa  

i wyjazdami w celu znalezienia pracy ludzi młodych za granicę lub w inne regiony Polski; 
7) nastąpiła zmiana granic bezpośredniej i pośredniej ochrony terenów ujęcia wody 

powierzchniowej „Przybków” 
8) rozwiązaniu konfliktu rozpoznanych problemów przestrzennych, uznanych za najważniejsze 

dla prowadzenia polityki przestrzennej Miasta;  
9) przyjęciu wizji rozwoju miasta nakreślonej w Strategii rozwoju miasta Legnicy 2015-2020 PLUS 

przyjętej Uchwałą Nr XLII/445/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 stycznia 2018 r.; 
10) Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020; 
11) Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030; 
12) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, perspektywa 2020. 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – tekst jednolity 

 

9 | S t r o n a  
 

 
 Szczegółowej analizie i ewentualnej aktualizacji zostały wskazane następujące elementy:  

1) układ komunikacyjny miasta – zmiany wynikłe z rozstrzygnięć związanych z powiązań 
podstawowego układu komunikacyjnego miasta z układem zewnętrznym; 

2) realizacja polityki przestrzennej w zakresie planowania miejscowego; 
3) rozwój strefy przemysłowej miasta – zmiany wynikłe z podjęcia decyzji o likwidacji lotniska 

Legnica; 
4) zasoby i tereny mieszkaniowe – zmiany zasięgu terenów mieszkaniowych oraz ewentualnych 

zmian intensywności zabudowy na tych terenach, po wykonaniu stosownych analiz; 
5) dotychczasowego rozwoju infrastruktury technicznej energetycznej, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE).  

 Mając na uwadze powyższe informacje uznaje się opracowaną zmianę Studium za utworzenie 
nowego dokumentu. Sporządzając niniejszy dokument, starano się dostosować zapisy Studium do potrzeb 
miasta oraz jego mieszkańców. Zakres zmian w trakcie tworzenia zmiany Studium obejmował wszystkie 
zagadnienia zawarte w Studium z 2002r. Struktura dokumentu została przygotowana na nowo – dotyczyło 
to zarówno zawartości merytorycznej – zapisów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego jak i części graficznej – map. Zapisy Studium z 2002r. z późniejszymi zmianami 
wykorzystano w tracie prac, podając je jednocześnie aktualizacji, uszczegółowieniu oraz zmianom 
w zakresie ustaleń kierunków.  

 Zmiana Studium sporządzona na podstawie Uchwały Nr XXX/300/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 
27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy wynika z potrzeby zmiany polityki zagospodarowania 
przestrzennego prowadzonej przez Miasto Legnicę w odniesieniu do jednostkowych terenów, których 
granice zostały uwidocznione na Mapie 2.1. Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Zmiana 
ta uwzględnia również nowy zakres studium i procedurę jego sporządzania, zgodnie z ustawą  z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w brzmieniu opublikowanym 
w Dzienniku Ustaw z 2017 r. poz.1073 ze zmianą wprowadzoną Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo 
wodne, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 2017 r. poz. 1566. W związku z powyższym studium zostało 
uzupełnione o następujące treści: 
1) Uwarunkowania zostały uzupełnione o rozdział 1a Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości 
rozwoju Miasta Legnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, uwzględniające w szczególności: 

a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 
b) prognozy demograficzne,  
c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, 
d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

Zmiana Studium opracowywana na podstawie uchwały Nr XXXVI/439/21 Rady Miejskiej Legnicy 
z dnia 25 października 2021 r. obejmuje uzupełnienie, korektę i ujednolicenie części tekstowej i graficznej 
studium w zakresie przeznaczenia 28 wyodrębnionych obszarów oraz aktualizacji zapisów studium 
dotyczących pomników przyrody, użytków ekologicznych, udokumentowanych złóż, obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią, granic terenów zamkniętych oraz obiektów i obszarów wpisanych do gminnej ewidencji 
zabytków i do rejestru zabytków. Szczegółowy zakres zmiany opisano na wstępie wprowadzenia. 

 
4. Struktura Studium  

 Wymagany zakres opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego określa art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ( Dz. U. 2004 nr 118 poz. 1233).  
 
 Dokument zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi 
załącznik do uchwały Rady Miejskiej Legnicy i składa się z części tekstowej, złożonej z części: 

a) I - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego;  
b) II – kierunki zagospodarowania przestrzennego; 
c) załączników tabelarycznych do uwarunkowań; 
d) graficznej, złożonej z 13 map. 

 
1) Część tekstowa:  

Obejmuje ona uwarunkowania, kierunki zagospodarowania przestrzennego Miasta Legnicy 
oraz załączniki tabelaryczne do uwarunkowań: 
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a) Cześć I – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego: 
W ramach prac nad tą częścią dokonano przeglądu uwarunkowań opisanych w roku 2002  
i w większości przypadków podjęto decyzję o przeprowadzeniu ich aktualizacji oraz 
uściślenia zagadnień. Na podstawie dostępnych materiałów źródłowych przedstawiono 
opis stanu uwarunkowań panujących w Legnicy od roku 2010 do 2013r. 

Dokonano analizy uwarunkowań wynikających z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, 
uwzględniających w szczególności: 

a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 
b) prognozy demograficzne,  
c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, 
d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

Zapisy zawarte w część I posłużyły za podstawę opracowania części II – Kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. W tracie prac nad kierunkami uznano, że będą one 
wynikać z możliwości założonych w uwarunkowaniach. Niemniej, w niektórych przypadkach 
założenia kierunków rozwoju przestrzennego miasta wymuszają zmianę panujących 
uwarunkowań. Przyjmując takie założenia, brano pod uwagę realizację wizji i celów zawartych 
w strategii rozwoju miasta Legnicy.  
Na etapie przygotowywania uwarunkowań doszło do zmian prawnych, do czego również 
odniesiono się w końcowej wersji projektu zmiany Studium. 

 
b) Cześć II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego: 

W ramach prac nad częścią II zmiany Studium opracowano na nowo następujące 
zagadnienia: 

 Strategiczny cel polityki przestrzennej – za strategiczny cel polityki przestrzennej 
uznano zrównoważoną strukturę przestrzenną miasta, sprzyjającą wzmocnieniu 
pozycji Legnicy, jako ośrodka regionalnego oraz poprawie warunków życia 
mieszkańców; 

 Docelowa struktura funkcjonalno – przestrzenna – docelową strukturę funkcjonalno – 
przestrzenną, jaka ma panować w mieście, opracowano w oparciu o Strategię rozwoju 
Miasta Legnicy 2015-2020 PLUS. Miasto zostało podzielone na strefy, które mają ułatwić 
prowadzenie prac w trakcie przygotowywania planów miejscowych; 

 Kierunki zmian w strukturze przestrzennej – kierunki zmian w strukturze przestrzennej 
miasta oparto w oparciu o cele cząstkowe polityki przestrzennej takie jak: wysoka, jakość 
środowiska miejskiego, rozbudowa układu komunikacyjnego miasta, rozwój 
i zróżnicowanie bazy ekonomicznej miasta, tworzenie równych szans zaspokojenia 
podstawowych potrzeb społecznych oraz ugruntowanie trwałych warunków 
zrównoważonego rozwoju miasta; 

 Główne kierunki działań przestrzennych – za główne kierunki działań przestrzennych 
uznano cztery typy działań takie jak: Przekształcenia, rehabilitacja i rekultywacja; 
Aktywizacja w zakresie zabudowy i zagospodarowania; Rozbudowa i modernizacja 
układu komunikacyjnego; Kształtowanie przestrzeni publicznych oraz lokalnych ośrodków 
usługowych; 

 Instrumenty polityki przestrzennej – za podstawowy instrument polityki przestrzennej 
w studium uznano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp); 
 

c) Załączniki tabelaryczne  
Załączniki tabelaryczne stanowią rozwinięcie zagadnień opisanych w części 
I Uwarunkowaniach zagospodarowania przestrzennego. W trakcie prac nad projektem 
zmiany Studium zdecydowano, że bardziej czytelnym i spójniejszym w odbiorze sposobem 
przedstawienia dużego zbioru danych będzie ich wydzielenie z jednolitego tekstu 
dokumentu. 

 Załącznik 1 – Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: zawiera 
wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
w obrębie miasta Legnicy, uchwalonych do dnia 30.06.2022 r.  

 Załącznik 2 – Wykaz pomników przyrody: zawiera wykaz istniejących w obrębie 
Legnicy pomników przyrody ożywionej i nieożywionej, ustanowionych na mocy ustawy 
o ochronie przyrody (aktualne na dzień 30.06.2022 r. );  

 Załącznik 3 – Wykaz użytków ekologicznych: zawiera wykaz ustanowionych w obrębie 
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Legnicy użytków ekologicznych (aktualne na dzień 30.06.2022 r.);  

 Załącznik 4 – Wykaz obszarów i stref ścisłej ochrony konserwatorskiej objętych 
gminną ewidencją zabytków (aktualne na dzień 30.06.2022 r.) 

 Załącznik 5 - Wykaz obiektów objętych gminną ewidencją zabytków. (aktualny na dzień 
30.06.2022 r.) 

 Załącznik 6 – Wykaz stanowisk archeologicznych objętych gminną ewidencją 
zabytków (aktualny na dzień 30.06.2022 r.). 

 Załącznik 7 – Wykaz dróg publicznych. (aktualny na dzień 30.06.2022 r.). 
 

2) Cześć graficzna: 
Mapy stanowią integralną część załącznika do uchwały Rady Miejskiej Legnicy. Przedstawiają one 
wizualizację uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego opisaną w części 
tekstowej zmiany Studium: 
a) Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego: 

 Mapa 1.1. Struktura użytkowania gruntów – skala 1:10000                                     
(wydruk pomniejszony do skali 1:25000);    

 Mapa 1.2. Stan władania gruntami – skala 1:10000                                               
(wydruk pomniejszony do skali 1:25000); 

 Mapa 1.3 Rozwój przestrzenny miasta; podziały wewnętrzne – skala 1:10000     
(wydruk pomniejszony do skali 1:25000); 

 Mapa 1.4. Elementy środowiska przyrodniczego – skala 1:10000                         
(wydruk pomniejszony do skali 1:25000); 

 Mapa 1.5. Podstawowe elementy systemu transportowego – skala 1:10000       
(wydruk pomniejszony do skali 1:25000) 

 Mapa 1.6. Podstawowe elementy systemów infrastruktury technicznej – skala 1: 10000 
(wydruk pomniejszony do skali 1:25000); 

b) Kierunki zagospodarowania przestrzennego  
 Mapa 2.1. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – skala 1: 10000             

(wydruk pomniejszony do skali 1:12500); 
 Mapa 2.2. Polityka przestrzenna wobec środowiska przyrodniczego – skala   1: 10000 

(wydruk pomniejszony do skali 1:25000); 
 Mapa 2.3. Polityka przestrzenna wobec środowiska kulturowego. Centrum miasta  –  

skala 1: 10000; (wydruk pomniejszony do skali 1:25000); 
 Mapa 2.4. Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego – skala 1:10000;               

(wydruk pomniejszony do skali 1:25000); 
 Mapa 2.5. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej. System energetyczny – skala    

1: 10000 (wydruk pomniejszony do skali 1:25000); 
 Mapa 2.6. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej. System wodno– kanalizacyjny – 

skala 1: 10000; (wydruk pomniejszony do skali 1:25000); 
 Mapa 2.7. Instrumenty polityki przestrzennej – skala 1: 10000. (wydruk pomniejszony 

do skali 1:25000); 
 

5. Podstawy prawne i materiały źródłowe 

 W trakcie prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oparto się o następujące podstawy prawne i wykorzystano następujące materiały źródłowe:  

1) Ustawy: 
 Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., 

poz. 840); 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385); 
 Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 

z 2022 r., poz. 1297 ze zm.);  
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916); 
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.); 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.); 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1973 ze zm.) 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 503); 
 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
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poz. 1161); 
 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r., poz. 1326 
ze zm.); 

 Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699);  
 
2) Rozporządzenia i dyrektywy: 

 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. 
w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim; 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. 
w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 
i prywatne na środowisko; 

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 roku w sprawie 
określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 
z 1959r. nr 52 poz. 315);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.112); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 
Natura 2000 (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1713); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywanie do zaopatrzenia ludności w 
wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1747);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz.1408);  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 
2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka 
powodziowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2031); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839); 

 Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także 
badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 81); 

 
3) Inne publikacje, opracowania i dokumentacje: 

 Aktualna mapa zasadnicza terenu opracowania; 

 Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 30.06.2022 r., Państwowy Instytut 
Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2013 r.;  

 Dane pozyskane od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.; 

 Dane pozyskane od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura w Legnicy;  

 Dane pozyskane z Banku Danych Lokalnych, GUS; 
http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks; 

 Dane pozyskane z Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.;  

 Dane pozyskane z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we 
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Wrocławiu;  

 Dane pozyskane z Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.;  

 Dane pozyskane z TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Legnicy;  

 Dane pozyskane z Urzędu Miasta Legnicy;  

 Dane pozyskane z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.;  

 Dane pozyskane ze stron internetowych Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., 
http://lsse.eu;  

 Dane pozyskane ze stron internetowych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 
http://www.stat.gov.pl/wroc/index_PLK_HTML.htm;  

 Dane pozyskane ze stron internetowych Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy 
http://www.zdm.lca.pl/;  

 Encyklopedia PWN;  

 Formy ochrony przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu;  

 Gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi i arsenem na Dolnym Śląsku – Potrzeby 
i metody rekultywacji, A. Karczewski, C. Kabała,  2010; 

 Hydroportal publikujący Mapy Zagrożenia Powodziowego (MZP) i Mapy Ryzyka 
Powodziowego (MRP) funkcjonujący w ramach projektu Informatyczny System Osłony 
Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami opracowany na zlecenie Prezesa KZGW 
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB – Centra Modelowania 
Powodziowego w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu, 2013 r.; 

 Informacje o stanie miasta Legnicy, załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 358/PM/2013 
Prezydenta miasta Legnicy z dnia 28 marca 2013r w sprawie przedstawienia 
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2012, sprawozdań 
z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2012 i informacji 
o stanie mienia miasta Legnicy, portal Integrowany Portal Prawa Miejscowego – 

http://www.prawomiejscowe.pl, stan na dzień 4.04.2014r.;  

 Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Legnica. Część IV. Charakterystyka świata 
roślinnego i zwierzęcego, “Fulica” - Jankowski Wojciech, Wrocław 1996; 

 Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, załącznik do obwieszczenia 
Prezesa RM z dnia 26 lipca 2001 r. (M.P. nr 26, poz. 432);  

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 stanowiąca załącznik 
do uchwały Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r.; 

 Legnica – Fabryczna, Studium historyczno – urbanistyczne, Regionalny Ośrodek Badań 
i Dokumentacji Zabytków, Wrocław 2008 r; 

 Legnica – Przedmieście Głogowskie, Piątnica, Stare Piekary, Studium historyczno – 
urbanistyczne, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Oddział Terenowy 
we Wrocławiu, Wrocław 2010 r.; 

 Legnica – Tarninów, Przedmieście Jaworskie, Złotoryjskie i część Chojnowskiego, 
Studium historyczno – urbanistyczne, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji 
Zabytków, Wrocław 2007 r.;  

 Mapa Akustyczna Miasta Legnicy 2012, konsorcjum SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o. 
z Pszczyny i Zakład Ochrony Środowiska DECYBEL S.C. z Jeleniej Góry, Jelenia Góra 
2012r.;  

 Mapa dostępności i wartości inwestycyjnej terenów Miasta Legnicy, w opracowaniu Biura 
Rozwoju Regionu Sp. z o.o. na zlecenie Prezydenta Miasta Legnicy;  

 Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 2005 r.; 

 Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce 
wymagających szczególnej ochrony 1:500 000, A.S. Kleczkowski, AGH, Kraków 1990; 

 Mapa sozologiczna, arkusz M-33-33-A Legnica, Główny Geodeta Kraju, 1998r., 

 Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa 
dolnośląskiego, WIOŚ we Wrocławiu, Wrocław 2013; 

 Oficjalna strona internetowa: KGHM „Polska Miedź” S.A., zakładka: Zagospodarowanie 
stref ochronnych - http://www.kghm.pl , stan na dzień 28 czerwca 2013 r.;  

 Opracowania własne Biura Rozwoju Regionu Sp. z o.o. z Katowic;  

 Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego, 
http://www.eko.wbu.wroc.pl/eko/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1, Zarząd 

http://www.prawomiejscowe.pl/
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Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, Wrocław 
2005; 

 Park&Ride w Legnicy, Karol Wach, portal inforail.pl – kolej, zakładka Infrastruktura - 
http://www.inforail.pl, data publikacji: 08.05.2007r., stan na dzień 04.04.2014 r.;  

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, Perspektywa 
2020 uchwalony w dniu 27 marca 2014r przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego 
(Uchwała Nr XLVIII/1622/2014); 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, 2020, przyjęty 
uchwałą nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. 

 Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012r., GUS, Warszawa 2012 r.;  

 Prawo ochrony środowiska dla praktyków, praca zbiorowa, Verlag Dashofer, 2002 r.;  

 Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu założeń do planu zaopatrzenia 
gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legnicy 2011, Agencja 
Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. , Łódź 2011 r.;  

 Projekt Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla miasta Legnicy na lata 2012 -
2017, konsorcjum SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o. z Pszczyny i Zakład Ochrony 
Środowiska DECYBEL S.C. z Jeleniej Góry, Jelenia Góra 2012r.; 

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), publikacja, portal 
Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., zakładka Zakład 
Oczyszczania Miasta - http://www.lpgk.nazwa.pl, stan na dzień 04.04.2014 r.;  

 Raport o stanie miasta Legnica 2006 – 2010, Prezydent Miasta Legnicy, Legnica 2010r.; 

 Regionalizacja klimatyczna Polski dla potrzeb rolnictwa, Gumiński 1948 r.; 

 Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – RIPOK, publikacja, portal 
Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., zakładka Zakład 
Oczyszczania Miasta - http://www.lpgk.nazwa.pl, stan na dzień 04.04.2014 r.,  

 Słownik hydrogeologiczny, MOŚZNiL, Warszawa, 1997 r.;  

 Stan środowiska w woj. dolnośląskim w 2010 roku, Raport WIOŚ, Wrocław, 2010-2011 r.;  

 Stan środowiska w woj. dolnośląskim w 2011 roku, Raport WIOŚ, Wrocław, 2011-2012 r.;  

 Stan środowiska w woj. Dolnośląskim w 2015  roku, Raport WIOŚ, Wrocław 2015-2016; 

 Strategia rozwoju Miasta Legnicy 2015-2020 PLUS; 

 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, uchwalona przez Sejmik 
Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XXXII/932/13 z dnia 28 lutego 2013 r.; 

 Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Kaczawy, Wrocław 2007 r.;  

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Legnicy przyjęte 
Uchwałą Nr XLI/425/02 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 stycznia 2002r., ujednolicony 
tekst i załączniki mapowe przyjęte Uchwałą Nr XXX/264/2008 Rady Miejskiej Legnicy 
z dnia 27 października 2008 r.; 

 System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS, Państwowy Instytut 
Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, 

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS/start;  

 Tabela klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego rzek w JCW oraz rzek w JCW 
monitoringu obszarów chronionych – ocena za 2012 r. województwo dolnośląskie, WIOŚ 
we Wrocławiu, http://www.wroclaw.pios.gov.pl/ , zakładka: Wyniki pomiarów; 

 Wody podziemne miast Polski – część dotycząca Legnicy, A. Kowalczyk, D. Olędzka, 
Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2009 r.; 

 Założenia do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla miasta Legnicy przyjętego uchwałą nr XVII/154/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 
listopada 2007 r., następnie aktualizowanego uchwałą nr XIV/137/11 Rady Miejskiej 
Legnicy z dnia 28 listopada 2011 r., Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii 
Sp. z o.o., Łódź, 2011 r.; 

 Założenia do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla miasta Legnicy,  Małopolska Fundacja Energii i Środowiska, Legnica 2017; 

 „Koncepcja przebiegu tras rowerowych dla Legnicy”, ko projekty, Katarzyna Chojnacka, 
Legnica październik 2017 r.; 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry; 

 Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry. 

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS/start
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1. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

1.1. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego wynikające ze strategii 
rozwoju Miasta Legnicy oraz celów polityki przestrzennej Miasta Legnicy  

 Instrumentarium polityki przestrzennej samorządu Miasta tworzy, oprócz dokumentów planistycznych 
(obejmujących przede wszystkim miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), szereg 
dokumentów o charakterze strategii, wizji, koncepcji i programów, określających zasady i kierunki rozwoju 
miasta. Za najbardziej istotną, wpływającą bezpośrednio na prowadzoną politykę przestrzenną, uznać 
należy strategię rozwoju miasta. 
 

1.1.1. Strategia rozwoju miasta 

 Strategia rozwoju Miasta Legnicy 2015-2020 PLUS, została przyjęta Uchwałą Nr L/515/14 Rady 
Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2014 r. i zmieniona Uchwałą nr XLII/445/18 Rady Miejskiej 
Legnicy z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Miasta Legnicy 2015 - 
2020 PLUS”. Dokument ten zawiera również wizję rozwoju Miasta: „LEGNICA innowacyjnym, 
regionalnym ośrodkiem wzrostu, kształtującym usługi administracji, nauki, zdrowia, kultury, sportu 
oraz turystyki w wymiarze ponadlokalnym”. 
Sformułowane w niej zostało pięć następujących celów strategicznych: 

 Cel strategiczny I - Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na innowacjach oraz podnoszenie 
atrakcyjności inwestycyjnej Miasta;  

 Cel strategiczny II - Wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury 
i sportu; 

 Cel strategiczny III - Poprawa jakości i warunków życia Legniczan; 

 Cel strategiczny IV - Kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej i zachowanie obiektów 
dziedzictwa kulturowego; 

 Cel strategiczny V - Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego. 
 

1.2. Uwarunkowania wynikające z usytuowania i dotychczasowego 
przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia obszaru Miasta 

1.2.1. Status administracyjny, obszar i granice miasta  

1.2.1.1. Status administracyjny miasta 

 Legnica jest gminą miejską (97300 mieszkańców, 56,3 km
2
 powierzchni (dane GUS wg stanu na 

31.12.2021 r.), stanowiącą powiat grodzki, wchodzący w skład województwa dolnośląskiego; Legnica 
jest także siedzibą starostwa powiatowego powiatu legnickiego (ziemskiego). 
 Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1149 roku; w 1175 roku gród wraz z osadą został po 
raz pierwszy określony jako potestas Legnicensis. Pierwotną lokację miasta łączy się z księciem 
Henrykiem Brodatym; około 1250 roku dokonano nowej lokacji na prawie średzkim, zamienionym 
w 1264 roku na prawo magdeburskie. Prawdopodobnie około 1280 roku miasto istniało już w swoim 
pełnym kształcie prawnym i przestrzennym.  
 W 1809 roku Legnica została siedzibą rejencji, a 1 stycznia 1873 roku stała się powiatem 
miejskim (reaktywowanym po 1945 roku w dniu 1 kwietnia 1948 roku). Przez blisko 25 lat Legnica 
stanowiła stolicę województwa (od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998). Od 1992 roku miasto jest 
siedzibą diecezji kościoła rzymskokatolickiego.  
 
1.2.1.2. Obszar i granice administracyjne miasta 

 Legnica swój aktualny kształt granic administracyjnych uzyskała w dniu 1 grudnia 1983 roku. 
Obszar miasta zwiększono wówczas o blisko 37% - z 35,2 km

2
 do 56,3 km

2
: do Legnicy włączono 

tereny podmiejskie o powierzchni ponad 20 km
2
, zamieszkane przez 1858 osób.  

 Tereny inkorporowane do miasta (części obrębów) wchodziły wcześniej w skład czterech 
sąsiednich gmin: Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole i Miłkowice - Białka, Pawłowice Małe, 
Szymanowice i Złotniki (gmina Krotoszyce), Pątnów Legnicki, Piątnica, Piekary Wielkie i Stare Piekary 
(gmina Kunice), Bartoszów i Nowa Wieś Legnicka (gmina Legnickie Pole) oraz Dobrzejów 
i Rzeszotary (gmina Miłkowice) [rozporządzenie o zmianie granic administracyjnych miasta 
opublikowano w Dzienniku Urzędowym z 1983 Nr 59, poz. 268]. 
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 Wcześniej, w latach 1961 i 1972, rozszerzano obszar miasta w kierunku południowym, 
co związane było z lokalizacją huty miedzi oraz rozbudową ujęcia wody w Przybkowie: 

1) w 1961 roku przyłączono do miasta następujące miejscowości: Pawłowice Małe (część)        
z gromady Ulesie, Przybków (część) z gromady Przybków oraz Szymanowice (część 
przysiółka) z gromady Krotoszyce [Dz. U. z 1961 Nr 54, poz. 305]; 

2) w 1973 roku przyłączono sołectwo Przybków [Dz. U. z 1972 Nr 50, poz. 325].  
 Pierwsze zmiany granic administracyjnych Legnicy nastąpiły w 1809 roku, kiedy to włączono 
do miasta jurydyki zamkowe i klasztorne oraz szereg podmiejskich osiedli. W latach 1842-1843 
anektowano większość przedmieść, a kolejnych zmian dokonano w latach 1855, 1862-1864 i 1869, 
przekraczając linię rzeki Kaczawy. W 1873 roku do Legnicy włączono Kartuzy, Tarninów i inne osady 
podmiejskie (wsie Dänemark, Dornbusch, Töpferberg, Grünthal i Schwarzvorwerk). Obszar Legnicy 
wzrósł tym samym do 1681 ha. Po kolejnych zmianach granic w latach 1908, 1922 i 1937 terytorium 
miasta liczyło już 2714 ha. Po II wojnie światowej, poprzez włączenie do Legnicy części powiatu 
legnickiego, obszar miasta zwiększył się na początku lat 60. do 3025 ha. 
 Obszar miasta stanowi nieregularny wielobok, mieszczący się w większości w okręgu 
o promieniu 5 km, z kilkoma “półwyspami” (polder Rzeszotary, rejon stacji kolejowej Pawłowice Małe, 
zakole Wierzbiaka na pograniczu z gminą Kunice).  

Skrajne punkty terytorium Legnicy wyznaczają: 
1) na północy - most na drodze Rzeszotary - Pątnówek na Czarnej Wodzie w rejonie Rzeszotar 

(4,7 km od centrum miasta); 
2) na południu - rejon węzła autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 333 (5,4 km od centrum 

miasta); 
3) na wschodzie - zakole Wierzbiaka na północ od mostu na drodze Legnica - Kunice 

(ul. Wrocławska) na Wierzbiaku (5,2 km od centrum miasta); 
4) na zachodzie - rejon przecięcia się drogi wojewódzkiej nr 364 (ul. Złotoryjska) z linią kolejową 

Legnica - Złotoryja (6,5 km od centrum miasta). 
 Należy również wspomnieć o terenie cmentarza komunalnego w Jaszkowie, który jest własnością 
Gminy Miejskiej Legnicy, ale jest położony na obszarze gmin Krotoszyce i Miłkowice. Został otwarty 
w maju 2013 i zajmuje powierzchnię 11 hektarów. Docelowo nekropolia ma być rozbudowana 
do 34 ha.  
 Długość granic administracyjnych Legnicy wynosi około 46,1 km, składają się na nie: granica 
z gminą Miłkowice - 14,4 km (31,2% długości granicy), granica z gminą Krotoszyce - 12,5 km (27,1%), 
granica z gminą Kunice - 9,8 km (21,3%) oraz granica z gminą Legnickie Pole - 9,4 km (20,4%).  
 Blisko trzecia część granicy administracyjnej miasta prowadzi wzdłuż cieków (w tym około 15% 
wzdłuż biegu Wierzbiaka), po około 20% długości granicy tworzą drogi (w tym autostrada A4 - 12%) 
i linie kolejowe.  
 Legnica nie posiada podziału na dzielnice; istnieje jedynie podział geodezyjny miasta 
na 40 obrębów, w niewielkim stopniu odpowiadający jego strukturze funkcjonalno-przestrzennej. 
Powierzchnia poszczególnych obrębów mieści się z reguły w przedziale od 50 do 150 ha. Największy 
obszar obejmują obręby: Przybków (blisko 593 ha, ponad 10% powierzchni miasta), Pawice (blisko 
7%), oraz Bartoszów, Huta, Ludwikowo, Pątnów, Rzeszotary i Smokowice. Najmniejszą powierzchnią 
cechują się obręby Białka, Kąpielisko i Nowiny (poniżej 50 ha). 

 
1.2.2. Pozycja i funkcje miasta w regionie 

1.2.2.1. Położenie i funkcje miasta w regionie  

 Legnica graniczy z czterema gminami, należącymi do powiatu legnickiego (powierzchnia 
powiatu: 744,6 km

2
, liczba ludności: 54,74 tys.- stan na 31 XII 2011 r.):  

1) gminą Krotoszyce (pow. 67,6 km
2
, 3,19 tys. osób),  

2) gminą Kunice (87,7 km
2
, 6,02 tys. osób),  

3) gminą Legnickie Pole (pow. 85,4 km
2
, 5,17 tys. osób), 

4) gminą Miłkowice (86,4 km
2
, 6,32 tys. osób).  

 W bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajdują się następujące miejscowości:  
1) w promieniu do 5 km od jego centrum: Rzeszotary, Dobrzejów, Bartoszów, Lipce, Ulesie, 

Bobrów, Jakuszów i Pątnówek;  
2) w promieniu do 7,5 km mieszczą się ponadto: Pątnów Legnicki, Kunice, Zimnice, Koskowice, 

Gniewomierz, Nowa Wieś Legnicka, Złotniki, Kościelec, Babin, Prostynia, Szymanowice, 
Pawłowice Małe, Czerwony Kościół, Goślinów, Gniewomirowice i Jezierzany; 

3) zaś nie dalej niż 10 km od centrum Legnicy usytuowane są m.in.: Kochlice, Szczytniki Małe, 
Grzybiany, Legnickie Pole, Grzymalin, Miłkowice, Dunino, Janowice Duże i Warmątowice.  
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 Najbliższe, większe ośrodki położone są w odległości co najmniej kilkunastu km od miasta: 
Prochowice (16 km), Chojnów (17 km), Jawor (17,3 km), Złotoryja (19,6 km), Lubin (21 km). 
 Legnica wyraźnie dominuje pod względem potencjału ludnościowego nad swym otoczeniem (liczba 
mieszkańców miasta prawie dwukrotnie przewyższa liczbę ludności powiatu ziemskiego). Najbliżej 
położone ośrodki miejskie: Złotoryja, Jawor, Środa Śląska, Prochowice, Chojnów i Lubin stanowią, 
z wyjątkiem ostatniego, niewielkie ośrodki miejskie o liczbie ludności mieszczącej się w przedziale od 
3,68 tys. osób (Prochowice) do 24,24 tys. osób (Jawor). Większość z nich (Złotoryja, Jawor, Środa 
Śląska, Lubin) pełni rolę miast powiatowych. Wśród tej grupy wyraźnie wyróżnia się Lubin, liczący 75,14 
tys. mieszkańców, stanowiący wraz z Legnicą, Polkowicami (22,78 tys. osób) i Głogowem (69,26 tys. 
osób) element południkowego układu osadniczego, określanego jako Legnicko - Głogowski Okręg 
Miedziowy, wielokrotnie charakteryzowany w szeregu opracowań. 
 Warto zwrócić uwagę, iż w podziale województwa dolnośląskiego na podregiony statystyczne - 
Jednostki Terytorialne do Celów Statystycznych (hierarchiczna klasyfikacja, stosowana w gromadzeniu 
informacji, prowadzeniu badań statystycznych i udostępnianiu ich wyników), wydzielono, oprócz 
czterech innych, podregion legnicko-głogowski (liczba ludności – 454,8 tys. osób, powierzchnia 3472 
km

2 –
 stan na 31 XII 2011 r.), obejmujący obok Legnicy 5 powiatów - głogowski, górowski, legnicki, 

lubiński i polkowicki.  
 Legnicę cechują silne, wielorakie i wzajemne związki z sąsiednimi gminami, stanowiącymi 
w znacznymi stopniu miejsce realizacji interesów miasta i jego perspektywiczne tereny rozwojowe 
(świadczą o tym między innymi - lokalizacja terenów mieszkaniowych, tras obwodnic miasta oraz 
nowego cmentarza komunalnego w obrębie gminy Krotoszyce i Miłkowice). Legnica udostępnia zaś 
terenom ościennym możliwość korzystania z rozbudowanej miejskiej infrastruktury technicznej (ścisłe 
związki z sąsiednimi gminami w zakresie zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków i składowania 
odpadów) oraz infrastruktury społecznej.  

Istnienie ujęcia wody powierzchniowej rzeki Kaczawy w Przybkowie oraz znaczne zagrożenie 
powodziowe miasta i terenów ościennych, wskazują na konieczność szerszego postrzegania związków 
Legnicy z jej otoczeniem, tu - w szczególności z południowym obrzeżem, znajdującym się w obrębie 
zlewni Kaczawy, której właściwe zagospodarowanie warunkuje bezpieczeństwo miasta i odpowiednie 
funkcjonowanie źródła zaopatrzenia w wodę. 
 Legnica stanowi ważny ośrodek usługowy dla otoczenia lokalnego i ponadlokalnego, 
w szczególności w zakresie usług niekomercyjnych: ochrony zdrowia, edukacji (w tym - także w zakresie 
szkolnictwa wyższego) i kultury oraz usług komercyjnych w zakresie handlu, a także miejsc pracy 
w przemyśle. W mieście funkcjonuje szereg instytucji o znaczeniu ponadlokalnym, obejmujących 
zasięgiem swego działania obszar odpowiadający dawnemu województwu legnickiemu, w tym: 
Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ośrodek Zamiejscowy Izby Skarbowej 
we Wrocławiu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Prokuratura Okręgowa i Rejonowa, Sąd Rejonowy, 
Urząd Celny, Ośrodek Zamiejscowy Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, a także - Starostwo 
Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, czy wreszcie siedziba Diecezji Legnickiej. 
 Legnica jest dobrze powiązana komunikacyjnie z otoczeniem lokalnym i regionalnym. Obecnie 
na terenie Legnicy działa wiele prywatnych firm przewozowych oferujących komunikację 
samochodową w relacjach z Lubinem i Polkowicami oraz z Jaworem, Wałbrzychem, Jelenią Górą, 
Chojnowem czy Wrocławiem. Legnica stanowi ważny węzeł transportowy, w którym krzyżują się 
autostrada A4, droga krajowa nr 94, droga krajowa nr 3 oraz droga ekspresowa S3. Autostrada A4 
oraz magistrala kolejowa E30 zapewniają sprawne połączenia w relacji wschód – zachód: 
z Wrocławiem, Opolem, Katowicami, Krakowem i granicą z Ukrainą w Korczowej (droga krajowa nr 4 
do czasu realizacji autostrady), z granicą z Niemiecką Republiką Federalną Niemiec 
w Jędrzychowicach, Dreznem. Droga ekspresowa S3 stanowi powiązanie w relacji północ-południe 
z Zieloną Górą, Szczecinem oraz z granicą państwa w Jakuszycach.  
 Po podziale państwowego przewoźnika kolejowego na spółki podległe państwu i samorządom 
województw ruch kolejowy przez teren miasta Legnicy oferują obecnie trzy spółki: PKP Intercity S.A., 
Przewozy Regionalne i Koleje Dolnośląskie S.A. Większość połączeń od 1999 roku została 
zlikwidowana. Brak pomysłów na modernizację i rozwój sieci kolejowej, spowodował znaczący odpływ 
pasażerów do korzystania z usług prywatnych przewoźników samochodowych. Dopiero plany 
modernizacyjne, wprowadzone w związku z organizacją przez Polskę i Ukrainę Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej 2012 i pozyskaniem na te cele funduszy z budżetu Unii Europejskiej, spowodowały 
ożywienie na rynku kolejowym w rejonie Legnicy. Przez miasto prowadzą połączenia lokalne, które 
swoje stacje końcowe mają zlokalizowane m.in. we Wrocławiu, Żarach, Jeleniej Górze, Kłodzku 
i Węglińcu a na dalszych trasach w Warszawie, Krakowie, Zielonej Górze, Dreźnie i Hamburgu. 
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1.2.2.2. Pozycja miasta w regionie 

1. Pozycja miasta w hierarchii ośrodków w regionie i w kraju 
1) Legnica w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, 

Perspektywa 2020  
 W ramach ustaleń Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Dolnośląskiego, 
perspektywa 2020 (marzec 2014r.) Legnica została wskazana, obok Wałbrzycha i Jeleniej Góry, jako 
jeden z głównych ośrodków osadniczych – o randze regionalnej, dla których zaleca się określenie 
miejskich obszarów funkcjonalnych. Miejskie ośrodki regionalne posiadają potencjał demograficzno-
produkcyjny o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego 
regionu, a także dla obsługi jego mieszkańców, a wzmocnienie tego potencjału leży w interesie 
zarówno województwa, jak i całego kraju. 
 W ww. dokumencie wyznaczony został Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny, jako miejski 
obszar funkcjonalny ośrodka regionalnego, z czterema rdzeniami: miastem regionalnym – m. Legnicą, 
miastami subregionalnymi – Głogowem i Lubinem oraz wyróżniającym się pod względem dojazdów do 
pracy ośrodkiem lokalnym – Polkowicami. 

  

2) Legnica w Strategii rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 

 W Strategii rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 zaliczono Legnicę, obok Jeleniej Góry 
i Wałbrzycha do ośrodków o znaczeniu regionalnym.  
 Legnica znalazła się również w dwóch obszarach interwencji, do których skierowane będzie 
wsparcie samorządu województwa: w Legnicko-Głogowskim Okręgu Przemysłowym oraz w obrębie 
Autostrady Nowej Gospodarki. Obszar Autostrady Nowej Gospodarki jest to obszar o docelowo 
najwyższej w rejonie dostępności transportowej, osadzony na istniejących i projektowanych ciągach 
autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz integrujący ruch kolejowy i wodny. Teren Legnicy i jej najbliższe 
otoczenie, wymieniany jest, jako jeden z wielu terenów o najwyższej atrakcyjności lokalizacji produkcji 
na Dolnym Śląsku. Obszar Autostrady może stać się kołem zamachowym całego regionu, pod 
warunkiem podjęcia racjonalnych decyzji lokalizacyjnych i inwestycyjnych.  

W strategii wyznaczone zostały ponadto obszary integracji, w ramach, których samorząd 
województwa będzie pełnił funkcję koordynatora w zakresie planowania strategicznego 
i przestrzennego. Legnica, obok Lubina, Polkowic i Głogowa znalazła się w Legnicko-Głogowskim 
Obszarze Integracji.   

 
3) Legnica w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

 W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, stanowiącej załącznik do uchwały 
Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r., Legnica opisana została jako ośrodek regionalny, 
nie pełniący funkcji ośrodka wojewódzkiego, ale mający duży potencjał i duże znaczenie dla rozwoju 
kraju z punktu widzenia celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Pełni ważną rolę 
administracyjną, gospodarczą i społeczną, koncentruje niektóre funkcje metropolitalne, ale o skali 
oddziaływania znacznie mniejszej (regionalnej) niż najbliższy ośrodek metropolitalny (Wrocław) czy 
pozostałe ośrodki wojewódzkie. Miasto odgrywa podstawową rolę w życiu społecznym, gospodarczym 
i administracyjnym w regionie, a dzięki specjalizacji (m.in. poprzez działalność LGOM), oddziałuje 
bezpośrednio na rozwój kraju.   
 Koncepcja odnosi się również do złóż węgla brunatnego, zlokalizowanych na obszarze legnickim, 
które potencjalnie mogą stanowić zabezpieczenie strategiczne energetyki systemowej kraju. Lista złóż 
strategicznych i zasady ich ochrony zostaną sformułowane przez Rząd. Ewentualne uruchomienie złóż 
węgla brunatnego w pobliżu granic administracyjnych Legnicy, ma zostać poprzedzone szczegółową 
wielokrotną analizą opłacalności z pełnym uwzględnieniem aspektów społecznych i ekologicznych.  
 

2. Wybrane zjawiska i procesy charakteryzujące pozycję Legnicy wśród regionalnych ośrodków 
usługowych województwa dolnośląskiego. 

 Procesy demograficzne, zachodzące w ostatnich latach w Legnicy, odpowiadają ogólnym 
tendencjom demograficznym charakterystycznym dla województwa i całego kraju. Wyraża się to stagnacją 
lub spadkiem liczby mieszkańców miast, na co składa się zerowy lub ujemny przyrost naturalny i takież 
saldo migracji.  
 Legnicę cechuje powolny spadek zaludnienia, ujemny przyrost naturalny i ujemne saldo migracji.  
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Tab. Nr 1 – Zmiany liczby ludności w Legnicy i wybranych miastach województwa dolnośląskiego w latach 2003 – 2011 

Wyszczególnie
nie 

ogółem kobiety na 100 mężczyzn ludność na 1 km
2 

2003 2007 2011 2003 2007 2011 2003 2007 2011 
woj. 
dolnośląskie 

2898313 2878410 2916577 108 109 108 145 144 146 

LEGNICA 106525 104754 102979 111 111 111 1892 1861 1829 
Wrocław 637548 632930 631235 113 114 114 2177 2161 2156 
Bolesławiec 41263 40384 40119 112 113 111 1809 1713 1702 
Dzierżoniów 35162 34471 34838 115 116 113 1752 1718 1736 
Głogów 69657 68297 69259 106 108 106 1969 1945 1973 
Jelenia Góra 88034 85782 83463 113 114 114 812 785 764 
Lubin 77973 75681 75147 107 109 108 1917 1856 1843 
Oleśnica 37186 36840 37191 108 110 109 1775 1758 1774 
Świdnica 60937 59998 60213 111 112 110 2800 2757 2767 
Wałbrzych 128809 123635 119955 112 112 112 1519 1460 1416 
Zgorzelec 33494 32388 32446 110 112 111 2112 2040 2043 

źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu -  http://www.stat.gov.pl/wroc/index_PLK_HTML.htm, oprac. PPU „SKALA” Lubin 

 

 Przyrost naturalny, wynoszący w 2003 roku -1,0 zmalał w 2011 roku do poziomu -1,4, zaś saldo 
migracji spadło z -2,3 do -2,9. W porównaniu z głównymi ośrodkami w województwie, miastami 
na prawach powiatu, można zauważyć, że najgorsza sytuacja pod względem przyrostu naturalnego 
występuje w Jeleniej Górze, a najlepsza we Wrocławiu. W przypadku salda migracji to Legnica 
wykazuje ujemną wartość a dodatnią Wrocław. 

 
Tab. Nr 2 – Procesy demograficzne w Legnicy i wybranych miastach na prawach powiatu w województwie 
dolnośląskim w latach 2003 – 2011 

Wyszczególnienie przyrost naturalny saldo migracji 
na 1000 ludności 

2003 2007 2011 2003 2007 2011 
woj. dolnośląskie -1,4 -0,8 -0,6 -0,8 -0,5 0,4 
LEGNICA -1,0 -0,2 -1,4 -2,3 -3,8 -2,9 
Wrocław -2,3 -1,3 -0,1 0,3 -0,4 1,0 
Jelenia Góra -2,6 -3,0 -4,5 -3,6 -4,1 -2,1 

źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu -  http://www.stat.gov.pl/wroc/index_PLK_HTML.htm, oprac. PPU „SKALA” Lubin 
 Na podstawie danych GUS z roku 2011 można wywnioskować, że społeczność Legnicy starzeje 
się. Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym spadł w porównaniu z 2003 rokiem z 19,9% 
do 16,7%, zaś odsetek osób w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 14,4 do 17,8%. Dla porównania we 
Wrocławiu i Jeleniej Górze ten odsetek jest większy i rozciąga się od 20,0 do 21,2 %. Na podstawie 
tych danych, można uznać, że ludność w Legnicy jest „młodsza” w porównaniu z głównymi ośrodkami 
miejskimi w Województwie Dolnośląskim.  
 Budżet gminy. Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą 3336,77 zł 
(2010 r.), są zatem wyższe od wskaźników charakteryzujących Lubin i Głogów, zbliżone do wartości 
charakteryzujących Jelenią Górę, niższe zaś zdecydowanie od Wrocławia.  
 Porównując wydatki Legnicy na tle innych miast województwa dolnośląskiego, można powiedzieć, 
że miasto znajduje się w grupie ośrodków o największych wydatkach ogólnych, natomiast pod względem 
wydatków inwestycyjnych gminę prześciga większość miast ( prawie trzykrotnie Bolesławiec i dwukrotnie 
Lubin).  
 
Tab. Nr 3 – Dochody budżetów gmin  na 1 mieszkańca w Legnicy i wybranych miastach woj. dolnośląskiego  
w latach 2003 – 2010 

 
Wyszczególnienie 

 

dochody w złotych 

ogółem w tym 
dochody własne 

2003 2010 2003 2010 
woj. dolnośląskie 1255,76 2464,02 636,60 1375,44 
LEGNICA 2069,24 3336,77 928,95 1725,22 
Wrocław 2321,79 5010,18 1542,55  3697,82 
Bolesławiec 1667,98 3007,06 889,01 1882,70 
Dzierżoniów 1186,57  2645,83 624,42 1520,59 
Głogów 1569,35 3000,51 1074,35 2076,43 
Jelenia Góra  2034,57 3713,10 881,79 1858,47 
Lubin 1701,38 2859,23 1204,04 2135,73 
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Wyszczególnienie 

 

dochody w złotych 
Oleśnica 1194,75 2564,22 666,80 1560,49 
Świdnica 1301,42 2294,16 821,51  1484,49 
Wałbrzych 1654,83 2581,82 1182,58  1591,32 
Zgorzelec 1614,12 2134,62 733,07 1346,80 
źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu -  http://www.stat.gov.pl/wroc/index_PLK_HTML.htm, oprac. PPU „SKALA” Lubin 

 

Tab. Nr 4 - Wydatki budżetów gmin na 1 mieszkańca w Legnicy i wybranych miastach woj. dolnośląskiego w latach 2003- 2010 

 
Wyszczególnienie 

 

wydatki w złotych 

ogółem w tym 
wydatki inwestycyjne  

2003 2010 2003 2010 
woj. dolnośląskie 1279,51 2677,18 173,94 615,44 
LEGNICA 2158,46 3780,17 253,57 584,86 
Wrocław 2385,92 5191,79 320,44 1258,16 
Bolesławiec 1729,50  3762,82 611,43  1502,71 
Dzierżoniów 1175,77 2761,61 101,29  518,77 
Głogów 1480,32 3223,88 92,87 804,02 
Jelenia Góra 2157,53 3816,89 306,92  658,83 
Lubin 1822,37 3584,71 295,53 1007,02 
Oleśnica 1179,89 2808,94 141,74  964,28 
Świdnica 1325,19 2665,38 58,30  604,61 
Wałbrzych 1831,18  2863,84 118,26  347,48 
Zgorzelec 1598,23 2455,88 448,63 309,33 
źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu -  http://www.stat.gov.pl/wroc/index_PLK_HTML.htm, oprac. PPU „SKALA” Lubin 

 

1.2.3. Dotychczasowe stan uzbrojenia miasta  

 Miasto Legnica posiada w pełni rozwinięte uzbrojenie komunalne. W jego skład wchodzą: 
1) Infrastruktura wodno – kanalizacyjna i gospodarka odpadami, w tym : 

a) wodociągi; 
b) kanalizacja; 
c) wywóz, utylizacja i składowanie odpadów; 

2) Infrastruktura energetyczna, w tym: 
a) gazownictwo; 
b) elektroenergetyka; 
c) ciepłownictwo. 

3) Infrastruktura komunikacyjna, w tym: 
a) transport samochodowy; 
b) transport kolejowy; 
c) łączność; 

 Rozwój ww. infrastruktury komunalnej zależy głównie od podjętych działań i długofalowej polityki 
gminy. Zmierza ona przede wszystkich do przeprowadzania ciągłej modernizacji uzbrojenia oraz jego 
rozwijania zgodnie z najnowocześniejszymi technologiami. Podejmowane są również działania 
pozwalające na rozwój m.in. odnawialnych źródeł energii czy innych sposobów utylizacji odpadów 
np. poprzez recykling lub spalanie z uzyskaniem energii cieplnej i elektrycznej.  
 W przypadku rozwoju infrastruktury wodno – kanalizacyjnej i sanitarnej Legnica w ostatnich 
latach przeprowadziła modernizację i rozbudowę systemów. Do tych działań można zaliczyć m.in., 
kompleksową modernizację miejskiej oczyszczali ścieków.  
Rozbudowa infrastruktury energetycznej pozwala na zapewnienie dostępu mieszkańców 
do elektryczności, źródeł ciepła i gazu. Konieczność ograniczenia emisji gazów i pyłów do atmosfery 
wiąże się z koniecznością włączenia osiedli domków jednorodzinnych oraz zabudowy mieszkaniowej 
w centrum miasta do miejskiego systemu ciepłowniczego.  
 Infrastruktura telekomunikacyjna, która uległa prywatyzacji, rozwija się zgodnie z zasadami 
wolnego rynku.  
 Szczegółowy opis stanu komunikacji i infrastruktury technicznej został opisany w rozdziale 
1.8 Stan gospodarki miasta, systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.  
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1.3. Uwarunkowania wynikające ze stanu ładu przestrzennego i wymogów jego 
ochrony 

1.3.1. Struktura funkcjonalno - przestrzenna 

1.3.1.1. Rozwój urbanistyczny miasta 

Legnica stanowi przykład miasta harmonijnie rozwijającego się wokół historycznego centrum 
(Starego Miasta), położonego w sąsiedztwie ujścia Czarnej Wody do Kaczawy, u zbiegu 
równoleżnikowych i południkowych dróg handlowych. Rozwój Legnicy polegał na stopniowym 
anektowaniu na potrzeby miasta terenów obrzeżnych, w tym stanowiących dawne osady podmiejskie. 
W początkowym okresie zasadniczymi czynnikami określającymi kierunki rozwoju miasta były układ 
drogowy i sieć rzeczna, później - przebieg linii kolejowych, stanowiących istotne bariery przestrzenne, 
izolujące miasto od terenów obrzeżnych.  

Zwiększona dynamika rozwoju Legnicy w XIX w. i początkach XX w. spowodowała rozrost tkanki 
miejskiej w kierunku południowym, przylegającym bezpośrednio do Starego Miasta (Tarninów) oraz 
w kierunku wschodnim (Kartuzy); na północ od terenów kolejowych lokalizowano działalności produkcyjne, 
korzystając z bezpośredniej dostępności do linii kolejowych oraz obiekty infrastruktury komunalnej 
(gazownia, stacja energetyczna, a także rzeźnia). Jednocześnie na obrzeżach miasta lokowano 
komponowane osiedla zabudowy mieszkaniowej, przede wszystkim jednorodzinnej, ale także 
wielorodzinnej (Bielany), nierzadko dość odległe od centrum miasta (osiedle w Przybkowie). Wówczas też 
podjęto szereg decyzji planistycznych, trwale oddziałujących na strukturę funkcjonalno-przestrzenną 
miasta (m. in. lokalizacja lotniska, rozbudowa cmentarza komunalnego i parku miejskiego). 

W okresie powojennym rozwój przestrzenny miasta zostały zdeterminowany przez następujące 
zjawiska: 

1) lokalizację Huty Miedzi Legnica i utworzenie wokół niej strefy ochronnej (obecnie zniesionej), 
wykluczającej zarówno rozwój terenów zainwestowanych w kierunku południowo-zachodnim, jak 
i dalszą egzystencję rolnictwa w tym rejonie; 

2) wykluczenie możliwości kształtowania i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta 
w obrębie licznych terenów przejętych przez wojska radzieckie, a zwłaszcza - możliwości rozwoju 
miasta w kierunku południowym; 

3) budowa Legnicko - Głogowskiego Okręgu Miedziowego oraz późniejszy awans administracyjny 
miasta w latach 70. nadały nowy impuls dla rozwoju Legnicy (budowa osiedli mieszkaniowych, 
rozbudowa ujęcia wody w Przybkowie, budowa szpitala wojewódzkiego, "prestiżowe" inwestycje - 
gmach urzędu wojewódzkiego, hotel); 

Jedynym możliwym kierunkiem rozwoju miasta była zatem w okresie powojennym oś wschód - 
zachód, co spowodowało budowę osiedli mieszkaniowych Kopernika i później - zespołu osiedli 
mieszkaniowych Piekary; zaważyło to na ukształtowaniu się równoleżnikowego pasma osadniczego 
od rejonu Ulesia, przez Śródmieście, Kartuzy, osiedla Kopernika i Piekary po Kunice, zaś rozwój miasta 
w kierunku północ - południe został w zasadzie zahamowany.  

Wycofanie się w 1993 roku wojsk rosyjskich umożliwiło nadanie nowych funkcji (głównie usługowych 
i mieszkaniowych) terenom wojskowym, odzyskanie znacznej liczby mieszkań i obiektów usługowych 
(Kwadrat i inne rejony miasta) oraz rozwój miasta w kierunku południowym: w rejonie dawnego lotniska 
wojskowego oraz węzła autostrady A4 i drogi krajowej nr 3 (obecnie drogi wojewódzkiej nr 333) 
zlokalizowano specjalną strefę ekonomiczną i strefę aktywności gospodarczej. Ten kierunek ekspansji 
miasta umożliwiło również znaczne zmniejszenie strefy ochronnej( obecnie zniesionej) Huty Miedzi 
"Legnica".  

 
1.3.1.2. Cechy układu urbanistycznego 

Legnica zajmuje stosunkowo niewielką powierzchnię (56,3 km
2
), wyraźnie mniejszą od innych 

miast w województwie dolnośląskim o porównywalnym potencjale ludnościowym (wyjątek stanowi 
tu jedynie Lubin), a także od obszarów gmin ościennych. Warto zwrócić uwagę, iż ów skromny zasięg 
terytorialny miasta ukształtował się stosunkowo niedawno - w latach 1973-1983 w wyniku inkorporacji 
do Legnicy szeregu podmiejskich wsi (Przybków, Piątnica, Pawice, Piekary Wielkie i Stare).  

“Obszar funkcjonalny” Legnicy, określony w miejscowym planie ogólnym miasta, obejmuje tereny 
o powierzchni około 85 km

2
. 

W związku z niewielką powierzchnią Legnicy, mała jest również rozpiętość obszaru miasta: w linii 
prostej w kierunku wschód - zachód wynosi ona około 7,5 km, w kierunku północ - południe - 
niespełna 10 km. Biorąc zaś pod uwagę jedynie tereny zainwestowane, obszar miejski okazuje się 
jeszcze bardziej zwarty: dystans pomiędzy rejonem Piątnicy a Osiedlem Sienkiewicza wynosi około 
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6,5 km, nieco mniejsza jest odległość w kierunku wschód - zachód, liczona od Osiedla Białe Sady 
do wschodniego skraju osiedli mieszkaniowych w Piekarach. 

Układ urbanistyczny miasta określa promienisty, dośrodkowy układ dróg, przebieg linii 
kolejowych, zbiegających się w środkowej części miasta z siedmiu kierunków oraz dolina Kaczawy. 
Legnica cechuje się: 

1) pełnią atrybutów miejskości ("miasto kompletne"): rynek, starówka, park, rzeka, przestrzenie 
publiczne, czytelne, zabytkowe dominanty architektoniczne, miejsca magiczne; 

2) obecnością czytelnego, historycznie ukształtowanego centrum, prawidłowo usytuowanego 
w strukturze miasta; 

3) interesującym krajobrazowo położeniem śródmiejskiej części miasta nad rzeką 
i w bezpośrednim sąsiedztwie dużego parku; 

4) niespotykaną w swej skali degradacją zabytkowego centrum miasta, wywołaną "przebudową 
śródmieścia" w latach 60. - 70.; 

5) znacznym zróżnicowaniem urbanistycznym, architektonicznym i społecznym przestrzeni 
miejskiej, obecnością nawarstwiających się różnorodnych struktur urbanistycznych 
(m.in. kwartałowa zabudowa dzielnicy Tarninów i Kartuzy, willowa zabudowa południowej 
części Tarninowa, osiedla zabudowy wielo- i jednorodzinnej, pozostałości zabudowy 
wiejskiej); 

6) obecnością zwartych kompleksów przemysłowo - składowych (m.in. kompleks Huty Miedzi 
"Legnica" i Zakładów KGHM „ZANAM”, dzielnica Fabryczna, Legnicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna); 

7) dużym udziałem w strukturze miasta zróżnicowanych terenów powojskowych; 
8) racjonalnym rozmieszczeniem obiektów infrastruktury technicznej; 
9) bardzo dużym udziałem ogrodów działkowych, występujących w różnych częściach miasta; 
10) obecnością licznych barier przestrzennych o charakterze liniowym, tworzonych przez dna 

dolin rzek (zwłaszcza Kaczawy), nasypy terenów kolejowych (powoduje to izolację 
poszczególnych części miasta, trudności w rozbudowie układu komunikacyjnego 
i występowanie znacznej liczby obiektów inżynieryjnych), a także korytarze infrastruktury 
technicznej (linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia, gazociągi i wodociągi 
magistralne); 

11) występowaniem dużych powierzchniowo (zwłaszcza w porównaniu z niewielkim obszarem 
miasta) trwałych struktur przestrzennych oraz stref ograniczonego użytkowania, istotnie 
zmniejszających lub wykluczających możliwości zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
(m.in. strefa ochronna zlewni ujęcia wody w Przybkowie, była strefa ochronna Huty Miedzi 
Legnica, wymagająca rekultywacji, lotnisko ze strefą nalotów, tereny położone 
w międzywałach, strefy zalewowe, polder Rzeszotary, obszary gleb o wysokich walorach 
dla rolnictwa).  

Przestrzeń miejska dość czytelnie dzieli się na kilkanaście jednostek przestrzennych, różnych 
pod względem stopnia zainwestowania i pełnionych funkcji - istnieje wyraźna różnica pomiędzy silnie 
zainwestowanym, typowo miejskim, środkowym pasmem miasta a jego częścią południową 
i północną; wyraźne są także strefy buforowe w mieście, oddzielające poszczególne jednostki. 

Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta składa się z następujących zasadniczych elementów: 
1) centrum miasta; 
2) strefa śródmiejska; 
3) dzielnice zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
4) dzielnice zabudowy mieszkaniowo-usługowej rezydencyjnej; 
5) dzielnice zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
6) jednostki powojskowe o zróżnicowanych funkcjach, w dużej mierze dopiero kształtujących 

się; 
7) pozostałości dawnych przedmieść i wsi o zróżnicowanej zabudowie; 
8) kompleksy przemysłowe, w tym - zespół przemysłowy Huty Miedzi "Legnica", Legnicki Park 

Technologiczny KGHM LETIA S.A, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Strefa 
Aktywności Gospodarczej.  

9) tereny infrastruktury technicznej i komunalnej; 
10) lotnisko; 
11) tereny zieleni miejskiej, w tym - Park Miejski i Lasek Złotoryjski oraz kompleksy ogrodów 

działkowych; 
12) kompleksy użytków rolnych (gruntów ornych, łąk i pastwisk); 
13) tereny położone w międzywałach rzek oraz inne tereny podmokłe; 
14) strefy przejściowe ("stykowe") - tereny chaotycznie lub ekstensywnie zagospodarowane, 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – tekst jednolity 

U9 | S t r o n a  

położone na granicy dużych jednostek funkcjonalno-przestrzennych (m.in. pasmo terenów 
pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi Kopernika i Piekary). 

 

1.3.2. Ocena planowania miejscowego i zakresu jego ustaleń  

Miasto prowadzi aktywną politykę przestrzenną w zakresie sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.  

W Legnicy są obszary, których przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu określane są: 
1) przez zmiany ustaleń planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Legnicy oraz przez 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone po 1 stycznia 1995 roku, 
w oparciu o Ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994 roku;  

2) poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone w oparciu 
o aktualnie obowiązującą Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.  

 
Wykaz obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy aktualny na dzień 
30.06.2022 r. znajduje się w załączniku nr 1 . 
 

1.4. Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, w tym stanu rolniczej 
i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz 
wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

1.4.1. Położenie w jednostkach geograficznych 

 Legnica jest położona według podziału kraju na jednostki fizycznogeograficzne i jednostki 
geomorfologiczne w obrębie Niziny Śląsko-Łużyckiej, stanowiącej (w ramach podziału na jednostki 
geomorfologiczne Polski) część Nizin Sasko-Łużyckich. Zgodnie z bardziej szczegółowym podziałem 
na geomorfologiczne jednostki regionalne Legnica jest usytuowana w obrębie trzech mezoregionów: 
Równiny Legnickiej, Wysoczyzny Chojnowskiej i Wysoczyzny Lubińskiej.  
 Zdecydowana większość miasta (85%) jest położona na Równinie Legnickiej, obejmującej doliny 
Kaczawy, Czarnej Wody, Skory i Wierzbiaka; jedynie drobne fragmenty południowo-zachodniej 
i północnej części miasta położone są w obrębie wysoczyzn Chojnowskiej i Lubińskiej. 
 
Tab. Nr  5 – Jednostki fizycznogeograficzne i geomorfologiczne w obrębie Legnicy 

Lp. powierzchnia (ha) w obrębie 
miasta 

odsetek powierzchni miasta 

RÓWNINA LEGNICKA 4765 85,0 
WYSOCZYZNA CHOJNOWSKA 774 13,5 
WYSOCZYZNA LUBIŃSKA 89 1,5 
źródło: oprac.  BRR Katowice 
 
 

1.4.2. Komponenty środowiska przyrodniczego 

1.4.2.1. Budowa geologiczna 

 Podłoże skalne terytorium miasta budują utwory starszego paleozoiku, trzeciorzędu i czwartorzędu. 
 Utwory starszego paleozoiku stanowią słabo zmetamorfizowane łupki chlorytowo-serycytowe 
i fyllity, budujące blok przedsudecki. Strop tych skał zalega na głębokości od 100 m w południowej 
części miasta do około 170 - 190 m w części północnej. Utwory starszego paleozoiku przecięte 
są trzeciorzędowym uskokiem chojnowsko-legnickim. 
 Osady trzeciorzędowe rozpoczynają znacznej miąższości paleogeńskie i dolnoneogeńskie 
pokrywy zwietrzelinowe paleozoicznego podłoża, zalega na nich seria osadów mioceńskich.  
 W środkowym miocenie powstała seria żwirów, piasków, mułków ilastych oraz iłów szarych 
i szarozielonych zakończona grubym pokładem węgla brunatnego, który w części północnej 
rozwarstwia się na dwa pokłady, przedzielone mułkami i piaskami (seria śląsko-łużycka). Wyżej 
zalega seria Mużakowa, składająca się przeważnie z piaszczysto-mułkowych osadów rzecznych. 
Strop serii tworzy pokład węgla brunatnego (“Henryk”). Bezpośrednio na pokładzie węgla zalega ser ia 
poznańska, zbudowana głównie z morskich iłów i mułków ilastych z ławicami piasków. Taki profil 
osadów mioceńskich występuje w północnej części miasta, w zrzuconym skrzydle uskoku 
chojnowsko-legnickiego. Na obszarach położonych na południe od niego miąższość utworów 
trzeciorzędowych jest mniejsza, bezpośrednio na zwietrzelinie osadzone są tutaj piaski i mułki 
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podścielające najwyższy pokład węgla. 
 Najstarsze osady, których wychodnie znajdują się na terenie miasta, to iły i mułki ilaste popielate, 
szaroniebieskie i szarozielone. Stanowią one górne ogniwo serii poznańskiej. Odsłaniają się 
na wysoczyznach, zwłaszcza w obrębie strefy krawędziowej, głównie w południowo-zachodniej 
i północnej części miasta. 
 Górny pliocen reprezentują piaski i żwiry oraz gliny i iły kaolinowe tworzące serię Gozdnicy. 
Występują w rejonie ulic Poznańskiej i Rzeszotarskiej, a także na południowo-zachodnim stoku Sępiej 
Góry. Gliny kaolinowe były wydobywane na terenie obecnego wysypiska komunalnego. 
 Pozostałą część miasta pokrywają zróżnicowane utwory czwartorzędowe. Rejon Legnicy 
podlegał trzykrotnemu zlodowaceniu. Osady lodowcowe udokumentowane na terenie miasta zalicza 
się do dwóch młodszych zlodowaceń: 

1) Sanu II (stadiału górnego zlodowacenia południowopolskiego) - stanowią je piaski i żwiry 
wodnolodowcowe oraz glina zwałowa, silnie piaszczysta z pojedynczymi otoczakami skał 
północnych; na powierzchni osady te znajdują się w południowym fragmencie stoku 
wysoczyzny, na południowy- wschód od hałdy Huty Miedzi “Legnica”; 

2) Odry (stadiał maksymalny zlodowacenia środkowopolskiego), wykształcone w postaci piasków 
i żwirów wodnolodowcowych, glin zwałowych i osadów zastoiskowych; piaski wodnolodowcowe 
i gliny zwałowe budują zasadniczą część wysoczyzn, są rozprzestrzenione w południowo-
zachodniej i północnej części miasta, mułki zastoiskowe odsłaniają się na powierzchni tylko 
w jego części północnej. 

 W górnym plejstocenie powstały wyższe terasy rzeczne: warciańska i vistuliańska. Starsza 
terasa zbudowana jest z piasków średnio- i drobnoziarnistych z domieszką drobniejszych frakcji 
i wkładkami żwirów, młodszą - budują różnoziarniste piaski i drobne żwiry. Podczas vistulianu osadziły 
się na starszych utworach płaty pyłowatych glin lessopodobnych, a na zboczach i podnóżach zboczy 
także gliny i piaski deluwialne. Rzeczne osady plejstoceńskie występują przede wszystkim 
we wschodniej części Legnicy, natomiast eoliczne osady lessopodobne rozmieszczone 
są nieregularnie w różnych częściach miasta, za wyjątkiem holoceńskich den dolin. 
 Utwory holoceńskie stanowią osady rzeczne wypełniające dna dolin: piaski i żwiry korytowe, 
piaszczysto-mułkowe osady młodszych teras oraz ilasto-mułowe mady pokrywające terasy. Doliny 
małych cieków wypełniają osady piaszczysto-mułkowe. Zagłębienia starorzeczy oraz nieckę jeziorną 
w południowo-wschodniej części Legnicy wypełniają namuły zawierające znaczne domieszki 
szczątków organicznych. Sekwencję osadów wypełniających zanikłe jezioro kończy warstwa torfów. 
 W centralnej części miasta na osadach naturalnych zalegają rozległe płaty nasypów 
antropogenicznych o miąższości od kilku do około 10 m. 
 
1.4.2.2. Rzeźba terenu 

W Legnicy występują dwa typy krajobrazu naturalnego, będące rezultatem rozwoju rzeźby 
w czwartorzędzie: 

1) krajobraz staroglacjalny w obrębie wysoczyzn, tworzony przez zdenudowane powierzchnie 
kemów i sandrów, częściowo maskowane pokrywami lessów; 

2) krajobraz dolin rzecznych i równin akumulacyjnych, utworzony przez powstające w późnym 
plejstocenie i holocenie terasy, które zostały miejscami przykryte płatami osadów eolicznych, 
a u podnóża wysoczyzn także osadami stokowymi.  

 Obszar miasta jest położony na wysokości od 109 do 181 m n.p.m. (hałda Huty Miedzi “Legnica”), 
rozpiętość pomiędzy najniżej i najwyżej usytuowanym punktem miasta wynosi zatem 72 m. 
Zdecydowana większość miasta (ponad 45% jego powierzchni) położona jest na wysokości 120 - 130 m 
n.p.m., zaś blisko trzecia część - poniżej 120 m n.p.m. Rzeźba terenu jest monotonna, w większości 
nachylenia terenu nie przekraczają 3%, na połowie terytorium miasta są one mniejsze od 1%; tereny 
o spadkach powyżej 8% zajmują zaledwie około setną część powierzchni Legnicy. Większość terenów 
w Legnicy eksponowana jest w kierunku wschodnim (18% powierzchni miasta) i północno-wschodnim 
(14%) oraz południowym (16,4%). 
 
Tab. Nr 6 – Wysokości bezwzględne, spadki i ekspozycje terenu w obrębie Legnicy 

hipsometria  spadki terenu  ekspozycje terenu 
wysokość 
(m n.p.m.) 

powierz- 
chnia (ha) 

odsetek 
pow. 

miasta 

 spadki 
terenu (%) 

powierz- 
chnia (ha) 

odsetek 
pow. miasta 

 ekspozycje powierz- 
chnia (ha) 

odsetek 
pow. miasta 

< 120 1797,2 31,9  0 - 3 4964,0 88,2  N 272,7 4,8 
120 - 130 2563,7 45,5  0 - 1 2991,1 53,1  NE 790,2 14,0 
130 - 140 557,7 10,0  1 - 3 1972,9 35,1  E 1019,4 18,1 
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hipsometria  spadki terenu  ekspozycje terenu 
wysokość 
(m n.p.m.) 

powierz- 
chnia (ha) 

odsetek 
pow. 

miasta 

 spadki 
terenu (%) 

powierz- 
chnia (ha) 

odsetek 
pow. miasta 

 ekspozycje powierz- 
chnia (ha) 

odsetek 
pow. miasta 

140 - 150 134,0 2,4  3 - 5 401,5 7,1  SE 359,1 6,4 
150 - 160 160,0 2,8  5 - 8 188,3 3,3  S 925,8 16,4 
160 - 170 332,8 5,9  8 - 12 66,8 1,2  SW 589,6 10,5 

> 170 82,5 1,5  12 - 25 7,9 0,2  W 528,4 9,4 
    NW 486,7 8,6 
źródło: oprac. BRR Katowice 
 
Tab. Nr 7 – Główne formy geomorfologiczne w obrębie Legnicy 
Lp. powierzchnia (ha) odsetek powierzchni miasta 
TERASY RZECZNE 4067,0 72,5 
terasa IA - IB 283,0 34,5 
terasa Ia 100,4 1,8 
holoceńska terasa Ib 182,6 32,5 
terasa II 1673,0 30,0 
terasa III - V 467,0 8,0 
terasa III 297,7 5,3 
terasa IV 35,1 0,6 
terasa V 133,8 2,4 
RÓWNINA JEZIORNO-TORFOWISKOWA 144,0 2,5 
WYSOCZYZNY 1418,0 25,0 
 źródło: oprac.  BRR Katowice 
  

 Przeważającą część miasta zajmuje Równina Legnicka, pochylona ku północnemu-wschodowi, 
położona na wysokości od 111 do 131 m n.p.m. (w większości w przedziale od 115 do 125 m n.p.m.); 
lokalne obniżenie tworzy równina torfowiskowa w południowo-wschodniej części miasta. 
 Zasadniczą część Równiny Legnickiej tworzą równiny rzeczne dolin Kaczawy, Czarnej Wody 
i Wierzbiaka wraz z przyległymi równinami napływowymi. W dolinach rzek występuje do pięciu 
poziomów terasowych, o krawędziach słabo zaznaczających się w rzeźbie terenu:  

1) najmłodsza terasa Ia w postaci wąskich listew położonych bezpośrednio przy korycie 
Kaczawy; 

2) najbardziej rozprzestrzenione holoceńska terasa Ib (3 - 4 m nad poziomem rzeki) 
i młodoplejstoceńska terasa II (5 - 7 m), na której zalegają pokrywy eoliczne; 

3) terasy wyższe budują lewe zbocze doliny Kaczawy (jedynie terasa III stanowi poziom ciągły).  
 

Południowo-zachodnią część miasta zajmuje Wysoczyzna Chojnowska, stanowiąca niemal 
płaską wierzchowinę na wysokości 160 - 170 m n.p.m., zbudowaną z osadów lodowcowych, pokrytą 
płatami lessów (zajmują one około 700 ha, a więc blisko 12,5% powierzchni miasta), ograniczoną 
zboczami o wysokości względnej około 30 m i nachyleniu 8-15%; zbocza wierzchowiny 
rozczłonkowane są krótkimi dolinkami denudacyjnymi.  

Fragment Wysoczyzny Chojnowskiej występuje także na południowo-wschodnim skraju Legnicy 
w postaci łagodnego stoku o spadkach nie przekraczających 5%. 

W północnej części miasta Równinę Legnicką zamykają wzniesienia o wysokości 120 - 140 m 
n.p.m. Stanowią one południowy, silnie zdenudowany stok Równiny Lubińskiej o zróżnicowanych 
spadkach, lokalnie przekraczających 8%. Na przedpolu Równiny Lubińskiej, w rejonie Piątnicy, 
znajduje się ostaniec erozyjny o wysokości względnej 6 - 7 m i łagodnych spadkach (3-5%).  

Od południowego-wschodu i wschodu sąsiedztwo miasta stanowią wzniesienia Wzgórz 
Strzegomskich (do ponad 160 m n.p.m.) oraz Wysoczyzny Średzkiej (120 - 130 m n.p.m.). 

Naturalna rzeźba terenu została w znacznym stopniu przemodelowana przez człowieka; 
najbardziej wyraziste formy antropogeniczne tworzą liczne nasypy kolejowe o wysokości sięgającej 
10 m oraz hałdy Huty Miedzi “Legnica” o wysokości względnej do 15 m; prócz nich występują liczne 
wyrobiska (zagłębienia po eksploatacji gliny, iłów, piasków i żwirów, niektóre wypełnione wodą, 
stanowiące elementy urozmaicające rzeźbę obszaru Legnicy), inne sztuczne zbiorniki wodne, wały 
przeciwpowodziowe oraz nasypy antropogeniczne, składające się z gruzu, śmieci i przemieszczonych 
mas ziemnych, pokrywające obszar o powierzchni około 400 ha. 
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1.4.2.3. Zespoły gruntów; warunki geologiczno-inżynierskie 

1. Zespoły gruntów 

Wyróżnia się w nim następujące zespoły gruntów: 
1) grunty sypkie – grunty sypkie stanowią przeważający rodzaj podłoża w południowo-

wschodniej i wschodniej części miasta, budują głównie terasy rzeczne; ich miąższość wynosi 
od kilku do kilkunastu metrów. Są to żwiry i pospółki, rzadziej piaski drobnoziarniste 
i pylaste. Przewarstwienia gruntów spoistych są sporadyczne i ograniczone do strefy 
przypowierzchniowej. Na wysoczyznach występują zwykle w postaci soczew w glinach 
morenowych. W dolinach I poziom wody gruntowej zalega często na głębokości poniżej 
2 metrów, pogarszając ogólnie korzystne warunki posadowienia budowli; 

2) grunty spoiste holoceńskie – grunty spoiste holoceńskie stanowią mady występujące w strefie 
przykorytowej rzek oraz wypełniające lokalne zagłębienia na powierzchni teras. 
Rozprzestrzenienie tych osadów maleje wraz z głębokością. Nie stwierdzono ich 
występowania głębiej niż 5 metrów pod powierzchnią terenu. Wykształcone są jako gliny 
o różnorodnym składzie granulometrycznym, iły, a niekiedy jako mało spoiste piaski pylaste 
i pyły. Konsystencja gruntów jest zmienna, najczęściej plastyczna i miękkoplastyczna 
w sąsiedztwie zwierciadła wód gruntowych. Naprzemianległe warstewki i laminy pyłowo-ilaste i 
piaszczyste obniżają ich własności wytrzymałościowe (pod wpływem wód opadowych 
i gruntowych ulegają upłynnieniu) Nie stanowią pewnego podłoża budowlanego; 

3) grunty spoiste trzeciorzędowe, plejstoceńskie i czwartorzędu nie rozdzielonego – iły  
trzeciorzędowe stanowią grunty półzwarte, czasem twardoplastyczne o dobrych 
parametrach wytrzymałościowych. Korzystne warunki obniżają nieliczne przewarstwienia 
wodonośnych gruntów sypkich, skłonność iłów do pęcznienia oraz zlustrowania. 
Plejstoceńskie gliny zwałowe oraz zastoiskowe iły i gliny pylaste są głównym budulcem 
wysoczyzn. Stanowią grunty skonsolidowane, półzwarte i twardoplastyczne o dobrych 
parametrach wytrzymałościowych. Gliny o znacznym udziale frakcji pylastej mogą zmienić 
konsystencję na plastyczną w przypadku kontaktu z wodą, jednak zwierciadło wód 
gruntowych na wysoczyźnie zalega zwykle na głębokości poniżej 4 metrów. 
Osady czwartorzędowe nie rozdzielone to pylasto-gliniaste pokrywy deluwialne, lessowe 
i lessopodobne. Powszechnie występują na powierzchni wysoczyzn, natomiast na głębokości 
2 metrów zalegają rzadko. Mają konsystencję twardoplastyczną, czasem półzwartą. 
W warunkach nasączenia wodami opadowymi mogą przejść w stan plastyczny. Grunty te 
nie mają jednak kontaktu z wodami gruntowymi i nie powinny stanowić utrudnienia 
w posadowieniu budynków; 

4) grunty organiczne – grunty organiczne tworzą torfy, namuły mineralno-organiczne oraz 
grunty próchniczne. Wypełniają dawne starorzecza w dnach dolin, występują w obrębie 
lokalnych zagłębień bezodpływowych, zaś szerzej rozprzestrzenione są w rejonie dawnego 
jeziora. Ich miąższość czasem przekracza 4 metry. Osady te charakteryzuje konsystencja 
plastyczna i miękkoplastyczna oraz zawilgocenie lub wysycenie wodą gruntową. Zwierciadło 
wód gruntowych jest położone płytko (0-2 m p.p.t.) i podlega wahaniom. Grunty organiczne 
stwarzają niekorzystne warunki posadowienia budowli; 

5) grunty nasypowe – grunty nasypowe skupione są głównie w środkowej części miasta. 
Ich miąższość jest zróżnicowana, sięgając miejscami 10 metrów. Nośność gruntów jest 
zmienna i wymaga szczegółowych badań. 

 
Tab. Nr  8  – Zespoły gruntów w obrębie Legnicy 

Symbol litologia geneza wiek piętro pow. 
(ha) 

odsetek pow. 
miasta 

n-f-Q-h namuły (młode 
mady) 

rzeczne czwartorzęd holocen 372,6 6,6 

ma-f-Q-h mady rzeczne czwartorzęd holocen 1141,8 20,3 
n-li-Q-h namuły i torfy limniczne czwartorzęd holocen 107,6 1,9 
t-Q-h torfy biogeniczne czwartorzęd holocen 26,7 0,5 
ma+p-f-Q-h piaski, mady 

nierozdzielone 
rzeczne czwartorzęd holocen 82,6 1,5 

pż-f-Q-h-(t) piaski i żwiry rzeczne czwartorzęd holocen 256,9 4,6 
pż-f-Q-h piaski i żwiry rzeczne czwartorzęd holocen 205,3 3,6 
gp-d-Q gliny i piaski deluwialne czwartorzęd plejstocen - 

holocen 
194,9 3,5 
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Symbol litologia geneza wiek piętro pow. 
(ha) 

odsetek pow. 
miasta 

gpy-Q gliny pyłowe 
lessopodobne 

deluwialne/eluwial
ne 

czwartorzęd plejstocen 706,8 12,6 

m-b-Q1-p3 muły i iły zastoiskowe czwartorzęd plejstocen 23,5 0,4 
pż-f-Q-p4-(t) piaski i żwiry rzeczne czwartorzęd plejstocen 247,6 4,4 
pż-f-Q-p3 piaski i żwiry rzeczne czwartorzęd plejstocen 1386,2 24,6 
pż-fg-Q1-p3 piaski i żwiry wodnolodowcowe czwartorzęd plejstocen 398,6 7,1 
pż-fg-Q2-p2 piaski i żwiry wodnolodowcowe czwartorzęd plejstocen 1,3 0,02 
g-g-Q1-p3 glina zwałowa lodowcowa czwartorzęd plejstocen 279,9 5,0 
g-g-Q2-p2 glina zwałowa lodowcowa czwartorzęd plejstocen 1,5 0,03 
g-PL3-g gliny i iły 

kaolinowe 
wietrzeniowe trzeciorzęd pliocen 64,6 1,1 

pż-PL3-g piaski i żwiry wietrzeniowe/rzec
zne 

trzeciorzęd pliocen 2,2 0,04 

im-MP iły i mułki  trzeciorzęd miocen - 
pliocen 

124,6 2,2 

pż-MP piaski i żwiry  trzeciorzęd miocen - 
pliocen 

3,8 0,1 

źródło: oprac. BRR Katowice 
 
 

2. Warunki geologiczno-inżynierskie 

 Warunki geologiczno-inżynierskie określono na podstawie “Atlasu geologiczno-inżynierskiego 
miasta Legnica w skali 1:10000”. Przeważająca część miasta odznacza się korzystnymi warunkami 
geologiczno-inżynierskimi: dogodne warunki do posadowienia budowli istnieją na wysoczyznach, 
mających prawie płaskie wierzchowiny i głęboko położone zwierciadło wód gruntowych oraz 
na obszarach zbudowanych z piaszczysto-żwirowych gruntów sypkich.  
 Warunki geologiczno-inżynierskie ulegają pogorszeniu na obszarach płytkiego zalegania wód 
gruntowych, zwłaszcza, iż ich poziom ulega znacznym wahaniom oraz w rejonach występowania 
gruntów nasypowych, które cechują się zmienną nośnością. 
 Niekorzystne warunki geologiczno-inżynierskie panują w dolinach rzek, zagłębieniach 
bezodpływowych, na równinie jeziorno-torfowiskowej oraz na stokach wysoczyzn o nachyleniu 
dochodzącym do 18%, a więc w rejonach, gdzie występują płaty nienośnych gruntów organicznych 
(torfy, namuły, grunty próchniczne) i słabonośnych, plastycznych gruntów spoistych. 
 
Tab. Nr  9 – Zespoły gruntów na głębokości 2 m; ocena warunków geologiczno-inżynierskich w obrębie Legnicy 

Lp. powierzchnia (ha) odsetek pow. 
miasta 

grunty sypkie - piaski i żwiry; warunki na ogół korzystne, utrudnienia w strefach 
płytkiego występowania wód gruntowych 

3218,7 57,2 

grunty spoiste - mady holoceńskie - mady plastyczne i miękkoplastyczne; 
przewarstwienia piasków lub osadów organicznych; płytko występują wody 
gruntowe; warunki niekorzystne 

607,4 10,8 

grunty organiczne - torfy, muły plastyczne i miękkoplastyczne; płytko 
występują wody gruntowe;  
warunki niekorzystne 

145,7 2,6 

grunty spoiste - pozostałe - gliny i iły półzwarte lub twardoplastyczne; warunki 
korzystne z wyjątkiem stoków wysoczyzn 

1057,1 18,8 

grunty nasypowe o znacznej miąższości i zmiennych cechach; wymagają 
każdorazowo badań nośności 

247,5 4,4 

źródło: Atlas geologiczno-inżynierski miasta Legnica; oprac. BRR Katowice 
 

1.4.2.4. Udokumentowane złoża kopalin i tereny górnicze  

Wg danych udostępnionych w Systemie Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS, 
prowadzonej przez Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy 
(http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web), na terenie miasta Legnicy zlokalizowane są następujące złoża 
kopalin: 

1) Legnica – pole zachodnie: nr złoża WB443, złoże kopaliny podstawowej - węgla brunatnego, 
niezagospodarowane, rozpoznane szczegółowo; 

2) Legnica – pole wschodnie: nr złoża KN1416, złoże kopaliny pospolitej - kruszywa 
naturalnego (piaski i żwiry), niezagospodarowane, rozpoznane wstępnie; 

3) Legnica – pole wschodnie: nr złoża WB441, złoże kopaliny podstawowej - węgla 

http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web
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brunatnego, niezagospodarowane, rozpoznane szczegółowo. 
Dla żadnego z powyższych złóż nie ustanowiono terenu górniczego.  
Granice udokumentowanych złóż zostały uwzględnione na załącznikach graficznych, Mapach: 

1.4. Elementy środowiska przyrodniczego i 2.2. Polityka przestrzenna wobec środowiska 
przyrodniczego.  
 
1.4.2.5. Obszary naturalnych zagrożeń geologicznych  

 Na terenie Legnicy nie stwierdzono występowania obszarów naturalnych zagrożeń 
geologicznych.  
 
1.4.2.6. Pokrywa glebowa 

Blisko trzecią część obszaru gleb zajmują kompleksy pszenne bardzo dobre i dobre, znaczny 
(ponad 15%) udział mają także kompleksy trwałych użytków zielonych z przewagą użytków średnich. 
 
Tab. Nr  13  - Kompleksy rolniczej przydatności gleb 

Kompleksy rolniczej przydatności gleb powierzchnia (ha) odsetek pow. miasta 
kompleksy gleb ornych 2925,6 52,0 
1 pszenny bardzo dobry 502,0 8,9 
2 pszenny dobry 1146,7 20,4 
3 pszenny wadliwy 326,8 5,8 
4 żytni (pszenno-żytni) bardzo dobry 176,6 3,1 
5 żytni (żytnio-ziemniaczany) dobry 401,3 7,1 
6 żytni słaby 154,0 2,7 
7 żytni (żytnio-łubinowy) bardzo słaby 68,0 1,2 
8 zbożowo-pastewny mocny 120,0 2,1 
9 zbożowo-pastewny słaby 31,0 0,6 
kompleksy trwałych użytków zielonych 872,5 15,5 
1z użytki zielone bardzo dobre i dobre 130,6 2,3 
2z użytki zielone średnie 634,4 11,3 
3z użytki zielone słabe i bardzo słabe 107,5 1,9 
użytki nierolnicze 226,3 4,0 
Ls lasy 221,9 3,9 
RN nieużytki 3,8 0,01 
razem 4024,5 71,5 
źródło: Mapa glebowo-rolnicza;  oprac. własne BRR Katowice 
 

Obszar Legnicy pokrywają przeważnie gleby brunatne i mady, stanowiące łącznie 83% 
powierzchni sklasyfikowanych gleb. Gleby brunatne wytworzone z glin i pyłów lessopodobnych 
występują na wysoczyznach oraz na wyższych terasach rzecznych; mady pokrywają niższe terasy 
w dolinach Kaczawy i Czarnej Wody, występują także wzdłuż koryt Kopaniny, Pawłówki i Wierzbiaka.  

Udział gleb bielicowych i płowych wynosi 8,5%; gleby bielicowe, wytworzone z glin i piasków 
gliniastych, występują częściej w północnej części miasta, zaś gleby płowe rozwinęły się 
na fragmentach pylastych pokryw eolicznych w części południowej.  

Czarne ziemie i czarne ziemie zdegradowane stanowią 5% sklasyfikowanych gleb, występują 
na peryferiach miasta w rejonie ulic Działkowej i Poznańskiej, spotykane są także w rejonie Piekar. 
Resztę powierzchni stanowią gleby glejowe, mułowo-torfowe, murszowo-mineralne i murszowate. 
Gleby glejowe koncentrują się w podmokłym dnie doliny Czarnej Wody i w obniżeniu pojeziernym 
na południe od lotniska, pozostałe występują głównie w rejonie dawnego jeziora przy ulicy Podmokłej. 
 
1.4.2.7. Warunki klimatyczne 

 Według regionalizacji agroklimatycznej Gumińskiego Legnica znajduje się w dzielnicy 
wrocławskiej; Wiszniewski i Chełchowski umieszczają natomiast miasto w regionie klimatycznym VII 
lubusko-dolnośląskim. 
 Rejon miasta cechuje się wyjątkowo łagodnym i ciepłym w skali kraju klimatem, 
charakteryzującym się następującymi wartościami podstawowych elementów klimatu: 
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Tab. Nr  14 – Wartości podstawowe elementów klimatu  

średnia temperatura roczna 8,5
0
C 

średnia temperatura półrocza ciepłego 14,0
0
C 

średnia temperatura półrocza zimnego 2
0
C 

ilość dni z opadem ciągłym zimą (znaczna w skali kraju) 15 
ilość dni z mgłą w ciągu roku > 60 
liczba dni z pokrywą śnieżną 60 
liczba dni pochmurnych w ciągu roku 124,8 
liczba dni pogodnych w ciągu roku 44,3 
średni opad roczny w wieloleciu 1960 - 1989 554 mmź 
Źródło: oprac. BBR Katowice 
 

1. Opady atmosferyczne 

Wielkość opadów atmosferycznych w rejonie Legnicy cechuje duża zmienność, czego efektem jest 
stosunkowo częste występowanie susz i powodzi. Ilość opadów należy tu do najniższych na Dolnym 
Śląsku. W wieloleciu 1960-1989 średni opad roczny wynosił przeciętnie 554 mm z maksimum 803 mm 
w 1977 roku. Lata 80. i początek lat 90. były okresem bardzo suchym. Średni opad roczny w 1990 roku 
osiągnął tylko 394 mm. Suche były również lata 1951, 1953 i 1969. 

Klimat Legnicy odznacza się częstszym występowaniem w okresie od marca do października 
długotrwałych (od 9 do ponad 28 dni) okresów posusznych w stosunku do Wrocławia i Poznania. 
Deszcze ulewne i nawalne występują w okresie od kwietnia do października z maksimum w czerwcu 
i lipcu. W Legnicy częstość występowania i natężenie tego rodzaju opadów są niższe od notowanych 
w pozostałej części zlewni Kaczawy, a te są z kolei niższe od przeciętnie obserwowanych w kraju. 
Deszcze rozlewne stanowią 17% ogółu opadów ulewnych i nawalnych; są to ulewy o małych 
natężeniach, lecz ze względu na duży zasięg terytorialny i czas trwania mogą być przyczyną 
poważnych w skutkach powodzi: deszcz rozlewny trwający od 31 lipca do 2 sierpnia 1977 roku 
(wysokość opadu - 148 mm), przyczynił się do powstania największej w mieście powojennej powodzi. 

 
2. Warunki przewietrzania 

W Legnicy dominują wiatry z sektora zachodniego, dość częste są także wiatry wschodnie 
i południowe. W półroczu ciepłym wyraźnie większy jest udział wiatrów północno-zachodnich, 
natomiast w półroczu chłodnym wzrasta udział wiatrów południowych. Podczas występowania 
niekorzystnych dla przewietrzania stanów równowagi atmosfery dominują wiatry południowo-
zachodnie i południowe, częste są też wiatry wschodnie.  

W czasie, gdy równowaga atmosfery znajduje się w sprzyjającej przewietrzaniu 4 klasie 
stabilności (51,3% przypadków), uwidacznia się bardzo silna dominacja wiatrów zachodnich. Jedynie 
wiatry słabe, o prędkości 1 m/s, wieją najczęściej z południowego-zachodu, zgodnie z nachyleniem 
doliny Kaczawy. Podczas występowania niekorzystnych dla przewietrzania stanów równowagi 
atmosfery 1, 2 i 6 klasy (23,6 % przypadków) dominują wiatry południowo-zachodnie i południowe, 
choć częste są też wiatry wschodnie. 

Prędkość wiatrów jest większa w półroczu chłodnym, przy czym największy wzrost prędkości 
w tym okresie obserwuje się dla wiatrów zachodnich, południowo-zachodnich i północno-zachodnich; 
wiatry wiejące z tych kierunków charakteryzują się największymi prędkościami średnimi także 
w półroczu ciepłym. Różnicę w rozkładzie wiatrów półrocza ciepłego i chłodnego stanowi wyraźnie 
większy udział wiatrów północno-zachodnich w półroczu ciepłym, natomiast w półroczu chłodnym 
wzrasta udział wiatrów południowych. 

Rozkładu wiatru i klas stabilności równowagi atmosfery wskazuje na kluczową rolę 
niezabudowanego dna doliny Kaczawy w przewietrzaniu miasta, szczególnie podczas panowania 
warunków sprzyjających koncentracji zanieczyszczeń w atmosferze. Ukształtowanie terenu miasta 
w formie półzamkniętej kotliny z płaskim dnem dolin rzecznych stwarza warunki sprzyjające 
powstawaniu zastoisk zimnego powietrza i kumulacji zanieczyszczeń atmosfery ze źródeł lokalnych. 
Dodatkowym czynnikiem utrudniającym przewietrzanie centralnych rejonów miasta są przegradzające 
dolinę Kaczawy wysokie nasypy kolejowe. 

 
3. Warunki bioklimatyczne 

Bioklimat otoczenia Legnicy jest słabo bodźcowy z cechami obciążającymi na terenie 
zurbanizowanym. Pogody korzystne dla klimatoterapii występują latem i wczesną jesienią, pogody 
niekorzystne - głównie zimą (zwłaszcza w styczniu), co jest wynikiem oddziaływania gór. 

Odczuwalność cieplna jest przeciętna, jedynie wiosną notuje się wysoką częstość występowania 
warunków termicznych odczuwanych jako komfortowe. Liczba dni parnych wynosi 13-14 rocznie i jest 
niższa od średniej dla Polski południowej i centralnej. 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – tekst jednolity 

U16 | S t r o n a  

4. Warunki agroklimatyczne 

Według bonitacji klimatycznej dla rolnictwa, rejon Legnicy należy do najkorzystniejszych w kraju (96 
punktów w 100 punktowej skali). Dobra jakość gleb, łagodny klimat i jeden z najdłuższych w kraju okres 
wegetacyjny, a szczególnie jego wczesny początek, stanowią potencjalnie bardzo dobre warunki 
do uprawy warzyw (zwłaszcza nowalijek).  
Warunki agroklimatyczne przedstawiają się następująco: 

a) temperatura gleby > 0°C na głębokości 10 cm ustala się średnio już 1 marca, 
b) temperatura gleby > 3°C na głębokości 10 cm ustala się średnio 20 marca, 
c) okres wegetacyjny trwa 225 dni i należy do najdłuższych w Polsce. 
Najniższe jest zagrożenie potencjalne roślin uprawnych dla przymrozków wiosennych - ostatnie 

przymrozki występują przed 25 kwietnia; średnia liczba dni z przymrozkiem wynosi 0,5 w roku; 
zagrożenie potencjalne roślin uprawnych dla przymrozków jesiennych jest przeciętne, pierwsze 
przymrozki występują między 6 i 15 października. 

Legnica znajduje się w strefie o najniższym zagrożeniu zbiorów określonych częstotliwością 
występowania serii dni dżdżystych i opadów obfitych (co najmniej 10 mm/dobę) w założonym, 
dwutygodniowym okresie zbiorów żyta ozimego, pszenicy jarej i ziemniaków. 

Bardzo dobre warunki agroklimatyczne niweczy jednak znaczne zanieczyszczenie gleb (głównie 
miedzią) w południowej części Legnicy. 
 
1.4.2.8. Zasoby wód podziemnych 

1. Kompleksy wodonośne 

W obrębie Legnicy występują trzy kompleksy wodonośne: czwartorzędowe, trzeciorzędowe oraz 
podłoża paleozoicznego. 

Kompleks czwartorzędowy wiąże się przepuszczalnymi utworami osadów wodnolodowcowych 
i rzecznych. Zwierciadło wód czwartorzędowych ma w większości charakter swobodny. W głębokich 
dolinach występują kontakty hydrauliczne z wodonośnymi utworami trzeciorzędowymi. 

Kompleks trzeciorzędowy jest zróżnicowany. W południowej części miasta występuje jeden, 
nadwęglowy poziom wodonośny. Na północ od uskoku chojnowsko-legnickiego występują dwa 
poziomy wodonośne: nadwęglowy oraz głębszy, międzywęglowy. Warstwy wodonośne kompleksu 
trzeciorzędowego mają zwierciadło napięte. Wody te posiadają przeważnie charakter subartezyjski. 
Stwierdzono także występowanie wód artezyjskich (między innymi w Przybkowie). 

W podłożu dolnopaleozoicznym wodonośne są warstwy zwietrzałe; generalnie skały podłoża 
przedtrzeciorzędowego są słabo przepuszczalne. 
 

2. Wielkość i jakość zasobów wód podziemnych 

Według Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000, arkusz Legnica, większe zasoby 
czwartorzędowych wód podziemnych skupiają się w dolinach Kaczawy i Czarnej Wody; wydziela się 
tu Użytkowe Poziomy Wód Podziemnych (UPWP) o potencjalnej wodonośności 30-50 m

3
/h (w dolinie 

Kaczawy poniżej Piątnicy i Starych Piekar wodonośność potencjalna wynosi 10-30 m
3
/h).  

W zasobach wód trzeciorzędowych wydzielono Użytkowe Poziomy Wód Podziemnych (UPWP), 
obejmujące północną, północno-zachodnią i południową część miasta. Największą wodonośnością 
potencjalną (30-50 m

3
/h) cechuje się obszar pomiędzy Pawicami a Pątnowem, najmniejszą (<10m

3
/h) 

- obszar położony na południowy-wschód od Osiedla Sienkiewicza. Zasadnicza część Legnicy 
pozbawiona jest jednak znaczących zasobów wód trzeciorzędowych. 

 
3. Główne i Lokalne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) w rejonie Legnicy 

Na terenie Legnicy zlokalizowany jest Lokalny Zbiornik Wód Podziemnych Słup-Legnica, 
dla którego zatwierdzona została „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki 
hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Lokalnego Zbiornika Wód 
Podziemnych Zbiornik Słup-Legnica, dawniej Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 318 Zbiornik 
Słup-Legnica” (decyzja DGK-II.4731.123.2015 AK Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2015 r.). 
Zbiornik obejmuje fragment dolin rzecznych Kaczawy i Nysy Szalonej. Zgodnie z powyższą 
dokumentacją powierzchnia zbiornika wynosi 19,16 km

2 
, jest to typ zbiornika porowy, średnia 

głębokość ujęć wynosi 15 m, moduł zasobów odnawialnych wynosi 4,53 l/s/km
2
, zasoby dyspozycyjne 

wynoszą 2 400 m
3
/24 h.   

Wśród Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), zlokalizowanych w pobliżu granic 
miasta, należy wymienić: GZWP nr 316 – Subzbiornik Lubin (ok. 5 km w kierunku północno – 
wschodnim), obecnie lokalny zbiornik wód podziemnych, GZWP nr 317 – Niecka wewnątrzsudecka 
Bolesławiec (położony na zachód od granic miasta) oraz GZWP nr 319 – Subzbiornik Prochowice – 
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Środa Śląska (na wchód od granic Legnicy). Ostatni z nich, jako jedyny z wymienionych GZWP, posiada 
opracowaną dokumentację hydrogeologiczną.  

 
Tab. Nr  15  - Główne i Lokalne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP)  w najbliższym sąsiedztwie Legnicy. 

Lp 
Nr 
GZWP 

Nazwa zbiornika  Wiek  Środowisko  
Pow.  
(km

2
) 

Śr. 
głęb.  
(m) 

Moduł 
zas.  
(l/s/km

2
) 

Zasoby 
(tys. m

3
/d) 

1 316 Subzbiornik Lubin  Tr porowe 258,0 130,0 2,0  50,0 

2 317 
Niecka wewnątrzsudecka 
Bolesławiec  

Cr3 szczelinowo – porowe  1000 
100 -
200  

1,2  80,0 

3 319 
Subzbiornik Prochowice – 
Środa Śląska  

Tr porowe 326,0 65,0  0,9 25,0 

źródło: Opracowanie ekofizjograficzne dla Województwa Dolnośląskiego, Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkie Biuro 
Urbanistyczne we Wrocławiu, http://www.eko.wbu.wroc.pl/eko/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
oprac. własne: PPU „SKALA” Lubin  

 

4. Wody gruntowe 

Zwierciadło pierwszego poziomu wód gruntowych zalega na zmiennej głębokości, zależnie 
od cech litologicznych skał, ukształtowania powierzchni oraz pory roku.  

Płytkie zaleganie wód gruntowych (0-2 m p.p.t.) cechuje 40% powierzchni miasta w obrębie 
holoceńskich teras rzecznych, den dolin rozcinających krawędzie wysoczyzn oraz na terenach 
bezodpływowych, obejmujących między innymi dawne wyrobiska. Lokalnie o płytkim zaleganiu wód 
decydują przewarstwienia osadów słabo przepuszczalnych blisko powierzchni terenu.  

Trzecia część obszaru Legnicy charakteryzuje się położeniem zwierciadła wód gruntowych 
na głębokości 2-4 m p.p.t. W obrębie szeroko rozprzestrzenionej terasy II, w miejscach położonych 
nieco wyżej oraz oddalonych od cieków wodnych, poziom wód gruntowych obniża się okresowo 
do głębokości poniżej 4 metrów. W górnych partiach stoków wysoczyzn stwierdzono występowanie 
wód gruntowych na głębokości 4-5 m, przeważająca część wysoczyzn nie ma wód gruntowych 
położonych płycej niż 5 metrów p.p.t. 
 
Tab. Nr 16  – Występowanie pierwszego poziomu wód gruntowych 

występowanie pierwszego poziomu wód gruntowych (m) powierzchnia (ha) odsetek pow. miasta 
0 - 2 2193,5 39,0 
2 - 4 1854,6 32,9 
poniżej 4 m 48,9 0,9 
brak do głębokości 5 1189,5 21,1 
źródło: oprac.  BRR Katowice 
 

1.4.2.9. Zasoby wód powierzchniowych 

1. Sieć rzeczna 

Legnica położona jest w obrębie zlewni Kaczawy; blisko połowa obszaru miasta odwadniana jest 
bezpośrednio do Kaczawy, pozostała część znajduje się w zlewniach Czarnej Wody i Wierzbiaka, 
dopływów Kaczawy. 

 
Tab. Nr 17 – Zlewnie  rzek w obrębie Legnicy 

Lp. powierzchnia (ha) odsetek pow. miasta 
KACZAWY (bezpośrednia) 2690 48,0 
WIERZBIAKA Z KOPANINĄ 1503 26,5 
CZARNEJ WODY Z PAWŁÓWKĄ 1436 25,5 
źródło: oprac.  BRR Katowice 
 

Sieć rzeczną w obrębie Legnicy stanowią: Kaczawa z Młynówką, Czarna Woda z Pawłówką, 
Wierzbiak z Kopaniną oraz szereg drobnych cieków i rowów melioracyjnych bez nazw własnych. 

a) Kaczawa ma źródła w Górach Kaczawskich na wysokości 575 m n.p.m., a jej ujście znajduje 
się na wysokości 93,6 m n.p.m. Średni spadek rzeki wynosi 5,74‰. Powierzchnia zlewni 
rzeki wynosi 2251,5 km

2
; w jej obrębie znajduje się tylko 8,4 % obszarów leśnych. Średni 

roczny przepływ ulega dużym wahaniom zależnym od równie zmiennych opadów 
atmosferycznych. W latach 1920-1935 wynosił on przeciętnie 7,1 m

3
/s, a w latach 1978-

1990 tylko 3,7 m
3
/s. W 1990 roku średni roczny przepływ wyniósł niespełna 1,5 m

3
/s. 

Kaczawa przepływa przez Legnicę na odcinku o długości 13,7 km przy przeciętnym spadku 
1,4‰. Rzeka w obrębie miasta jest uregulowana i obustronnie obwałowana z wyjątkiem 
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naturalnego, wysokiego brzegu w rejonie Lasku Pawickiego. Szerokość międzywala jest 
zróżnicowana: w części południowej (do ulicy Wodnej) waha się między 120 a 230 metrów, 
poniżej wynosi 30-90 metrów (najczęściej około 50-60 metrów). Na podpiętrzonym odcinku 
Kaczawy, na północ od Przybkowa, bierze początek zbudowane w średniowieczu koryto 
Młynówki. Całkowita długość kanału wynosiła około 6,7 km. Śródmiejski odcinek kanału został 
zasypany na początku lat 70. Współcześnie Młynówka ma około 3020 metrów długości, a jej 
wody odprowadzane są do Kaczawy powyżej ul. Wodnej. Zgodnie z raportem Oceny stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych na terenie Województwa Dolnośląskiego 
opublikowanym przez WIOŚ we Wrocławiu w kwietniu 2013r. w punkcie pomiarowym „Kaczawa 
– ujęcie wody dla m. Legnicy” jakość wód nie spełniała wymogu w zakresie kategorii jakości 
wody dla bardzo dobrego lub dobrego stanu ekologicznego. Parametry fizykochemiczne 
zbadanych wód zakwalifikowano do kategorii A2, natomiast parametry mikrobiologiczne „poza 
A3”;  

b) Czarna Woda uchodzi do Kaczawy w rejonie Piątnicy. Jest rzeką o charakterze nizinnym, 
bierze początek w Borach Dolnośląskich na wysokości 154,5 m n.p.m., uchodzi do Kaczawy 
na wysokości 114,1 m n.p.m. Średni spadek rzeki wynosi 0.8‰. Bardzo mały spadek koryta 
powoduje, że dno doliny Czarnej Wody jest płaskie, szerokie i w wielu miejscach podmokłe. 
Bezpośrednio powyżej Legnicy szerokie dno doliny Czarnej Wody stanowi polder 
dla ochrony miasta przed powodzią. W rejonie Grzymalina do Czarnej Wody uchodzi Skora, 
wypływająca z Gór Kaczawskich. Zasilanie wodami Skory powoduje, że opady 
atmosferyczne oraz topnienie śniegu w górach mają znaczny wpływ na wahania przepływu 
dolnego biegu Czarnej Wody. Legnicki odcinek rzeki został poprowadzony obwałowanym 
kanałem do rejonu Zbiornika Kormoran, dalej Czarna Woda płynie głębokim korytem 
o brzegach podniesionych nasypami ziemno-gruzowymi. Średni spadek tego odcinka wynosi 
0.4‰. Zgodnie z Oceną stanu wód i zbiorczym zestawieniem ocen stanu/potencjału 
ekologicznego oraz stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) 
objętych monitoringiem w latach 2010-2012, udostępnioną na stronach internetowych WIOŚ 
we Wrocławiu w zakładce  Wyniki pomiarów, dla wód opisywanej rzeki w punkcie pomiarowo 
– kontrolnym JCWP „Czarna Woda – ujście do Kaczawy” potencjał ekologiczny został 
opisany jako „dobry i powyżej dobrego” a dla w przypadku stanu chemicznego 
nie stwierdzono przekroczenia stężenia średniorocznego i maksymalnego zanieczyszczeń.  

c) Pawłówka, dopływ Czarnej Wody, jest niewielkim ciekiem biorącym początek na Wysoczyźnie 
Chojnowskiej w rejonie huty miedzi, stanowiąc odbiornik ścieków z oczyszczalni huty. 
Pawłówka ma koryto skanalizowane, na obszarze zabudowanym częściowo poprowadzone 
pod ziemią. Zgodnie z Oceną stanu wód...w punkcie pomiarowo – kontrolnym JCWP 
„Pawłówka – ujście do Czarnej Wody” potencjał ekologiczny wód tego cieku został opisany 
jako „słaby”, a stan chemiczny wód oceniono jako „PSD – przekroczone stężenia 
średnioroczne i maksymalne” zanieczyszczeń. W związku z tym stan wód w tym punkcie 
JCWP oceniono jako „stan zły”; 

d) Wierzbiak, prawy dopływ Kaczawy, wypływa ze Wzgórz Strzegomskich (na wysokości około 
250 m n.p.m.), a uchodzi do Kaczawy na wysokości 108,8 m. Średni spadek rzeki wynosi 
3.18‰. W rejonie Legnicy Wierzbiak płynie wąskim korytem wciętym 2-3 metry 
w powierzchnię szerokiej terasy. Zgodnie z  Oceną stanu wód...w punkcie pomiarowo – 
kontrolnym JCWP „Wierzbiak  - poniżej ujścia Kopaniny” potencjał ekologiczny wód tej rzeki  
został opisany jako „umiarkowany”, a dla w przypadku stanu chemicznego nie stwierdzono 
przekroczenia stężenia średniorocznego i maksymalnego zanieczyszczeń. Nie mniej stan 
wód w tym punkcie JCWP oceniono jako „stan zły”; 

e) Kopanina, dopływ Wierzbiaka, rozpoczyna bieg w rejonie Nowej Wsi Legnickiej. Przez teren 
lotniska przepływa podziemnym kanałem, następnie otwartym rowem dopływa w rejon 
ul. Niklowej. Przez osiedle Piekary ciek prowadzony jest pod ziemią, by ponownie wypłynąć 
między ulicami Dąbrówki i Ziemowita w Piekarach Wielkich. Kopanina jest odbiornikiem 
ścieków z oczyszczalni miejskiej. Do ujścia do Wierzbiaka płynie korytem wciętym 2-3 metry 
w powierzchnię terasy. Zgodnie z  z danymi zawartymi w Ocenie stanu wód...dla tego cieku 
nie utworzono punktu pomiarowo – kontrolnego JCWP.  

 
2. Wody stojące 

 Na terenie miasta istnieje 67 zbiorników wód stojących pochodzenia antropogenicznego, 
o łącznej powierzchni 57,3 ha, z czego 40,1 ha stanowią stawy infiltracyjne ujęcia wody w Przybkowie. 
 Pozostałe zbiorniki antropogeniczne to zalane wyrobiska po eksploatacji surowców skalnych, 
drobne stawy i zbiorniki przeciwpożarowe oraz osadniki i zbiorniki wód opadowych Huty Miedzi 
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“Legnica”. Niektóre zbiorniki są wypełnione wodą jedynie częściowo bądź okresowo.  
 W Legnicy brak jest wód stojących pochodzenia naturalnego; śladami istniejących dawniej jezior 
są okresowo podmokłe torfowisko przy ulicy Gniewomierskiej oraz tereny podmokłe w rejonie ulicy 
Łąkowej i Podmokłej, gdzie istniał dawniej staw o powierzchni około 20 ha. 
 

3. Zgodnie z aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (aPGW), 
miasto Legnica położone jest w granicach jednostek planistycznych gospodarowania wodami 
wymienionych w tabeli poniżej. 

 

Nazwa Kod JCWP Status 
Ocena stanu wg. 

aPGW 

Ocena zagrożenia 
nieosiągnięcia 

celów RDW 
Czarna Woda od 

Karkoszki do 
Kaczawy 

RW600019138699 silnie zmieniona zły zagrożona 

Pawłówka RW6000181386922 silnie zmieniona zły zagrożona 

Kaczawa od Nysy 
Szalonej do Czarnej 

Wody 
RW60002013859 silnie zmieniona zły zagrożona 

Dopływw Przybkowie RW60001613854 silnie zmieniona zły zagrożona 

Żurawek RW600017138874 naturalna zły zagrożona 

Wierzbiak od 
Kojszkówki do 

Kaczawy 
RW60001913889 silnie zmieniona zły zagrożona 

Kaczawa od Czarnej 
Wody do Odry 

RW600020138999 naturalna zły zagrożona 

Lubiatówka RW600018138689 silnie zmieniona zły niezagrożona 

 
 
1.4.2.10. Szata roślinna i świat zwierzęcy 

Pomimo silnej antropopresji wiele obszarów w Legnicy odgrywa ważną rolę ekologiczną, stwarzając 
dogodne miejsca bytowania i rozmnażania się wielu gatunków roślin i zwierząt. Procesy naturalnej sukcesji 
prowadzą do wzbogacenia lub rewitalizacji wielu terenów zdegradowanych w wyniku wcześniejszych 
poczynań człowieka. 

 
1. Szata roślinna 

Zachowane fragmenty naturalnych terenów otwartych i licznych terenów zieleni miejskiej, z których 
miasto niegdyś słynęło, skupiają wiele ciekawych gatunków roślin.  

Na terenie miasta stwierdzono występowanie 5 gatunków roślin naczyniowych objętych ochroną 
częściową. Są nimi: cis pospolity Taxus baccata , gruszyczka okrągłolistna Pyrola rotundifolia, listera 
jajowata Listera ovata, podkolan biały Platanthera bifolia i śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis. 
Ponadto występują 2 ściśle chronione gatunki - buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia i lilia 
złotogłów Lilium martagon. Stanowiska roślin chronionych: 

a) buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia - gatunek rzadki na Dolnym Śląsku, 
notowano w lasku przy ul. Rzeszotarskiej; 

b) lilia złotogłów Lilium martagon - notowano w Lasku Pawickim; 
c) gruszyczka okrągłolistna Pyrola rotundifolia - notowana w lasku za stawami przy ul. 

Rzeszotarskiej; 
d) listera jajowata Listera ovata – notowano na skraju lasku przy ul. Rzeszotarskiej; 
e) podkolan biały Platanthera biforia – notowano w Lasku Pawickim; 
f) śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis - notowano w Lasku Pawickim. 
Pomimo braku statusu ochronnego, na uwagę zasługują 2 gatunki ciepłolubnych róż: róża 

rdzawa Rosa rubiginosa oraz rzadka w Polsce róża eliptyczna Rosa indora rosnące w użytku 
ekologicznym „Trzcinowisko przy ul. Gniewomierskiej’’, a także umieszczony na Polskiej Czerwonej 
Liście ze statusem NT (bliski zagrożenia) koniopłoch łąkowy Silaum silaus. Roślina ta zasiedla 
wilgotne łąki przy ul. Poznańskiej. 

Źródła literaturowe [dane RDOŚ kwiecień 2022] pozwoliły wskazać na obszarze opracowania 
następujące siedliska wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywy Siedliskowej): 

a) 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum; 
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b) 9190 Kwaśne dąbrowy Quercetea robori-petraeae 
Wyżej wymienione siedliska znajdują się w Lasku Pawickim i pobliskich terenach leśnych oraz 

w rejonie ul. Rzeszotarskiej. Siedliska zaznaczono na mapie ekofizjografii. 
Ponadto w jednej z rzek na terenie miasta stwierdzono siedlisko o kodzie 3260 Nizinne 

i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis Dla stanowiska tego 
prowadzony jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska monitoring przyrodniczy (dane 
o lokalizacji stanowią dane wrażliwe w myśl RDOŚ i nie mogą być powszechnie udostępniane – 
dokładną lokalizację można uzyskać w uzasadnionych przypadkach w RDOŚ we Wrocławiu). 
 

2. Świat zwierzęcy 

W wyniku inwentaryzacji świata zwierzęcego (Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Legnica. 
Część IV. Charakterystyka świata roślinnego i zwierzęcego, “Fulica” - Jankowski Wojciech, Wrocław 
1996), stwierdzono występowanie na terenie miasta wielu chronionych gatunków zwierząt: 

a) 6 gatunków chronionych ryb: koza, minóg strumieniowy, piekielnica, piskorz, strzebla potokowa, 
śliz; 

b) 16 gatunków innych ryb: brzana, ciernik, czebaczek amurski, jaź, jelec, karaś srebrzysty, 
kiełb, kleń, lipień, okoń, płoć, pstrąg potokowy, słonecznica, szczupak, ukleja, węgorz; 
wymienione gatunki ryb występują jedynie w Kaczawie, Młynówce, Czarnej Wodzie, 
Wierzbiaku oraz w stawach przy ulicy Rzeszotarskiej i Szczytnickiej, a także w Lasku 
Złotoryjskim; 

c) 11 gatunków chronionych płazów: grzebiuszka ziemna, kumak nizinny, ropucha szara, 
ropucha zielona, rzekotka drzewna, traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna, żaba 
jeziorkowa, żaba moczarowa, żaba trawna, żaba wodna; 

d) 3 gatunki chronionych gadów: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, zaskroniec 
zwyczajny; 

e) 62 gatunki gniazdujących chronionych ptaków: białorzytka, bocian biały, cierniówka, czajka, 
drozd śpiewak, dzierlatka, dzięcioł duży, dzięcioł średni, dzięcioł zielony, dzwoniec, gawron, 
gąsiorek, grubodziób, jaskółka oknówka, jerzyk, kawka, kląskawka, kokoszka wodna, 
kopciuszek, kos, kowalik, kruk, kukułka, kulczyk, kwiczoł, łozówka, makolągwa, mazurek, 
muchołówka szara, muchołówka żałobna, myszołów, pełzacz ogrodowy, piecuszek, piegża, 
pierwiosnek, pleszka, pliszka siwa, pliszka żółta, płomykówka, pokrzewka czarnołbista, 
pokrzewka ogrodowa, potrzos, pustułka, puszczyk, sierpówka, sikora bogatka, sikora modra, 
skowronek, słowik rdzawy, sowa uszata, sójka, sroka, szpak, szczygieł, świergotek polny, 
świstunka, trzciniak, trznadel, wilga, wróbel, zaganiacz, zięba; 

f) 3 inne gatunki gniazdujących ptaków: grzywacz, kuropatwa, łyska; 
g) 14 gatunków chronionych ssaków: bóbr, borowiec wielki (nietoperz), gacek brunatny 

(nietoperz), gronostaj, jeż, karlik malutki (nietoperz), kret, łaska, mroczek późny (nietoperz), 
nocek natterera (nietoperz), nocek rudy (nietoperz), ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, 
wiewiórka pospolita; 

h) 17 gatunków innych ssaków: dzik, jeleń, karczownik, kuna domowa, kuna leśna, lis, mysz 
domowa, mysz leśna, mysz polna, nornik północny, nornica ruda, piżmak, polnik, sarna, szczur 
wędrowny, tchórz zwyczajny, zając szarak. 

 
1.4.2.11. Struktura środowiska przyrodniczego 

1. System ekologiczny miasta 

Podstawę systemu ekologicznego miasta stanowią korytarze ekologiczne o znaczeniu 
regionalnym: dna dolin Kaczawy i Czarnej Wody oraz korytarz o znaczeniu ponadlokalnym, jakim jest 
dolina Wierzbiaka. Wiążą one obszar miasta z otoczeniem. Dno doliny Kaczawy stanowi korytarz 
ekologiczny rangi regionalnej, łączący Góry i Pogórze Kaczawskie z europejskiej rangi korytarzem 
doliny Odry. Korytarz umożliwia migrację i wymianę genetyczną wielu gatunkom fauny i flory; stanowi 
główną oś rusztu ekologicznego Legnicy.  

W obszarze zainwestowanym korytarze Kaczawy i Czarnej Wody są zawężone: zbyt blisko 
koryta znajdują się wały przeciwpowodziowe, a przegradzające doliny rzek nasypy kolejowe stanowią 
bariery dla swobodnej migracji gatunków. Wrażliwym obszarem łącznikowym, wymagającym utrzymania, 
jest teren otwarty położony między Laskiem Pawickim a większymi kompleksami leśnymi, położonymi na 
północ od Legnicy, a w wymiarze lokalnym także rejon ulicy Mostowej, łączący Park Miejski z Aleją 
Zwycięstwa i Laskiem Złotoryjskim. 

 
2. Biocentra, korytarze i wyspy ekologiczne 
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 Do najistotniejszych ekosystemów na terenie miasta, stanowiących lokalne biocentra oraz 
korytarze i wyspy ekologiczne, należą: 

1) Lasek Pawicki wraz z przyległym odcinkiem Kaczawy oraz okolicznymi polami i łąkami - 
jedyny naturalny teren leśny na obszarze miasta, stanowiący miejsce bytowania wielu 
gatunków ptaków i ssaków, a także kilku roślin chronionych i grzybów. Wykształcone 
na terenie Lasku Pawickiego zespoły leśne odzwierciedlają zróżnicowane stosunki 
wilgotnościowe. Większą część lasu stanowi drzewostan dębowy, w części północno-
zachodniej występuje bagienny łęg olszowy, natomiast na południe od oczyszczalni ścieków 
- buczyna. W podszycie występuje częściowo chroniona kruszyna pospolita, a w runie 
gatunki chronione ściśle: śnieżyczka przebiśnieg, lilia złotogłów i podkolan biały oraz 
gatunek chroniony częściowo - konwalia majowa. Obszar stanowi siedlisko chronionych 
gatunków płazów, gadów i ptaków; 

2) Lasek Złotoryjski wraz z gliniankami oraz okolicznymi łąkami i nieużytkami - teren parku 
leśnego ze sztucznie wprowadzanymi nasadzeniami; stanowi miejsce bytowania wielu 
gatunków płazów i ptaków oraz gadów i małych ssaków;  

3) łąki i zalesienia przy ul. Rzeszotarskiej - tworzące urozmaicony ekosystem, składający się z dwóch 
terenów leśnych, dużego stawu oraz pól i łąk z zakrzaczeniami; pomimo sąsiedztwa składowiska 
odpadów stanowi miejsce bytowania wielu gatunków chronionych roślin i zwierząt; 

4)  obszar położony pomiędzy ul. Rzeszotarską a składowiskiem odpadów cechuje się znacznym 
nagromadzeniem walorów przyrodniczych, dzięki zróżnicowanym siedliskom występuje tu liczna 
populacja wielu chronionych gatunków fauny i flory; rejon ten obejmuje: użytki ekologiczne: 
“Lasek przy ul. Rzeszotarskiej” i “Bagno przy ul. Poznańskiej”;  

5) lasek brzozowo-sosnowo-osikowy z turzycami, o rozwiniętej linii brzegowej z bogatą strefą 
ekotonową i stanowiskiem storczyków; z lasem graniczą dwa stawy z grążelem żółtym 
i rdestnicą pływającą, sitowiem, pałką szerokolistną i turzycami; 

6) zadrzewienia wokół wyrobiska przy starej cegielni; 
7) pagórek (ostaniec erozyjny) położony na zachód od terenu cegielni; 
8) Park Miejski - duży teren zieleni miejskiej z bogatym drzewostanem i licznymi krzewami; 

miejsce bytowania licznych gatunków ptaków i drobnych ssaków; 
9) Cmentarz Komunalny położony przy ul. Wrocławskiej 124 - duży teren zieleni miejskiej 

z licznie występującymi gatunkami chronionych ptaków i drobnych ssaków; 
10) trzcinowiska i łąki przy ulicy Gniewomierskiej - podmokły teren stanowiący schronienie 

dla licznych płazów, gadów i ptaków; 
11) inne większe obszary podmokłe, występujące: 

a) w rejonie ulic: Podmokłej i Rzecznej (dno dawnego stawu), 
b) w rejonie ulicy Miejskiej - pozostałość jeziora (relikt Pojezierza Legnickiego). 

 Do innych terenów, istotnych dla środowiska przyrodniczego miasta zaliczyć należy: 
1) Kąpielisko Północne - sztuczny zbiornik wodny z przyległymi łąkami i nieużytkami (miejsce 

bytowania wielu płazów, gadów, ptaków i ssaków); 
2) łąka i staw przy ul. Poznańskiej - pozostałości większych podmokłych terenów (dogodne 

miejsce bytowania i rozrodu płazów i ptaków); 
3) stawy przy ul. Szczytnickiej z przyległym lasem (miejsce występowania chronionych 

gatunków płazów, gadów, ptaków i ssaków); 
4) folwark Czerniewice i zadrzewienia na obszarze byłej strefy ochronnej Huty Miedzi “Legnica” 

- zniszczony dwór z pozostałościami parku i sztuczne zalesienia ochronne z przewagą topoli 
(teren jest stopniowo zasiedlany przez chronione gatunki zwierząt); 

5) zalesienia przy ul. Jaworzyńskiej wraz z przyległymi polami i nieużytkami (schronienie kilku 
gatunków chronionych ptaków); 

6) Tarninów - miejsce bytowania drobnych zwierząt, zwłaszcza ptaków; 
7) nieużytkowne lotnisko - zarastające w części południowej roślinnością ruderalną i krzewami 

(miejsce bytowania dla ptactwa); 
8) rzeki Kaczawa, Młynówka, Czarna Woda i Wierzbiak wraz z przyległymi polami, łąkami 

i zadrzewieniami (miejsce bytowania wielu gatunków ryb, płazów, ptactwa wodnego oraz 
ssaków); 

9) tereny istotne dla lokalnych systemów ekologicznych oraz stanowiące znaczący element 
na trasach migracji zwierzyny: pozostałe stare osiedla mieszkaniowe z dobrze 
ukształtowanymi ogrodami, ogrody działkowe, pola w południowej i północnej części miasta; 

10) pozostałe tereny otwarte - zieleńce, ogrody przydomowe i nieużytki, a także nieużytkowane 
pomieszczenia starych i wysokich budynków (strychy, dzwonnice, wieże), stanowiące 
dogodne miejsce gniazdowania niektórych ptaków (pustułka) i ssaków (nietoperze). 
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3. Rekultywacja terenów wokół Huty Miedzi “Legnica” 
Do 1 stycznia 2006 roku tereny wokół Huty Miedzi „Legnica”, zdegradowane przez działalność 

zakładu, były objęte  strefą ochronną.  Strefa ochronna Huty Miedzi “Legnica” została ustanowiona decyzją 
wojewody legnickiego z 31 marca 1988 roku na obszarze 1128 ha w Legnicy (około 780 ha w południowo-
zachodniej części miasta) i w gminie Krotoszyce.  

W obrębie strefy dominowały zdegradowane użytki rolne (z dużą koncentracją metali ciężkich 
i o silnym zakwaszeniu), w znacznej mierze pozbawione roślinności, nieprzydatne do użytkowania 
rolniczego, z zaawansowanymi procesami erozji powierzchniowej (800 ha); tereny przemysłowe, drogi 
i wody zajmowały około 258 ha, zaś tereny zadrzewione jedynie 70 ha (Lasek Złotoryjski); strefa 
obejmowała kilka miejscowości (Smokowice, Białka, Pawłowice Małe, Jaszków) oraz kilka budynków 
mieszkalnych położonych przy ulicy Kilińskiego w Legnicy.  

Obszar objęty odszkodowaniami za straty w plonach był wielokrotnie większy od strefy ochronnej 
huty: na wschodzie sięgał po ulicę Jaworzyńską i zachodnią granicę lotniska, na południu – po 
autostradę A4 (wraz z doliną Kaczawy na północ od Duninowa), zaś na zachodzie zamykała go linia 
wyznaczona miejscowościami Lubiatów, Goślinów i Ulesie. 

Dla przywrócenia czynności biologicznej terenów w obrębie strefy podjęto (oprócz ograniczania emisji 
zanieczyszczeń), działania rekultywacyjne, obejmujące między innymi: niwelację terenów zerodowanych, 
wapnowanie gleb, głęboką orkę dla zmniejszenia koncentracji metali ciężkich w warstwie powierzchniowej, 
uprawę roślin na nawóz, wprowadzanie darni przeciwerozyjnej, zadrzewień i zakrzaczeń, budowę 
osadników i zbiorników retencyjnych wraz z systemem rowów opaskowych wokół składowisk odpadów 
i kierowania zanieczyszczonych wód powierzchniowych z terenu strefy do zakładowej oczyszczalni 
ścieków. W wyniku rekultywacji zanotowano odkwaszenie gleb, pobudzenie procesów próchnicotwórczych 
i pojawienie się mikroflory glebowej, jednocześnie zaprzestano produkcji rolniczej i ogrodniczej oraz 
zlikwidowano istniejące w strefie miejscowości. 

Realizacja kompleksowego programu ograniczania uciążliwości Huty Miedzi “Legnica” pozwoliła 
wojewodzie legnickiemu decyzją GP/AW-7622-3/5106/5238/96 z 18 grudnia 1996 roku zmniejszyć 
obszar strefy ochronnej do 630,5 ha (granice strefy ochronnej wyznaczono kierując się aktualnymi 
izoliniami immisji substancji szkodliwych emitowanych przez Hutę Miedzi “Legnica”), z czego 
w granicach miasta znajdowało się się około 472 ha. 

W obrębie zmniejszonej powierzchni byłej już strefy ochronnej około 320 ha zajmują 
zadrzewienia, 45 ha – darń przeciwerozyjna (przeznaczona do zalesienia), 3 ha - plantacje wikliny, 
pozostałą część strefy stanowią tereny przemysłowe oraz drogi i wody.  

Program zagospodarowania wód powierzchniowych dawnej strefy ochronnej huty (ochrony 
sąsiadującego ze strefą ujęcia wody powierzchniowej rzeki Kaczawy) obejmował  realizację 
następujących elementów: osadników, zbiorników małej retencji, rowów opaskowych i melioracyjnych, 
zawrotów wody z rejonów składowania odpadów przemysłowych do zakładowej oczyszczalni ścieków. 

Obecnie obszary dawnej strefy ochronnej stanowią własność Huty Miedzi „Legnica” i zgodnie 
z obowiązującym prawem,  zakład musi ograniczyć swoje szkodliwe oddziaływanie do terenów, 
do których posiada tytuł prawny. W rejonie huty miedzi pracują w sposób ciągły automatyczne 
systemy pomiarowe emisji. Średnioroczne stężenia wszystkich mierzonych zanieczyszczeń 
są znacznie niższe od dopuszczalnych wartości średniorocznych ustalonych w prawie polskim 
w oparciu o dyrektywy unijne. Tereny byłej strefy ochronnej stanowią  obecnie tzw. „niszę 
ekologiczną”, w której gnieździ się ptactwo, żyją drobne zwierzęta wodno – ziemne i bujnie rozwija się 
roślinność.  

 

1.4.3. Ochrona prawna wartości przyrodniczych 

Ochronie prawnej, ustanowionej na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. Dz. U. 2022, poz. 916), podlegają wartości przyrody ożywionej: dendrologiczne - drzewa, 
grupy drzew i aleje oraz tereny o charakterze podmokłym, częściowo pochodzenia antropogenicznego 
- glinianki, mokradła z trzcinowiskami, tereny podmokłe, tereny sukcesji lasu na obszarze dawnej 
strzelnicy, chronione jako użytki ekologiczne oraz wartości przyrody nieożywionej - głazy narzutowe z 
okresu zlodowacenia środkowopolskiego. Istniejące w Legnicy formy ochrony prawnej wartości 
przyrodniczych, ustanowione na mocy w/w ustawy, obejmują:  

1) pomniki przyrody (51 obiektów, zob. załącznik 2), w tym 49 pomników przyrody ożywionej 
(pojedyncze obiekty, grupy drzew i aleje) oraz 2 pomniki przyrody nieożywionej (głazy 
narzutowe); 

2) użytki ekologiczne (5 użytków o łącznej powierzchni 15,44 ha). 
 Dane uzyskano ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu w zakładce 
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Formy Ochrony Przyrody – Dane aktualne na dzień:  30.06.2022 r. 
 
1.4.3.1. Pomniki przyrody 

1. Pomniki przyrody ożywionej 
 Na terenie Legnicy zlokalizowanych jest obecnie 49 pomników przyrody ożywionej, obejmujących 
łącznie 214 drzew: 30 gatunków występujących pojedynczo, w grupach oraz jako aleje jedno- i 
dwustronne, ustanowionych: 

1) Rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z dnia 25 października 1994 r. (Dz. Urz. Woj. 
Legnickiego Nr 22 poz. 148) (miłorząb dwuklapowy na Skwerze Orląt Lwowskich); 

2) Uchwałą Nr LI/383/98 Rady Miejskiej Legnicy z 30 marca 1998 roku (pojedyncze drzewa, 
grupy, aleje), obejmujących łącznie 477 drzew.  Do dnia dzisiejszego z tej liczby 
przetrwało 226 drzew. Wielkie straty w drzewostanie, w tym uznanym za pomniki przyrody, 
dokonała gwałtowna nawałnica, która przeszła nad Legnicą w dniu 23 lipca 2009 r. 
Największe zniszczenia odnotowano na terenie Parku Miejskiego.  

 
2. Pomniki przyrody nieożywionej  

 Na terenie miasta usytuowane są dwa pomniki przyrody nieożywionej. Są to głazy narzutowe 
z okresu zlodowacenia środkowopolskiego (granitoid i granitognejs w Lasku Złotoryjskim), ustanowione 
Decyzją 11/67 PWRN Wrocław z dnia 28 grudnia 1967 r. (Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej we Wrocławiu 
Nr 2 z 15.03.1969 r.) i Zarządzeniem Nr 28 Wojewody Legnickiego z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. 
Legnickiego Nr 13 poz. 201). 
 
1.4.3.2. Użytki ekologiczne 

Uchwałą Nr XXII/239/2000 Rady Miejskiej Legnicy z 27 kwietnia 2000 roku, w celu ochrony 
resztek, niegdyś rozległych, terenów podmokłych, utworzono sześć użytków ekologicznych, o łącznej 
powierzchni 23,4 ha: “Glinki w Lasku Złotoryjskim”, “Lasek przy ulicy Rzeszotarskiej”, “Glinianki przy 
ulicy Szczytnickiej”, “Podmokła łąka przy ulicy Poznańskiej”, “Bagno przy ulicy Poznańskiej” oraz 
“Trzcinowisko przy ulicy Gniewomierskiej” (część północna i południowa).  

Uchwałą nr XXV/259/04 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 27 września 2004 r. (Dz .Urz. Woj. 
Doln. Nr 213 z dnia 04.11.2004 r. Poz. 3318) ograniczono zasięg użytku ekologicznego „Trzcinowisko 
przy ul. Gniewomierskiej” do jego północnej części.  

Uchwałą Nr XXVII/294/04 Rady Miejskiej Legnicy z 29 listopada 2004 r.  (Dz. Urz. Woj. Doln. 
Nr 2 z dnia 05.01.2005 r.poz.79) utworzono użytek ekologiczny „Trzcinowisko przy ul. Miejskiej” 
(zob. Załącznik 3).  

Uchwałą Nr XXX/302/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. 
z dnia 3.03.2017 r. poz. 1074) zniesiono użytek ekologiczny pn.: „Lasek przy ulicy Rzeszotarskiej”. 

Uchwałą Nr XLIV/483/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. 
z dnia 05.04.2018 r. poz. 1736) zniesiono formę ochrony przyrody w postaci użytku ekologicznego 
pod nazwą „Bagno przy ul. Poznańskiej”. 

Obecnie, łączna powierzchnia ustanowionych użytków ekologicznych na terenie Legnicy wynosi 
15,44 ha. 
 
1.4.3.3. Obiekty i obszary proponowane do ochrony prawnej  

Proponuje się objąć ochroną pomnikową następujące obiekty: 
1) aleję lipową położoną na południe od ul. Wodnej, 
2) szpaler kasztanowców przy ul. Wielogórskiej w Przybkowie, 
3) wierzbę w rejonie ul. Mickiewicza, 
4) trzy wierzby i dąb w dolinie Czarnej Wody, 
5) głaz narzutowy - granitognejs z fragmentem żyły kalcytowej w Lasku Złotoryjskim. 
Cenny przyrodniczo obszar podmokły, godny ochrony jako użytek ekologiczny, stanowią szuwary 

przy Wałach Królowej Jadwigi - zalewisko bujnie porastające sitowiem, pałką szerokolistną i rdestnicą 
pływającą; obszar zalewiska jest siedliskiem licznych gatunków płazów, gadów i ptactwa wodnego. 
 

1.4.3.4. Pozostałe obszary ochrony przyrody i krajobrazu, w tym obszary Natura 2000  

 Na terenie miasta nie występują inne, poza ww. obszary ochrony przyrody i krajobrazu. 
W przypadku najbliższych obszarów ochrony przyrody i krajobrazu, bezpośrednio przy granicy miasta 
zlokalizowany jest projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk NATURA 2000 „Pątnów Legnicki” 
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PLH020052. Omawiany Obszar zlokalizowany jest w odległości ok. 900 m od granic 
administracyjnych Legnicy, w kierunku północno – wschodnim, w pobliżu wsi Pątnów Legnicki. Obszar 
NATURA 2000 obejmuje swym zasięgiem leśne rezerwaty przyrody „Błyszcz” i „Ponikwa” utworzone 
dla ochrony cennych fragmentów lasu, głównie łęgu i grądu.  
 W przypadku pozostałych obszarów ochrony przyrody i krajobrazu, ich odległość od granic 
miasta wynosi ponad 30 km i są to: 

1) Park Krajobrazowy „Chełmy” wraz z otuliną,  
2) Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Czarnej Wody”,  
3) Obszar Chronionego Krajobrazu „Grodziec”, 
4) Obszar chronionego Krajobrazu „Dolina Odry”, 
5) Ostoja NATURA 2000 „Bory Dolnośląskie” PLB 020005 - Bory Dolnośląskie obejmują jeden 

z największych w Polsce zwartych kompleksów leśnych. Bory leżą w dorzeczu Odry, 
6) Ostoja NATURA 2000 „Dolina Środkowej Odry” PL 071 - Ostoja obejmuje fragment doliny 

Odry od Nowej Soli do ujścia Nysy Łużyckiej. 
 

1.4.4. Zagrożenia naturalne i antropogeniczne środowiska Miasta Legnicy  

 Na terenie Miasta Legnicy zaobserwowano występowanie zagrożeń naturalnych oraz zagrożeń 
wynikających z bezpośredniej i pośredniej działalności człowieka, tzw. zagrożenia antropogeniczne. 
 Do najpoważniejszych zagrożeń naturalnych zaliczono zagrożenie powodziowe, natomiast 
do zagrożeń pochodzenia  antropogenicznego,  mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
zaliczono: zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenie gleb, potencjalną 
eksploatację złóż węgla brunatnego, zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych, 
gospodarkę odpadami, klimat akustyczny (zagrożenie hałasem), zagrożenie bezpieczeństwa ludności 
i jej mienia oraz oddziaływanie promieniowania. 
 
1.4.4.1. Zagrożenia naturalne powodziowe  

 Zgodnie z ustaleniami Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa 
Powodziowa), Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przygotował i przekazał w dniu 
15 kwietnia 2015 r. jednostkom administracji mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka 
powodziowego (MRP). W 2020 r. mapy zagrożenia powodziowego oraz na mapy ryzyka 
powodziowego zostały zaktualizowane i udostępnionych do publicznej wiadomości w dniu 
22 października 2020 r. Ponowna aktualizacja miała odbyła się we wrześniu 2022 r. Powyższe mapy 
dostępne są na Hydroportalu KZGW, pod adresem: https://isok.gov.pl/hydroportal.html  
 Na podstawie art. 166 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 
ze zm.) a także art. 10 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), obszary szczególnego zagrożenia powodzią 
wyznaczone na mapach zagrożenia powodziowego uwzględnia się w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Projekt studium podlega uzgodnieniu z 
Wodami Polskimi w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na tych 
obszarach.  
 Na załącznikach graficznych - Mapach: 1.4. Elementy środowiska przyrodniczego i 2.2. Polityka 
przestrzenna wobec środowiska przyrodniczego, określone zostały na podstawie aktualnych map 
zagrożenia powodziowego: 

1) obszary szczególnego zagrożenia powodzią - obszary, na których prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%, 

2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią – obszary, na których prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, 

3) obszary zagrożenia powodzią – woda 0,2% (raz na 500 lat), 
4) obszary narażone na zalanie w przypadku całkowitego zniszczenia wałów. 

Natomiast na Mapie 2.1. Kierunki zagospodarowania przestrzennego przedstawiono obszary, o 
których mowa wyżej, w punktach 1 i 2. 

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują przepisy odrębne, w tym zakazy 
wynikające z ustawy Prawo wodne. 
 
1.4.4.2. Zagrożenia antropogeniczne  

1. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 

 „Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2011 roku” podaje, że na terenie 

https://isok.gov.pl/hydroportal.html


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – tekst jednolity 

U25 | S t r o n a  

miasta Legnicy pomiary zanieczyszczenia powietrza prowadzone są przez: Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska oraz służby ochrony środowiska KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi 
“Legnica”. W 2011 roku pomiary były wykonywane w dwóch stacjach badawczych, zlokalizowanych 
przy al. Rzeczypospolitej ( własność WIOŚ) oraz przy ul. Porazińskiej ( własność KGHM). Zakres 
pomiarowy stacji jest różny, zależny od wyników wykonywanej raz na 5 lat „pięcioletniej oceny jakości 
powietrza” (zgodnie z art. 88 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska) i możliwości technicznych.  
 Ocenę dla wszystkich zanieczyszczeń powietrza w roku 2011 wykonano w nowym układzie stref, 
określonym w ustawie o zmianie Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw 
(stanowiącej transpozycję Dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 
21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy). Legnica uzyskała obok 
Wałbrzycha własną strefę jako miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.   
 Oceny stanu środowiska dokonywano z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: ze względu 
na ochronę zdrowia ludzi i ze względu na ochronę roślin. Podstawę oceny jakości powietrza stanowią 
dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008r. Nr 47, 
poz. 281). 
 W roku 2011, podobnie jak w poprzednich latach, została sporządzona ocena poziomów 
substancji w powietrzu zgodnie z art.89 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2008.25.150), 
w której dokonano klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego, dającej podstawę do zaplanowania 
działań na rzecz jakości powietrza w obszarach, w których są przekraczane wartości kryterialne 
określone dla ochrony zdrowia ludzi. Jak wspomniano wyżej, Legnica uzyskała  własną strefę jako 
miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.  
 Na podstawie klasyfikacji strefowej województwa dolnośląskiego dla miasta Legnicy stwierdzono 
potrzebę opracowania programów ochrony powietrza (klasa C) ze względu na ochronę zdrowia ludzi 
(tab.). Dotyczyło to przekroczenia poziomów normatywnych następujących zanieczyszczeń: PM10, 
benzo(a)piren, PM2,5 i arsen.  
 
Tab. Nr 18 – Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń w 2011 r., uzyskane w ocenie rocznej 
dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi 

Nr Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej 
strefy 
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3* As Cd Ni B(a)P PM2,5 

1 Aglomeracja 
wrocławska  

PL0201 A C C A A A A A A A C C 

2 m. Legnica PL0202 A A C A A A A C A A C C 
3 m. Wałbrzych PL0203 A A C A A A A A A A C A 
4 Strefa 

dolnośląska  
PL0204 A A C A A C C A A A C A 

*wg poziomu docelowego, skróty: C – przekroczenie poziomów normatywnych - konieczne opracowanie POP, A – brak 
przekroczeń, źródło: Raport o stanie środowiska w wojewódzkie dolnośląskim 2011 WIOŚ Wrocław – 
http://www.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?id=publikacje&sub=raporty. Data pobrania: 12.12.2012 r.  
 

2. Zanieczyszczenie gleb 

Wieloletnia, ogromna emisja metali ciężkich i związków siarki przez Hutę Miedzi “Legnica” 
spowodowała, że tereny położone w południowej części miasta są w wysokim stopniu skażone 
metalami ciężkimi. Porównanie zawartości miedzi i ołowiu w glebach południowej (poza obszarem 
byłej strefy ochronnej Huty Miedzi "Legnica") i północnej części miasta w roku 1999 przedstawiał się 
następująco: 
Tab. Nr  19 – Stopień skażenia metalami ciężkim gleb w południowej i północnej części Legnicy  

Metale 
ciężkie 

południowa część miasta północna część miasta 
średnio [ppm] max [ppm] ilość prób średnio [ppm] max [ppm] ilość prób 

MIEDŹ 235,3 1128 60 72,4 372 99 
OŁÓW 137,6 534 63 62,1 164 86 
źródło: baza danych do Atlasu geochemicznego LGOM 1999, oprac. własne BRR Katowice 
 

Na obszarze byłej strefy ochronnej huty, w miejscach, gdzie nie mieszano gleby ze skałą 
macierzystą, zawartość miedzi w glebie wynosiła od 180 do 6580 ppm, a ołowiu od 140 do 2200 ppm. 
W próbie gruntu pobranej z terenu huty stwierdzono olbrzymie stężenia metali ciężkich: ołowiu - 5 185 
ppm, miedzi - 26 101 ppm, cynku - 11 200 ppm. 

W publikacji autorstwa A. Karczewskiej i C. Kabały pt. Gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi 
i arsenem na Dolnym Śląsku – Potrzeby i metody rekultywacji z roku 2010 podano wyniki badań 
kontrolnych i monitoringu, przeprowadzonych w rejonie Huty Miedzi Legnica. Wskazano,  
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że zawartości Cu w warstwie 0 – 30 cm na około 20% powierzchni strefy ograniczonego użytkowania, 
przekraczają wartości określone dla obszarów przemysłowych (C), a standardy jakości gleb i ziem dla 
obszarów B, tj. użytkowanych leśno bądź rolniczo, spełnione są tylko na obrzeżach dawnej strefy 
ochronnej, szczególnie w północnej części tej strefy. Podobny obraz podano dla zanieczyszczenia 
gleb ołowiem. Standardy jakości dla terenów C odnoszą się do warstwy gleby 0 – 2 m ( a nie 0 -30 
cm). Średnie koncentracje Cu i Pb w warstwie 0 -2 m tylko w jednym ( z ogólnej liczby 49) punkcie 
monitoringowym w sąsiedztwie Huty Miedzi Legnica przekraczają wartości standardów dla terenów 
przemysłowych.  

Jak podano w Prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu założeń do planu zaopatrzenia 
gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legnicy 2011 w mieście, gdzie 
koncentrowany jest duży potencjał przemysłowy, w tym przemysł hutniczy, odpady przemysłowe wytwarzane 
są w sposób masowy. Znacząca część odpadów powstaje również w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw.  

Do szczególnych zagrożeń środowiskowych zalicza się nadmierna zawartość metali ciężkich w glebie. 
Na terenach powojskowych, szczególnie na terenie lotniska, występuje również duże skażenie gleb 
substancjami ropopochodnymi.  

Opady z energetyki, takie jak popioły i żużle oraz pyły z odsiarczania spalin w latach poprzednich były 
gromadzone na składowiskach odpadów. Obecnie w związku z rozwojem inwestycji budowy dróg istnieje 
możliwość ich wykorzystania.  

 
3. Potencjalna eksploatacja złóż węgla brunatnego „Legnica” 
Potencjalna eksploatacja węgla brunatnego jest jednym z najpoważniejszych problemów, które 

mogą mieć znaczący wpływ na dalszy rozwój miasta Legnicy. Udokumentowane złoża surowca 
energetycznego zlokalizowane są w północnej części miasta. Ich potencjalne wykorzystanie zostało 
szczegółowo opisane w następujących dokumentach rządowych i samorządowych: 

1) W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego jako 
szczególnie istotne w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym zadań uznano 
wskazano: ochronę złóż kopalin przed zainwestowaniem, uniemożliwiającym ich 
eksploatację, w tym uwzględnienie wymagań związanych z przyszłą możliwością 
gospodarczego wykorzystania złoża oraz objęcie obszarów występowania złóż cennych 
gospodarczo obligatoryjnym planowaniem miejscowym. 

2) W Strategii rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 znaczenie eksploatacji złóż węgla 
brunatnego nie jest już tak ważne jak w poprzedniej wersji strategii, która postulowała, w 
związku z nieuniknionym wyczerpaniem się złóż miedzi w przyszłości, konieczność podjęcia 
decyzji na szczeblu krajowym dotyczącej eksploatacji złóż węgla brunatnego w okolicach 
Legnicy. Jednocześnie wprowadza się zakaz eksploatacji złóż węgla brunatnego w 
okolicach Legnicy metodą odkrywkową. Wymaga się również opracowania programów 
mających na celu zminimalizowanie społecznych i środowiskowych skutków potencjalnej 
eksploatacji węgla brunatnego; 

3) W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 wskazano potrzebę 
sformułowania listy złóż strategicznych oraz opracowania zasad ich ochrony. Objęcie 
ochroną strategicznych złóż węgla brunatnego, stanowiących zabezpieczenie strategiczne 
energetyki systemowej kraju, zostanie poprzedzone wykazem takich złóż. W dokumencie 
postulowane jest bezwzględne wprowadzanie ochrony tych złóż. Nawet jeżeli z powodów 
ekonomicznych, społecznych lub innych złoże pozostanie nieeksploatowane, powinno być 
traktowane jako trwały zasób strategiczny szczególnego rodzaju. Ma on podlegać szczególnej 
ochronie prawnej przed różnego typu działalnością człowieka, w tym zwłaszcza inwestycyjną 
(osadnictwo, budowa infrastruktury transportowej). Ewentualne uruchomienie złóż węgla 
brunatnego w pobliżu granic administracyjnych Legnicy, ma zostać poprzedzone 
szczegółową wielokrotną analizą opłacalności z pełnym uwzględnieniem aspektów 
społecznych i ekologicznych.   

4) W Strategii Rozwoju Miasta Legnicy 2015 – 2020 plus stwierdza się, że na terenach 
okalających Legnicę zlokalizowane są strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa 
energetycznego kraju zasoby węgla brunatnego, które w niedalekiej przyszłości mogą być 
przyczynkiem do rozwoju sektora górniczo-energetycznego w regionie. Dokument wskazuję 
również eksploatację złóż węgla brunatnego „Legnica” jako obszar problemowy. Decyzja o 
rozpoczęciu eksploatacji złóż węgla brunatnego spowoduje znaczne ingerencje w zasoby 
środowiska naturalnego poprzez czasowe straty w zasobach leśnych i rolnych, które będą 
mogły być odtworzone dopiero po zakończeniu eksploatacji, a także trwałą zmianę krajobrazu 
regionu. Przejściowe straty poniesie również rolnictwo funkcjonujące w zasięgu depresji leja 
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odwadniającego, zwłaszcza na skutek zaburzenia zlewni wód gruntowych i związanym z tym 
osuszaniem się gruntów. Budowa kopalni pociągnie za sobą konieczność przebudowy lub 
rozbudowy infrastruktury drogowej, regulację rzek, a także przeniesienie części osiedli poza 
teren przyszłej odkrywki. Korzyścią z uruchomienia inwestycji byłby wzrost wartości 
nieruchomości, modernizacja infrastruktury komunikacyjnej i sieciowej, wyraźnie odczuwalny 
wzrost przychodów gmin z tytułu opłat i podatków, rozwój rynku pracy i usług, zabezpieczenie 
energetyczne regionu. Korzyść dla środowiska wystąpi jedynie w przypadku ustanowienia 
specjalnych środków i obszarów ochrony przyrody ożywionej w granicach oddziaływania 
kopalni na środowisko.  

Jednym z najbardziej lobbujących w Polce na rzecz rozpoczęcia wydobycia złoża węgla 
brunatnego Legnica jest Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego. W tym celu opracowany został 
„Program działania na lata 2010 – 2013”, w którym postuluje się wprowadzenie ochrony złoża oraz 
wprowadzenie zapisów o konieczności budowy kopalni z przyczyn strategicznych. Odpowiednie zapisy 
w tej sprawie miałyby również się znaleźć w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonych przez gminy, na których terenie znajduje się złoże. Wszystkie te postulaty zostały również 
podniesione na forum Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego, w którym uczestniczy oprócz 
Porozumienia, Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Skarbu Państwa.  

Jak przewiduje Porozumienie, całkowita wielkość wydobycia węgla brunatnego ze złoża „Legnica” 
wyniesie około 1875  mln ton. Takie dane przyjęto, przy założeniu, że kopalnia rozpocznie swą pracę 
w roku 2014, pełną produktywność osiągnie w roku 2017 i utrzyma ją aż do roku 2094. Wydobycie miałoby 
wynosić 25 mln ton/rok.  

Obecnie ewentualne uruchomienie kopalni stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania z powodu 
przyjęcia przez Polskę przygotowanej przez Unię Europejską „Strategii Europa 2020”. Przewiduje ona, 
że do roku 2020 zostanie ograniczona co najmniej o 20% emisja dwutlenku węgla w porównaniu 
z jego poziomem z roku 1990. Spalanie pozyskanego ze złoża węgla w elektrowni mogłoby 
spowodować nałożenie na Polskę ogromnych kar finansowych związanych z nadmierną emisją 
dwutlenku węgla do atmosfery.  

Innym sposobem, z którym wiązane są duże nadzieje, jest opracowanie i wdrożenie technologii 
zgazowywania węgla brunatnego bezpośrednio w złożu, co pozwoliłoby na uniknięcie wykonania 
ogromnej odkrywki na powierzchni terenu występowania złoża. Taka metoda zapewnia zmniejszenie 
kosztów inwestycyjnych oraz mniejszy opór środowisk społecznych i ekologicznych. Pierwsze próby 
pozyskania gazu tą metodą planuje podjąć KGHM Polska Miedź S.A. Na terenie należącym do firmy 
a leżącym bezpośrednio nad złożem ma zostać uruchomione stanowisko doświadczalne.  
 

4. Zanieczyszczenie wód podziemnych 

Na terenie miasta istnieją następujące główne ogniska zanieczyszczeń wód gruntowych: lotnisko, 
Huta Miedzi “Legnica”, wysypisko komunalne (starsza część), byłe bazy wojsk rosyjskich przy ulicy 
Bydgoskiej, Słubickiej, Alei Rzeczypospolitej i Złotoryjskiej oraz PKN „ORLEN” S.A. Zakład Gospodarki 
Produktami Naftowymi przy ul. Masarskiej.  

Usuwanie substancji ropopochodnych z gruntów i wód gruntowych w rejonie lotniska poprzez 
pompowanie trwało od 1994 roku do czerwca 1998 roku; nie usunięto zanieczyszczeń do końca, 
założony został separator oddzielający zanieczyszczenia od wód Kopaniny; obecnie prowadzony jest 
jedynie okresowy monitoring. 

Monitoring diagnostyczny wód podziemnych wykonany przez Państwowy Instytut Geologiczny 
w roku 2011 wykazał, że wody podziemnie występujące na terenie Legnicy są klasyfikowane do IV 
klasy – niezadowalająca jakość wód ( punkt pomiarowy nr 642 – okresy badania: I pobór – wiosna, II 
pobór – jesień). Wskaźnikami obniżającymi jakość były podwyższone stężenia tlenu, niklu, wapnia, 
manganu, żelaza oraz siarczany.  

 
5. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

Monitoring wód powierzchniowych jest prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska, polega on na comiesięcznej kontroli, jakości wód Kaczawy (w przekroju “ujęcie 
dla miasta Legnicy”, Czarnej Wody (500 m powyżej ujścia rzeki) i Pawłówki (200 m powyżej ujścia 
rzeki) – stan na rok 2011. Klasyfikacja odbywa się na postawie analizy obecności fitobentosu 
(wskaźnika okrzemkowego IO), klasy elementów biologicznych i elementów fizykochemicznych (w tym 
specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych). Ocena jakości wód 
powierzchniowych na podstawie wyników monitoringu operacyjnego WIOŚ wykazały, że w przypadku 
punktu pomiarowo – kontrolnego Kaczawy – ujęcie wody dla m. Legnica stan ekologiczny określono 
jako dobry (II). Dla Punktu Czarna Woda – ujście do Kaczawy potencjał ekologiczny oznaczono jako 
umiarkowany (III) a dla punktu Pawłówka – ujście do Czarnej Wody jako słaby (IV) z powodu 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – tekst jednolity 

U28 | S t r o n a  

przekroczenia stężenia średniorocznego i maksymalnego (PSD – poniżej stanu dobrego) 
dla elementów fizykochemicznych.  

Woda dla miasta Legnica dostarczana jest z ujęcia Przybków. Na podstawie decyzji wojewody 
legnickiego nr OS.III.8623/1/91 z 18 marca 1991 roku, w celu ochrony ujęcia wody dla systemu 
wodociągowego LGOM, ustanowiono strefę ochronną dla zlewni tego ujęcia wody obejmującą: teren 
ochrony bezpośredniej, teren wewnętrzny ochrony pośredniej oraz teren zewnętrzny ochrony 
pośredniej. Obecnie, zgodnie ze zmianą ustawy Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw z dnia 
5 stycznia 2011 r. (Dz.U.2011, nr 32, poz. 159) wygaśnięciu z dniem 31 grudnia 2012 r. ulegają 
wszystkie ustanowione strefy ochronne sprzed dnia 1 stycznia 2002 r. Nowe strefy ochrony 
bezpośredniej i pośredniej ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Kaczawy dla miasta Legnicy, zostały 
ustanowione Rozporządzeniem  nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu z dnia 25 lutego 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 marca 
2014r. poz.1105). Wg stanu na rok 2011 z tego ujęcia zaopatrywanych w wodę jest ok. 107 tys. 
mieszkańców.    

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywanie do zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. 2002, Nr 204, poz. 1728) parametry 
fizykochemiczne klasyfikują ujęcie Przybków do kategorii „A2” ( woda wymagająca typowego 
uzdatniania fizycznego i chemicznego) a parametry mikrobiologiczne do kategorii „poza A3” czyli 
wodę powierzchniową gorszej jakości niż jakość określona dla kategorii „A3” (woda wymagająca 
wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego. Dodatkowo w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2011, 
nr 257, poz. 1545) określono sposób klasyfikacji stanu (lub potencjału) ekologicznego obszarów 
chronionych będących jednolitymi częściami wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.  
 W Legnica funkcjonuje mieszany system kanalizacji. Ścieki z części starego miasta odbiera się 
systemem kanalizacji ogólnospławnej. W przypadku systemu kanalizacji rozdzielczej ścieki odbierane 
są głównie z nowych osiedli mieszkaniowych. Do miejskiego systemu kanalizacji podłączone jest 
około 97% zabudowy mieszkaniowej. Oczyszczenie ścieków bytowo – gospodarczych 
i przemysłowych odbywa się w miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Spokojnej (przepompowania 
ścieków przy ul. Masarskiej oraz rurociąg tłoczny odprowadzający ścieki na pola irygacyjne 
w Dobrzejowie zostały wyłączone z eksploatacji). Dzięki przeprowadzonej modernizacji w latach 2000 
– 2002 osiągnięto 100% skuteczność oczyszczania wszystkich odprowadzanych ścieków. W związku 
z modernizacją oczyszczalni wymieniono również urządzenia i instalacje, wprowadzono nowe 
technologie oczyszczania ścieków z usuwaniem związków biogennych oraz węgla. Aktualnie 
wszystkie ścieki komunalne z terenu miasta Legnicy oraz z okolicznych gmin takich jak Krotoszyce, 
Legnickie Pole, Ruja i Kunice są tam oczyszczane. Własne oczyszczalnie ścieków posiadają 
Centralna Ciepłownia oraz Huta Miedzi „Legnica”, która prowadzi niezależną gospodarkę ściekową.  

 
6. Klimat akustyczny (zagrożenie hałasem) 

 Obecnie miasto dysponuje Mapą Akustyczną Miasta Legnicy 2012 sporządzoną w celu 
umożliwienia oceny zagrożenia hałasem obszarów pobytu ludzi w miejscu zamieszkania, pracy czy 
też odpoczynku. Mapa akustyczna została przygotowana przez konsorcjum SGS EKO-PROJEKT Sp. 
z o.o. z Pszczyny i Zakład Ochrony Środowiska DECYBEL S.C. z Jeleniej Góry. Zasięg badania 
poziomu hałasu obejmował obszar zawarty w granicach administracyjnych miasta Legnicy 
o powierzchni 5629 ha i dotyczył pomiaru hałasu samochodowego, kolejowego i przemysłowego, 
który przeprowadzono od marca do listopada 2012 r.  Mapa akustyczna stanowi materiał wyjściowy 
do stworzenia programów naprawczych ochrony środowiska przed hałasem, a głównymi wskaźnikami 
służącymi do jej sporządzenia są długookresowe wskaźniki hałasu w odniesieniu do roku: 

a) LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A, z uwzględnieniem: pory dnia (6:00 –18:00), 
pory wieczoru (18:00 – 22:00) i pory nocy ( 22:00 – 6:00) w ciągu roku, wyrażone 
w decybelach; 

b) LN – długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczony dla wszystkich pór nocy ( 22:00 
– 6:00) w ciągu roku, wyrażony w decybelach. 

 
1) Hałas samochodowy 

 Na terenie miasta wybrano 35 punktów referencyjnych – przekrojach pomiarowych, w których 
wykonano całodobowe pomiary hałasu drogowego połączone z równoczesnymi pomiarami natężenia 
i struktury ruchu pojazdów na drodze. Podstawę drogowych arterii komunikacyjnych przebiegających 
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przez teren miasta Legnica jest autostrada A4. Na węzeł komunikacyjny miasta Legnica składają się: 
a) Droga ekspresowa S3; 
b) Droga krajowa nr 94 – będąca bezpłatną alternatywą dla autostrady A4, przebiega przez 

województwo dolnośląskie, opolskie, śląskie oraz małopolskie; 
c) Dawna droga krajowa nr 3 (E65) obecnie droga wojewódzka 333 – która stanowi fragment 

trasy europejskiej E65; 
d) Autostrada A4- biegnąca na południu miasta; 
e) Droga wojewódzka nr 364 – biegnie między Legnicą a Gryfowem Śląskim o długości 63 km.  
2) Hałas kolejowy  

 Na terenie miasta wybrano 6 punktów referencyjnych – przekrojach pomiarowych. W celu 
określenia emisji hałasu generowanego przez tabor kolejowy przeprowadzono badania akustyczne 
hałasu kolejowego oraz zebrano niezbędne dane na drodze pomiarowej. W Legnicy znajduje się 
jedne główny pasażerski dworzec kolejowy PKP, wchodzący w skład węzła kolejowego o znaczeniu 
państwowym. Większość pociągów towarowych kursujących trasą kolejową E30 omija miasto 
obwodnicą, nie przejeżdżając tym samym przez dworzec główny.  
 

3) Hałas przemysłowy  
Na potrzeby opracowania mapy akustycznej miasta Legnicy zebrano dane o jedenastu 

zakładach przemysłowych m.in. o centrach handlowych, Hucie Miedzi Legnica, WPEC Legnica S.A. 
oraz PKS „Trans-Pol”. Dodatkowo jako źródło hałasu przemysłowego zakwalifikowano również 
parkingi. Do źródeł hałasu przemysłowego zakwalifikowano maszyny i urządzenia przemysłowe, 
procesy technologiczne, a także różnego rodzaju instalacje oraz transport wewnątrzzakładowy.  

Na podstawie uzyskanych danych przygotowano mapy emisyjne i imisyjne wszystkich rodzajów 
analizowanego hałasu.  

 
4) Projekt Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem  
Otrzymane wyniki stały się podstawą do dalszych prac na projektem Programu Ochrony 

Środowiska przed Hałasem dla miasta Legnicy na lata 2012 -2017, który również wykonało w/w 
konsorcjum. Celem programu jest określenie niezbędnych priorytetów i wskazanie działań mających 
na celu zmniejszenie uciążliwości i ograniczenia poziomu hałasu na terenie miasta. Program został 
wykonany na obszarze pokrywającym się z zakresem mapy akustycznej miasta. Zgodnie 
z wytycznymi ustawy Prawo Ochrony Środowiska ( tekst jednolity - Dz.U.2013, poz. 1232 ) program 
ma być aktualizowany co pięć lat, z równoczesnym wykonaniem podsumowania i weryfikacji 
poprzedniego dokumentu.  

W oparciu o informacje zawarte w Mapie akustycznej Legnicy, dodatkowych analizach 
i przeprowadzonych wizjach lokalnych dokonano przeglądu obszarów narażonych 
na ponadnormatywny hałas komunikacyjny. Wykonane analizy wykazały, że źródłem emisji hałasu 
przekraczającego obowiązujące wartości wskaźników długoterminowych LDWN  i LN jest hałas 
samochodowy.  

Stwierdzono również, że na hałas o poziomie przekraczającym wartość dopuszczalną LDWN  
o wartości od 0,01 do 5 dB narażonych jest 675 osób, natomiast na hałas przekraczający wartość 
dopuszczalną LN – 1174 osoby. W przypadku wartości LDWN  jest około 0,5% mieszkańców miasta, 
natomiast w przypadku wartości LN ilość mieszkańców narażonych na przekroczenie o podanej 
wartości wynosi około 1% mieszkańców miasta. Na hałas o poziomie przekraczającym wartość 
dopuszczalną LDWN o wartości od 5,1 do 10 dB narażonych jest według danych pochodzących z Mapy 
akustycznej 20 osób. Brak jest natomiast osób narażonych na przekroczenia w tym przedziale dla 
wartości LN. Można zatem uznać, że jeżeli na terenie miasta Legnica występują obszary 
mieszkaniowe, narażone na przekroczenie wartości LDWN i LN, to są to obszary, na których wartość 
tego przekroczenia zawiera się w przedziale od 0,01 do 5 dB. 

W ramach projektu Programu Ochrony... zaproponowano działania, których realizacja 
w znaczący sposób przyczyni się do poprawy jakości klimatu akustycznego miasta, a w wielu 
przypadkach spowoduje ustąpienie istniejących przekroczeń obowiązujących wartości poziomu hałasu 
w porze dnia i nocy. Działania podzielono na następujące grupy: 

a) działania monitoringowe; 
b) działania programowe; 
c) działania długoterminowe; 
d) działania edukacyjne. 

 Zdecydowana większość działań określonych w Programie i służących poprawie jakości klimatu 
akustycznego ma charakter organizacyjny, obejmujący działania bezpośrednio w obrębie źródła 
hałasu. Takie działania mają duże znaczenie w obszarach gęsto zaludnionych, gdzie nie ma innych 
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możliwości ochrony przed hałasem (np. budowa ekranów akustycznych). Działania naprawcze 
na terenie miasta powinny być zakończone do 31 grudnia 2017r.  
 

5) Inne rodzaje źródła powstawania hałasu  
 Prócz źródeł powstawania hałasu wymienionych powyżej, należy również wymienić hałas 
komunalny. Generowane jest on głównie przez punktowe źródła hałasu, takie jak: placówki 
prowadzące działalność usługową (m.in. bary, hotele, galerie handlowe czy inne sklepy 
wielkopowierzchniowe) oraz wydzielone miejsca odbywania się imprez masowych ( zwłaszcza 
te odbywające się w przestrzeni otwartej). 
 

7. Zagrożenie bezpieczeństwa ludności i jej mienia 
  

1) Przewóz i składowanie toksycznych środków produkcyjnych i materiałów wybuchowych 

 Przewóz toksycznych środków przemysłowych (TŚP) w obrębie Legnicy może odbywać się 
następującymi drogami: 

a) trasy tranzytowe przewozu TŚP:  

 autostrada A4; 

 droga krajowa nr 94 (ul. Wrocławska - Czarnieckiego - Kartuska - Pocztowa - 
Piastowska - Dziennikarska – Chojnowska); 

 droga wojewódzka nr 333 (ul. Jaworzyńska, Obwodnica Zachodnia); 

 linie kolejowe; 
b) inne ciągi dróg miejskich zalecane do przewozu TŚP: 

 Nowodworska Al. Rzeczypospolitej Moniuszki, Wrocławska; 

 Złotoryjska, Obwodnica Zachodnia. 
 

2) Toksyczne środki produkcyjne i materiały wybuchowe składowane są na terenie: 
a) Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (chlor); 
b) KGHM "Polska Miedź" SA – O/Huta Miedzi "Legnica" (Dwutlenek siarki, trójtlenek siarki, 

gaz konwertorowy, elektrolit kwasu siarkowego). Zakład zaliczony do ZDR; 
c) Energetyka Sp. z o.o. w Lubinie Wydział Gospodarki Wodno o Ściekowej, Zakład W – 4 

w Legnicy ul. Złotoryjska 194. Zakład zaliczony do ZDR; 
d) stacji paliw (paliwa); 
e) bazy paliw Invest Global sp. z o.o. w obrębie byłego lotniska (paliwa - olej napędowy). 
 

3) Zagrożenie pożarowe i wystąpieniem wybuchów 

Znaczne zagrożenie wystąpienia lokalnych pożarów występuje na terenie  w obrębie starej zabudowy 
mieszkaniowej, szczególnie w centralnej części  miasta. 

Na zagrożenie wystąpieniem wybuchów narażone są zakłady przemysłowe: KGHM "Polska 
Miedź" SA – O/Huta Miedzi "Legnica", stacje paliw (11 obiektów na obszarze całego miasta  różnej 
wielkości). 

 
4) Zakłady o dużym ryzyku i zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii 

przemysłowych 
Zgodnie z rejestrem prowadzonym prze Wojewódzki Inspektorat ochrony Środowiska 

we Wrocławiu, na terenie Legnicy znajdują się wg stanu na luty 2018 r., dwa zakłady o dużym ryzyku 
wystąpienia poważnych awarii przemysłowych: 

  "Energetyka" Sp. z o.o. w Lubinie, Wydział W - 4 Legnica, przy ul. Złotoryjskiej 194 a,  

  KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w Lubinie , Oddział Huta Miedzi "Legnica" w Legnicy, przy 
ul. Złotoryjskiej 194. 

Na podstawie art. 73 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska „Wielorodzinne budynki 
mieszkalne, budynki mieszkalne powstałe na nieruchomościach pochodzących z Zasobu 
Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, 
obiekty użyteczności publicznej, budynki zamieszkania zbiorowego, obszary, o których mowa w ust. 1 
pkt 1 i 3, drogi krajowe oraz linie kolejowe o znaczeniu państwowym lokalizuje się w bezpiecznej 
odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.” 

 
8. Oddziaływanie promieniowania  
1) Promieniowanie elektromagnetyczne  

 Promieniowanie elektromagnetyczne jest zjawiskiem występującym praktycznie we wszystkich 

https://sip.lex.pl/#/document/18624335?cm=DOCUMENT
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miejscach występowania współczesnego człowieka: w miejscach zamieszkania, pracy oraz 
wypoczynku. Pola elektromagnetyczne oraz związane z nim promieniowanie pochodzą przede 
wszystkim od odbiorników energii elektrycznej.  Promieniowanie niejonizujące wytwarza wszelkie 
działanie zespołów sieci i urządzeń elektrycznych, urządzeń elektromedycznych do działań 
diagnostycznych oraz zabiegów fizykochemicznych, stacji nadawczych, urządzeń energetycznych, 
telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych.  
 Na terenie miasta Legnicy zlokalizowane są następujące źródła promieniowania 
elektromagnetycznego: stacje i linie elektroenergetyczne, radiowe i telewizyjne punkty nadawcze, 
stacje bazowe telefonii komórkowych (BTS), radiostacje amatorskie, urządzenia emitujące pola 
elektromagnetyczne pracujące w przemyśle, placówkach naukowo-badawczych i ośrodkach 
medycznych, urządzenia powszechnego użytku, w tym pojedyncze aparaty telefonii komórkowej, 
odbiorniki radiowe i telewizyjne, stacje CB-radio itp. 
 Na podstawie przeprowadzonych obserwacji i analiz publikacji naukowych na terenie miasta 
Legnicy nie stwierdzono zagrożenia ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym. 
Zapobiegnięcie ewentualnemu pojawieniu tego zagrożenia w przyszłości powinny obecnie 
obowiązujące przepisy prawa unijnego, krajowego i lokalnego. 
 

2) Promieniowanie jonizujące 

 Warunkami radiologicznymi środowiska są przede wszystkim promienie gamma, które stanowią 
o wielkości narażenia ludności na działanie promieniowania zewnętrznego oraz obecność 
radionuklidów w komponentach środowiska naturalnego powodujących skażenie zewnętrzne 
organizmu drogą pokarmową i oddechową.  
 Warunki mocy dawki promieniowania gamma na terenie Polski mieszczą się w graniach od 17,7 
do 97 nGy/h (nanoGrey), wartość średnia wyznaczona dla obszaru Polski wynosi 45,4 nGy/h 
(wg PAA, CELOR, PIOŚ, 1998). W rejonie Legnicy moc dawki promieniowania gamma mieści się 
w klasie od 30 do 50 nGy/h, a więc są to wartości zbliżone do średnich na terenie Polski.    

 

9. Presja urbanistyczna  
 Do poważnych źródeł zagrożeń dla elementów biotycznych środowiska naturalnego zalicza się 
również presja urbanistyczna. Cechą charakterystyczną dla tego zjawiska jest m.in. rozszerzająca się 
strefa zabudowy, która powoduje ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej oraz możliwości 
rozwijania się terenów zieleni.  
 Dla roślinności egzystującej w terenie miejskim największym zagrożeniem jest zwiększanie się 
terenów zurbanizowanych oraz liczby samochodów. Z tymi ostatnimi wiąże się zanieczyszczanie 
środowiska substancjami ropopochodnymi oraz w okresie zimowym, zasolenie gleb.  
 Presja urbanistyczna powoduje również fragmentację korytarzy ekologicznych, co skutkuje 
odcięciem wielu cennych ekosystemów od przyrodniczego zaplecza.  
 Stwierdza się konieczność dbania o jakość zieleni miejskiej i ekosystemów miasta w ogólnie 
przyjętej polityce samorządu. Jednym z elementów polityki jest pracowanie nad planami 
przestrzennymi, które muszą uwzględniać dbanie o środowisko naturalne. W miarę możliwości należy 
ograniczyć do minimum skutki presji urbanistycznej na terenach jeszcze niezagospodarowanych.  

 
 

1.5. Uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej  

Środowisko kulturowe miasta traktowane jest jako pojęcie, które swym zakresem obejmuje zbiór 
różnorodnych wartości kulturowych, odzwierciedlających krajobraz i dziedzictwo miasta 
(niepowtarzalny urok jego przestrzeni) oraz formy i funkcje wpływające na atrakcyjność jego życia 
kulturalnego. Istota tychże wartości często wymyka się precyzyjnemu aparatowi pojęciowemu 
standardowych analiz urbanistycznych, co sprawia, że należy dopasowywać każdorazowo metody 
badań do indywidualnych cech danego miasta. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy mamy 
do czynienia z unikatową kompozycją przestrzeni miejskich, będących wytworem zderzenia różnych 
kultur, znaczących swą obecność w wyniku dramatycznych wydarzeń. Sprawiły one, że trudno dzisiaj 
bez zażenowania, czy wręcz wstydu podejmować dyskusję nad konkretnymi decyzjami, które 
radykalnie zmieniły tożsamość przestrzeni kulturowej miasta. 

W przypadku Legnicy pytanie czyje dziedzictwo? nabiera bowiem znaczeń szczególnych. Skutki 
zacierania i fałszowania historii są nadal wyraźne w przestrzeni kulturowej tego miasta. To przecież nie 
zniszczenia wojenne, lecz niestety błędne decyzje urbanistyczne spowodowały przerwanie ciągłości 
kulturowej miasta. Bo, choć różnice w charakterze przestrzeni miejskiej, nierzadko dramatyczne w swym 
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wymiarze, są w urbanistyce zjawiskiem niemal powszechnym i mogą być wręcz źródłem nowych wartości, 
tu drażnią jako kontrasty kultury urbanistycznej. Dzisiejszy obraz miasta w niewielkim jedynie stopniu 
potwierdza dawną świetność i rangę Legnicy. Z niemal wzorcowymi przykładami osiągnięć urbanistyki 
niemieckiej, jakie jeszcze dziś można podziwiać spacerując ulicami Tarninowa, kontrastują fragmenty 
historycznego centrum zniszczone decyzjami przebudowy i modernizacji z lat 60. XX wieku.  

Interpretacja wartości kulturowych przestrzeni wymaga przyjęcia pewnej systematyki, która 
powinna odnosić się zarówno do elementów struktury przestrzennej miasta, jak i do kategorii 
percepcyjnych wpływających na sposób odbierania formy miejskiej, a nawet do rodzajów zachowań 
przestrzennych, charakterystycznych dla danej przestrzeni (relacje miedzy formą przestrzenną w skali 
urbanistycznej, a przejawami życia miejskiego). 

Polityka wobec środowiska kulturowego dotyczy zazwyczaj następujących kategorii wartości 
struktury przestrzennej miasta: 

1) obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków lub kwalifikujące się do objęcia określonymi 
formami ochrony, 

2) wartości archeologiczne, 
3) wartości kompozycji urbanistycznej. 
Wartości kompozycji urbanistycznej należą do tych cech środowiska kulturowego, które opierają 

się precyzyjnej analizie, jednak ich określenie jest niezbędnym punktem wyjścia do późniejszych 
ustaleń studium w zakresie szeroko rozumianej polityki konserwatorskiej.  

W analizie wyróżniono następujące kategorie wartości kompozycji urbanistycznej: 
1) wartościowe elementy układu urbanistycznego dające się wyodrębnić w analizie planu 

miasta, 
2) charakterystyczne wnętrza urbanistyczne (ważniejsze przestrzenie publiczne), 
3) elementy integrujące przestrzeń w skali urbanistycznej, tworzące szkielet kompozycyjny układu 

przestrzennego (główne sekwencje przestrzeni publicznych, ważniejsze ciągi funkcjonalne, 
główne osie kompozycyjne), 

4) miejsca szczególne (miejsca znaczące, miejsca - symbole) i wartości widokowe. 
Z uwagi na to, iż literatura przedmiotu jest obfita (między innymi Legnica w ostatnich latach doczekała 

się monografii historycznej z obszernymi rozdziałami dotyczącymi urbanistyki i architektury) ograniczono 
się w niniejszym tekście do sporządzenia ogólnego kalendarium historii miasta do 1945 roku oraz 
do równie zwięzłego zarysu procesu rozwoju przestrzennego i charakterystyki zasobów kulturowych 
miasta. W opracowaniu wykorzystano bogatą literaturę dotyczącą poruszanych zagadnień. Przede 
wszystkim należy wymienić tu prace R. Eysymontta na temat urbanistyki centrum Legnicy, prace 
Z. Bandurskiej o urbanistyce Tarninowa oraz studium W. Staniszewskiej dotyczące Kartuz. Wartość 
dokumentacyjną mają także starsze studia W. Dziewulskiego z zakresu rozwoju przestrzennego miasta. 
Odwołać należy się ponadto do prac P. Myliusa z lat 20. XX w. oraz prac legnickiego historyka 
A. Zum Winkla. Część opracowania dotycząca ochrony prawnej środowiska kulturowego sporządzona 
została w oparciu o dane uzyskane w wyniku współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we 
Wrocławiu, Delegatura w Legnicy.  

 
Tab. Nr 20  – Kalendarium ważniejszych wydarzeń z historii Legnicy do 1945 roku 

Wiek/rok wydarzenie 
IV-V w.   ślady pierwszego osadnictwa na terenie osady w Legnicy obok późniejszego grodu 
1149 najstarsza wzmianka o istnieniu grodu Trzebowian w Legnicy - po raz pierwszy w dokumencie 

Bolesława Kędzierzawego pojawia się nazwa miasta 
1163(?) założenie kościoła (później kolegiaty) Grobu Świętego 
XII w. (1175) siedziba kasztelana - gród legnicki został określony w źródłach jako potestas Legenicensis 
1192 najstarsza wzmianka o kościele Najświętszej Marii Panny 
1208 najstarsza wzmianka o kościele św. Piotra 
1241 najazd Tatarów 
ok. 1249 stolica księstwa Bolesława II Rogatki 
1252 nadanie przez Bolesława II Rogatkę stolnikowi Radwanowi wójtostwa dziedzicznego w Legnicy 
1253-1255? prawdopodobna data lokacji miasta na prawie magdeburskim 
1262 powstanie archidiakonatu legnickiego jako części biskupstwa wrocławskiego 
1308 powstanie szkoły przy kościele św. Piotra 
1314 uzyskanie przez miasto przywileju przymusu drogowego 
1317 utworzenie księstwa legnicko-brzeskiego (do 1675 roku administrowanego przez jedną linię 

piastowską) 
1318 miasto otrzymuje prawo budowy ratusza 
1327 zakup kilku domów w pobliżu wzgórza zamkowego przez opata klasztoru cystersów w Lubiążu 
1331 podporządkowanie się legnicko - brzeskiej linii Piastów Koronie Czeskiej 
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Wiek/rok wydarzenie 
1338 wielki pożar miasta 
1352 przekazanie miastu książęcej mennicy i kopalni złota w Mikołajowicach 
1353 nadanie miastu przez księcia Wacława I przywileju wolnego wyboru rady miejskiej 
1364 przejęcie przez miasto władzy sądowniczej 
1373 objęcie przez Radę Miejską suwerennych rządów w Legnicy 
1423 fundacja klasztoru Kartuzów przez księcia Ludwika II 
1428 najazd husytów 
1452 nadanie miastu przywileju herbowego (złoty lew Korony Czeskiej) 
1453 wystąpienie Jana Kapistrana 
1454 rewolta pospólstwa legnickiego 
1513 najstarszy opis miasta Bartłomieja Steina 
1526-1529 okres działalności Uniwersytetu w Legnicy 
1530-1533 przebudowa zamku przez księcia Fryderyka II 
1539 oficjalnie przyjęcie konfesji augsburskiej przez księcia Fryderyka II 
1546 powstanie domu strzeleckiego 
1548 założenie biblioteki przy kościele św. Piotra 
1568 miejska fundacja pierwszego mechanicznego zegara na ratuszu 
1591 założenie drukarni Nicolusa Sartoriusa 
1633 pobyt oddziałów cesarskich w czasie wojny trzydziestoletniej  
13.05.1634 bitwa pod Legnicą w pobliżu wsi Lipce 
1642 zdobycie miasta przez Szwedów 
1646 ustanowienie przez księcia Jerzego Rudolfa Fundacji Świętojańskiej 
21.10.1675 śmierć księcia Jerzego Wilhelma, ostatniego przedstawiciela dynastii piastowskiej w Legnicy i na 

Śląsku 
1677-1679 budowa Mauzoleum Piastów przy pofranciszkańskim kościele św. Jana 
1675-1740 rządy Habsburgów 
1689 osiedlenie się jezuitów 
1699 przekazanie jezuitom kościoła św. Jana 
1700-1707 wzniesienie przy kościele św. Jana kompleksu budynków kolegium jezuickiego 
1707-1716 wzniesienie kościoła i klasztoru Franciszkanów 
1708 założenie i inauguracja Józefińskiej Akademii Rycerskiej 
1709 wzniesienie pierwszego budynku Akademii Rycerskiej, tzw. starej ujeżdżalni 
1714-1727 wzniesienie barokowej budowli jezuickiego kościoła św. Jana 
1718 wzniesienie pałacu Hochbergów 
1720-1723 budowa barokowego kościoła i klasztoru Benedyktynek 
1717-1730 budowa budynku kurii opatów lubiąskich 
1721-1738 budowa kompleksu Królewskiej Akademii Rycerskiej 
1737-1741 budowa gmachu ratusza 
1740 aneksja Śląska przez króla pruskiego Fryderyka I Wielkiego 
1757 ostatnie oblężenie twierdzy legnickiej podczas wojny śląskiej 
1806-1808 zajęcie Legnicy przez wojska napoleońskie 
1809 przeniesienie z Głogowa do Legnicy stolicy rejencji 
1810 kasacja majątku zakonnego 
1810 utworzenie w Legnicy siedziby Sądu Ziemskiego i Grodzkiego 
1811 przekształcenie Akademii w królewsko-pruskie gimnazjum 
27.05.1813 wjazd Napoleona I do Legnicy 
26.08.1813 bitwa nad Kaczawą 
od 1836 wydawany jest dziennik "Liegnitzer Stadtblatt" 
1838 organizacja pierwszej w mieście wystawy przemysłowej 
1841-1842 wzniesienie gmachu teatru 
18.10.1844 otwarcie połączenia kolejowego z Wrocławiem 
1848-1849 Wiosna Ludów 
1857 budowa miejskiej gazowni 
1875 otwarcie kąpieliska przy obecnej ul. Mickiewicza 
od 1878 tworzenie Parku Miejskiego z tzw. Kozim Stawem 
1883-1940 organizacja wystaw budownictwa ogrodowego, ogrodów zimowych i kwiatów 
1896 budowa elektrycznej linii tramwajowej 
1902-1905 budowa nowego ratusza 
1903-1904 budowa żelbetowego mostu na Kaczawie w miejscu tzw. żydowskiej kładki 
1904 utworzenie Towarzystwa Historii i Starożytności 
od 1906 ukazuje się wydawnictwo "Mitteilungen des Geschichts und Altertumsvereins" 
1907 utworzenie Muzeum Dolnośląskiego 
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Wiek/rok wydarzenie 
24.07.1914 otwarcie i poświęcenie nowego budynku elektrowni 
1927 organizacja Niemieckiej Wystawy Ogrodniczej i Przemysłowej (Gugali) 
27.09.1936 uroczystość oddania do użytku odcinka autostrady Legnica - Wrocław 
10.02.1945 zajęcie miasta przez Armię Czerwoną 
16.05.1945 formalne przekazanie władzy nad miastem stronie polskiej 
Źródło: oprac. własne: BRR Katowice  
 

 

1.5.1. Zarys rozwoju przestrzennego miasta 

1) Okres przedlokacyjny.  
 Nizinne tereny w dolinie Kaczawy, Czarnej Wody i Wierzbiaka stanowiły od pradziejów dogodny 
rejon dla rozwoju osadnictwa. Wczesnymi śladami osadnictwa w obrębie obecnego miasta są 
cmentarzyska łużyckie, odkryte już w XVIII wieku, natomiast istnienie osady nad Kaczawą w okresie 
późnego antyku potwierdzają znaleziska z okresu lateńskiego.  

Przedlokacyjna Legnica była targiem - miastem według prawa polskiego. W dokumencie z 1175 
roku po raz pierwszy gród wraz z osadą został określony jako potestas Legnicensis. Powstanie 
średniowiecznego grodu łączy się z istnieniem przeprawy przez Kaczawę przy krzyżujących się 
tu szlakach handlowych prowadzących z Kijowa w kierunku Łużyc i Niemiec (“górna droga”) oraz 
z Wielkopolski do Czech. Gród kasztelański usytuowany był na późniejszym wzgórzu zamkowym 
(wykopy archeologiczne wskazują na pięć faz powstawania obwarowań zamkowych z okresu 
wczesnego średniowiecza od VIII do XI wieku). Źródła w 1149 roku potwierdzają istnienie grodu 
należącego do kaplicy św. Benedykta klasztoru Premonstratensów św. Wincentego we Wrocławiu. 
Zamek książęcy z kaplicą i wieżą św. Piotra, stanowiący centrum życia politycznego, był już 
we wczesnym średniowieczu okazałą, wielokrotnie przebudowywaną, rezydencją.  

Równolegle rozwijało się otwarte osiedle powiązane ze szlakami handlowymi. Główna droga 
handlowa przechodziła przez Kaczawę na wysokości obecnej ulicy Wrocławskiej, skąd kierowała się 
w stronę kościoła mariackiego i grodu, gdzie łączyła się ze szlakiem wiodącym z północy. Szlak zachodni 
biegł następnie obecną ulicą Grodzką w kierunku bram Chojnowskiej i Złotoryjskiej. Pierwotne osiedle 
handlowe położone było najpewniej pomiędzy obecnymi ulicami Nową i Zamkową. Na krańcach osiedla 
założone zostały kościoły: od wschodu - Najświętszej Marii Panny (w 1192 roku, potwierdzony 
w dokumentach po raz pierwszy w 1203 roku), w jego pobliżu położony był dwór biskupa wrocławskiego 
(wzniesiony około 1258 roku), zaś od północy - kościół Grobu Świętego (założony w 1163 roku?, 
wzmiankowany w 1218 roku), w 1348 roku podniesiony do rangi kolegiaty. Na przełomie XII i XIII wieku 
powstała kolejna parafia p.w. św. Piotra, wymieniona w dokumencie z 1208 roku (najstarsze zachowane 
fragmenty budowli pochodzą z około 1327 roku). Był to kościół parafialny dla tzw. górnego miasta, 
stanowiącego południową część osiedla. Wiadomo także o istnieniu w 1207 roku młyna położonego 
na zachód od kościoła św. Piotra (ta część miasta miała charakter rolniczy, tereny uprawne zwane Skibą 
położone były w rejonie obecnej ulicy Orzeszkowej).  

 
2) Lokacja miasta.  

 Dokładna data lokacji miasta nie jest znana. Pierwotną lokację łączy się z księciem Henrykiem 
Brodatym, fundatorem legnickiego murowanego palatium. Pierwszy dokument potwierdzający lokację 
miasta pochodzi z 1253 roku, dwa lata później w dokumentach wymieniona jest Civitas Lignicz 
in Fluvio Kaczbach. Założenie miasta na prawie magdeburskim mogło mieć miejsce nawet już wkrótce 
po 1232 roku, a zatem już przed najazdem tatarskim mogły być wyznaczone działki miejskie. Około 
1280 roku miasto być może istniało już w pełnym kształcie prawnym i przestrzennym. Miasto 
lokowane było - w porównaniu z usytuowaniem osady przedlokacyjnej - w miejscu bardziej dogodnym 
dla rozwoju osadnictwa, poza obszarem dawnego targu, który leżał na terenie zalewowym Młynówki. 
Układ przestrzenny miasta w założeniu lokacyjnym zbliżony do układów idealnych, wyznaczono 
w oparciu o przebieg starych szlaków handlowych przechodzących przez rynek. Zakłócenia 
regularności w pierwotnym rozplanowaniu bloków zabudowy i przebiegu dróg spowodowało ukośne 
w stosunku do zabudowy rynku usytuowanie kościoła oraz przebieg Młynówki, płynącej pomiędzy 
Placem Mariackim a zamkiem. Układ przestrzenny kwartałów zabudowy i parceli miasta wyznaczały 
prostopadłe względem siebie osie: dłuższą oś wschód-zachód ("via principalis" miasta - oś handlowa) 
stanowiły ulice Środkowa i Piekarska, oś poprzeczna (“sakralna”) prowadziła od kościoła św. Piotra 
i Pawła w kierunku kościoła św. Jana (z czasem stała się ona osią lokowania siedzib administracji 
miejskiej). 

Poza granicami miasta lokowanego rozwijało się osiedle usytuowane przy kościele Najświętszej Marii 
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Panny z dworem biskupim; w miejscu obecnego Placu Klasztornego książę Bolesław Rogatka ufundował 
klasztor (1277) i kościół Św. Krzyża (1362), na Przedmieściu Złotoryjskim ufundowany został w 1288 roku 
szpital św. Mikołaja z komandorią krzyżowców, zaś w miejscu późniejszej fundacji jezuickiej zbudowano 
kościół Franciszkanów p.w. św. Jana, ufundowany przez księcia Henryka Grubego.  

Pierwsza wzmianka o obwarowaniach miejskich pochodzi dopiero z 1312 roku, zaś piętnaście lat 
później źródłowo potwierdzone zostało istnienie bram miejskich - Wrocławskiej, Złotoryjskiej 
i Chojnowskiej. Obwarowania obejmowały miasto od zachodu wzdłuż obecnej ulicy Gwarnej, 
od południa ulicą Wjazdową i św. Piotra, od wschodu linia murów biegła przy dawnym korycie 
Młynówki, natomiast od północy - ulicą Nową i południową pierzeją obecnej ulicy Partyzantów. Przy 
zbiegu ulic Nowej i Zamkowej wzniesiona została Brama Głogowska, natomiast przy kościele 
św. Piotra utworzono Bramę Furty, wiodącą w kierunku cmentarza leżącego poza murami.  

Legnicki zamek książęcy był pierwszą na ziemiach polskich warownią murowaną, zasługującą 
na miano castrum. Zaliczane do najznamienitszych na Śląsku trzynastowiecznych dzieł architektury 
palatium oraz kaplica zamkowa św. Benedykta i Wawrzyńca dowodzą rozległości artystycznych 
horyzontów mecenatu Piastów Śląskich. W początkach XIV wieku nastąpiło poszerzenie obszaru 
miasta; źródła z tego okresu potwierdzają donację dla domu beginek pomiędzy murami a Młynówką, 
naprzeciw łaźni św. Marcina oraz istnienie osiedla żydowskiego u stóp zamku na terenie dawnego 
targu, na północ od murów miejskich.  

 
3) Rozwój miasta po pożarze w 1338 roku.  

 Zwrotną datą w historii Legnicy był rok 1338, w którym ogromny pożar strawił miasto. Po pożarze 
zmieniono linię obwarowań, powiększając obszar miasta: przesunięto na północ (w obecne miejsce) 
Bramę Głogowską; w ten sposób w granicach murów miejskich znalazły się kościoły Najświętszej Marii 
Panny i św. Jana. Po tej dacie dokończono przebudowy kościoła św. Piotra (z okresu przebudowy 
pochodzi bogate wyposażenie i detal architektoniczny świątyni). Rozbudowie poddano kościół mariacki 
(1362-1386), a w miejscu kościoła drewnianego wzniesiono murowany franciszkański kościół św. Jana 
(1294-1341). Na północ od zamku, w miejscu obecnego budynku poczty, na wyspie Tumskiej książę 
Ludwik I ufundował kolegiatę Grobu Świętego, powstało tu osiedle kanonickie z łaźnią i karczmą; tu też 
na przełomie XIV i XV wieku wzniesiono szpital - leprozorium św. Anny. Kolegiatę Grobu Świętego 
zlikwidowano w 1428 roku, przenosząc kanoników do kościoła św. Jana, sama budowla kościelna istniała 
jeszcze do początków XVI wieku. W 1348 roku poświęcony został klasztor Benedyktynek wzniesiony przy 
cmentarzu w rejonie obecnego Koziego Stawu. W 1379 roku ukończono budowę murowanej siedziby rady 
miejskiej (prawo budowy ratusza Legnica uzyskała 23 marca 1318 roku), która spłonęła w kolejnym 
pożarze w 1428 roku. Gotycki ratusz odbudowano w 1468 roku. Od północy z ratuszem sąsiadowały 
sukiennice i dom kupiecki, przed ratuszem umieszczona była waga. Więzienie mieściło się w wieży murów 
miejskich przy dawnej ulicy Więziennej, przy ulicy Piekarskiej mieściła się natomiast złota mennica. 
Łącznie Legnica w średniowieczu posiadała 17 świątyń, 3 szkoły parafialne, szkoły zakonne, 4 szpitale 
oraz pałac biskupi i zamek książęcy. 

W latach 1418-1428 rządy w Legnicy sprawował książę Ludwik II. Ufundował on w 1423 roku klasztor 
Kartuzów p.w. Chrystusa Bolesnego z biblioteką klasztorną i skryptorium na wschodnim brzegu Kaczawy 
w okolicach dzisiejszej ulicy Kartuskiej (klasztor rozebrany został w początkach XVI wieku, a w jego 
miejscu funkcjonował dalej folwark). Ludwik II przyczynił się również do przebudowy zamku. W 1475 roku 
ufundowany został klasztor Bernardynów p.w. Św. Trójcy w okolicach dzisiejszego dworca kolejowego 
na Przedmieściu Głogowskim. Prace fortyfikacyjne prowadzone w okresie wojen husyckich oraz w związku 
z zagrożeniem tureckim spowodowały likwidację zabudowy przedmieść, w tym wyburzenie klasztorów Św. 
Trójcy, benedyktynek, Kartuzów oraz kościoła Grobu Świętego. Kolejne etapy rozbudowy fortyfikacji w XVII 
wieku związane były z wojną trzydziestoletnią oraz z najazdem Szwedów. 

W 1508 roku powstają unikalne malowidła Zielonej Komnaty w wieży św. Jadwigi na zamku, zaś 
w 1533 roku powstaje okazała brama zamku legnickiego, wiązana z mistrzem Georgiem z Ambergu, 
stawiana wśród najznamienitszych dzieł wczesnego renesansu na Śląsku. O istnieniu bogatej 
renesansowej dekoracji kamieniarskiej domów mieszczańskich, m.in. domu Bitschena z lat 1550-
1555, świadczą detale zachowane w lapidarium Muzeum Miedzi. Dekoracji domów patrycjuszowskich 
dopełniały sgraffita; legnickie przykłady są bodaj najciekawszymi w tej części Europy: dom 
Pod Przepiórczym Koszem, dom Hansa Scholza, dekoracja kramów śledziowych. Legnickie warsztaty 
kamieniarskie i rzeźbiarskie pracowały nie tylko na rzecz miasta, ale i całego regionu - Legnica była 
w czasach nowożytnych jednym z ważniejszych śląskich ośrodków rzeźbiarskich (wyróżnia się 
twórczość w latach 80. i 90. XVI w. Kaspra Bergera). O randze Legnicy świadczy także to, iż w latach 
20. XVI wieku podjęto próby stworzenia w mieście pierwszego na Śląsku uniwersytetu. Dzięki temu 
Legnica staje się prężnym ośrodkiem niezależnej od Kościoła myśli teologicznej i społecznej. W 1602 
roku miasto liczyło około 6 tysięcy mieszkańców; zliczonych zostało 531 domów wewnątrz murów 
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oraz 251 na przedmieściach. 
Do najwybitniejszych realizacji wczesnego baroku należy Mauzoleum Piastów przy kościele 

św. Jana, wspólne dzieło Carla Rossi i Macieja Rauchmillera z lat 1677-1679, wykonane na zlecenie 
księżnej Ludwiki Anhalckiej w oparciu o literacką oprawę Daniela Kaspra von Lohensteina. 

 
4) Rozwój miasta po 1700 roku.  
Bardzo istotne zmiany w panoramie miasta zaszły w latach 1700-1740. Wzniesione zostały 

wówczas najznamienitsze dzieła architektury, powstałe przy udziale uznanych europejskich twórców 
związanych z ośrodkami Wiednia i Pragi. Powstanie monumentalnych budowli wiąże się 
ze sprowadzeniem w 1689 roku do miasta zakonu jezuitów, którzy uzyskali teren przy kościele 
św. Jana, a w rok później - pozwolenie na budowę nowego kościoła. Spośród budowli legnickich 
decydujących o sylwecie barokowego miasta wymienić należy: kościół św. Jana z 1727 roku, którego 
architektura nawiązuje do jezuickiego kościoła św. Mikołaja na Małej Stranie w Pradze, zdradzając 
również związki z architekturą Dientzenhoferów, gmach Akademii Rycerskiej (1700-1738), 
prezentujący repertuar form charakterystyczny dla Józefa Emanuela Fischera von Erlach i Antoniego 
Erharda Martinellego, monumentalna barokowa siedziba opatów lubiąskich, kolegium jezuickie (1700-
1707) i niezachowany budynek seminarium (1728), odbudowane w latach 1712-1715 skrzydła 
zamkowe, niezachowany kościół św. Jana Nepomucena na dworze biskupim z 1727 roku 
oraz ukończony w 1721 roku, całkowicie przebudowany w latach 80. XIX wieku klasztor benedyktynek 
p.w. św. Krzyża z kościołem św. Maurycego, niezachowany okazały pałac Hochbergów. Wspomniane 
budowle barokowe, zaliczane do najznamienitszych w tym czasie na Śląsku, zajmujące obie pierzeje 
obecnej ulicy Partyzantów, tworzą unikalny zespół urbanistyczny. W  1731 roku rynek legnicki zyskał 
dwie barokowe fontanny Neptuna i Syreny. W 1736 roku rozpoczęto budowę ratusza. Niektóre z tych 
realizacji wiąże się z osobą Martina Franza oraz jego syna Karola. Budowle monumentalne dopełniały 
bogate zespoły rzeźbiarskie, dla których analogii szukać można w dziełach rzeźbiarzy praskich. Obraz 
miasta barokowego wzbogacały domy mieszczańskie, które licznie przetrwały do czasu rozbiórki 
w latach 60. XX w. Po pożarze w 1761 roku przeprowadzono w duchu fryderycjańskim sanację 
zabudowy - zlikwidowano zabudowę szachulcową, zastępując ją zabudową projektowaną całymi 
pierzejami, z dwukondygnacyjnymi, ustawionymi kalenicowo budynkami. 

W czasach pruskich od 1740 roku inwestycje budowlane zostały ograniczone. Prowadzone były 
przebudowy starych budynków i zabudowa wolnych parceli. Po oblężeniu miasta w 1757 roku zewnętrzne 
obwarowania przekazane zostały mieszczanom, poszerzono place przedbramne, a na terenach wałów, 
rozbieranych do 1780 roku, powstawały ogrody. Zlikwidowano położone wcześniej poza murami 
cmentarze, przenosząc pochówki na utworzony w 1822 roku cmentarz komunalny. 

 
5) Wiek XIX.  
Dotychczasowa ranga miasta sprawiła, że Legnica ustanowiona została w początku XIX w. stolicą 

rejencji. Po wojnach napoleońskich powstał w Legnicy miejski urząd budownictwa, który początkowo 
zajmował się likwidacją szkód powojennych oraz kwestiami ochrony przeciwpożarowej, później zaś 
prowadził planowe działania urbanistyczne, dostosowujące do ówczesnych potrzeb średniowieczny układ 
miejski (poszerzanie i korygowanie przebiegu ulic oraz porządkowanie zabudowy). Kasacja zakonów 
w 1810 roku przyczyniła się do zaniedbania, a nawet zniszczenia cennych legnickich zespołów 
klasztornych i budowli kościelnych, dopiero w drugiej ćwierci XIX wieku adaptowano część dóbr 
kościelnych na potrzeby miejskie, a w pałacach barokowych znalazły swe siedziby urzędy. 

W latach 30. XIX wieku rozpoczyna się ruch inwestycyjny na sześciu legnickich przedmieściach: 
Chojnowskim, Głogowskim, Złotoryjskim, Jaworskim, Przed Furtą i Wrocławskim, posiadających 
już wówczas częściowo miejski charakter. W 1841 roku wytyczono ulicę łączącą bramy Złotoryjską 
i Głogowską, okalającą obszar staromiejski. Wówczas powstały też nowe budowle kościelne: 
synagoga (w 1846 roku wzniesiona przy ulicy Piekarskiej, zniszczona w 1938 roku), w 1843 roku - 
kościół św. Marcina. W tymże roku rozpoczęto inwestycje kolejowe, a rok później - budowę dworca 
oraz otwarto pierwsze połączenia kolejowe.  

O ówczesnych wielkomiejskich ambicjach miasta świadczy skala modernizacji najważniejszych 
legnickich budowli. W duchu neogotyku zostały przebudowane kościół Najświętszej Marii Panny 
w latach 1824-1828 oraz zamek. W początkach lat 40. XIX wieku według projektów Karola 
Ferdynanda Langhansa, architekta wrocławskiego, został wzniesiony neoklasycystyczny gmach 
teatru. W podobnej stylistyce zbudowano w latach 1865-1867 gmach miejskiego gimnazjum 
ewangelickiego. Przełom XIX i XX wieku pozostawił spuściznę w postaci neogotyckiej przebudowy 
fary św. Piotra i Pawła oraz budowy neomanierystycznego pasażu.  

Ukształtowany w wyniku rozebrania po 1860 roku murów miejskich układ ulic wokół historycznego 
centrum i lokalizowane przy nich monumentalne budowle użyteczności publicznej w bardzo zredukowanej 
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i uproszczonej formie przypominają koncepcję ringu. Poza ścisłym centrum Legnicy kształtowały się 
urbanistyczne założenia Placu Słowiańskiego, Placu Wolności, placu u wylotu ulicy Chojnowskiej 
oraz  placu przy zbiegu ulicy Witelona z Wrocławską. W 1861 roku powstał plan zagospodarowania miasta 
wraz z przedmieściami, wytyczono w nim nowe ulice - Witelona o charakterze promenady, Młynarską, 
Kartuską oraz Bolesława Chrobrego i Henryka Pobożnego. W tym czasie rozpoczęto też zabudowę ulic 
łączących historyczne centrum miasta z okalającym je ciągiem komunikacyjnym (ulice Młynarska, 
Bankowa, Skarbka, Złotoryjska, Piekarska, Chojnowska, Rycerska i obecny Plac Klasztorny).  

Od 1876 roku rozpoczęto trwającą 12 lat zabudowę północno-zachodniego obrzeża Starego 
Miasta, położonego pomiędzy ulicą Chojnowską a terenami kolejowymi. Wytyczono ulice Senatorską 
i Kardynała Kominka oraz Żwirki i Wigury i Jagiellońską, łączące dzielnicę z centrum Legnicy. U schyłku 
XIX w., poprzez przeprowadzenie ulicy Skłodowskiej-Curie i Bolesława Prusa, połączono ulicę 
Piastowską z terenami leżącymi na północ od terenów kolejowych. Przed 1868 rokiem powstały kwartały 
zabudowy w rejonie obecnych ulic Mickiewicza, Powstańców Śląskich i Orzeszkowej. W południowej 
części miasta wytyczono ulice Łukasińskiego, Chłapowskiego, Mickiewicza i Roosevelta, uregulowano 
również ulicę Szkolną. W kolejnym planie miasta z 1891 roku rozwiązano charakter zabudowy 
Tarninowa pomiędzy ulicami Jaworzyńską i Złotoryjską. Przed 1870 rokiem pojawia się zabudowa 
czynszowa na Przedmieściu Głogowskim. 

 
6) Wiek XX.  

 Pierwsza tercja XX wieku zaznaczyła się powstaniem nowych, planowo zakładanych osiedli 
mieszkaniowych, na prawym brzegu Kaczawy oraz zabudową południowo-zachodniej części miasta. 
W tym okresie Legnica uzyskała nowe tereny przeznaczone pod zabudowę także w północnej części 
miasta w rejonie dzisiejszych ulic Wałbrzyskiej, Gliwickiej, Bytomskiej i Kobylińskiej. 

W tym czasie zainwestowane zostało także północne obrzeże centrum miasta w rejonie ulicy 
Głogowskiej, Prusa i Kraszewskiego, a nieco później także tereny w rejonie ul. Gliwickiej. 

Miasto wyszło z okresu II wojny światowej, a zwłaszcza z operacji zdobywania miasta przez 
Armię Czerwoną (9 lutego 1945 roku) bez większych strat; walki w zasadzie ominęły centrum miasta, 
ostrzał artyleryjski najprawdopodobniej uszkodził zespół zamkowy, sąsiednie budynki oraz dach 
kościoła św. Jana. Większe zniszczenia miały miejsce już po zakończeniu działań wojennych – 
w wyniku pożarów, jeszcze przed przejęciem miasta przez władze polskie, znacznie ucierpiała 
legnicka starówka. W okresie powojennym ocalałe historyczne centrum Legnicy zostało mocno 
przekształcone, między innymi już w 1945 roku bez wykonania dokumentacji został rozebrany 
budynek seminarium jezuickiego. W 1960 roku zasypany został kanał Młynówki. Decydujące zmiany 
w obrazie miasta nastąpiły w latach 60. XX wieku. Legnica została pozbawiona wówczas spójnego, 
harmonijnie rozwijającego się zespołu staromiejskiego. W 1965 roku rozpoczęto realizację projektu 
“odbudowy” i przebudowy zabytkowego Starego Miasta. Wyburzono wówczas niemal całą 
historyczną, zabytkową zabudowę oraz zniekształcono układ ulic, niszcząc historycznie ukształtowaną 
przestrzeń miejską. W miejsce wyburzonej zabudowy wprowadzano stopniowo obcą w skali i formie 
zabudowę “nowoczesną”: w początkach lat 70. powstała zabudowa pomiędzy ulicami Partyzantów 
a Najświętszej Marii Panny, w 1972 roku wzniesiony został budynek Urzędu Wojewódzkiego, w 1975 
roku - dawna siedziba KW PZPR, obecnie Urząd Skarbowy, dom towarowy Megasam, a w 1978 roku 
powstał hotel Cuprum. Od lat 80. prowadzone są w centrum miasta prace rewaloryzacyjne, między 
innymi rozpoczęto odtwarzanie zabudowy wzdłuż ul. Najświętszej Marii Panny. Projekt Tarninowa nie 
został zrealizowany w południowej części dzielnicy (od ul. Grabskiego do Alei Zwycięstwa) 
i południowo-wschodniej (na południe od ul. Oświęcimskiej). W okresie powojennym zabudowę 
uzupełniano blokami o charakterze osiedlowym (m.in. przy ul. Oświęcimskiej, a także w obrębie 
Kwadratu). 

Istotne zmiany w krajobrazie miasta zaszły w początkach lat 90. Odzyskane zostały użytkowane 
przez jednostki armii radzieckiej liczne obiekty zabytkowe - poddane remontom zadecydowały o nowym 
odbiorze miejskiego krajobrazu. Nadal odczuwa się istniejący do 1993 roku podział Tarninowa na skutek 
wydzielenia w jej obrębie tzw. "Kwadratu": pozostały fragmenty ogrodzeń, niektóre nawierzchnie ulic 
i chodników nie były konserwowane od 1945 roku. Większość budynków, po wykonaniu generalnych 
remontów, znalazła swoje nowe przeznaczenie. Od 1998 roku Legnica może poszczycić się wkładem 
w rozwój szkolnictwa wyższego w rejonie Dolnego Śląska w postaci rozpoczęcia działalności Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona. Ostatnie lata starego wieku przyniosły m.in. powstanie w rejonie 
miasta Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wpisanie lokalnego lotniska do Państwowego Rejestru 
Lotnisk Cywilnych oraz przeniesienia Sądu Okręgowego z dotychczasowej siedziby do przejętego 
po opuszczeniu przez Rosjan budynku przy ul. Złotoryjskiej. W roku 1999 Legnica traciła status miasta 
wojewódzkiego i staje się miastem na prawach powiatu oraz stolicą powiatu ziemskiego w Województwie 
Dolnośląskim.  
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7) Wiek XXI.  

 Pierwsza dekada nowego wieku przyniosła dalszy rozwój Legnicy. Rok 2004 zapisał się w historii 
miasta z powodu wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej, odbycia się Pierwszego Wielkiego Zjazdu 
Legniczan oraz rozpoczęcia działalności Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ (obecnie Wyższa Szkoła 
Medyczna w Legnicy). Kolejne lata upłynęły w mieście pod znakiem szybkiego rozwoju miasta , I Synodu 
Diecezji Legnickiej czy przejścia w roku 2009 gwałtownej nawałnicy, która spowodowała ogromnie 
zniszczenia dużej części Parku Miejskiego.  
 Do największych inwestycji zrealizowanych w tym okresie na terenie miasta Legnicy należy zaliczyć: 

a) Obwodnica Zachodnia miasta Legnicy,  
b) Modernizacja płyty Rynku i ulic przyległych, 
c) Rewitalizacja ulicy Najświętszej Marii Panny, 
d) Przebudowa ul. Gniewomierskiej, Bydgoskiej i Szczytnickiej,  
e) Budowa Zbiorczej Drogi Południowej, 
f) Modernizacja Stadionu sportowego im. Orła Białego, 
g) Budowa cmentarza komunalnego  dla m. Legnicy  w Jaszkowie, 
h) Centra handlowe w strefie śródmiejskiej : Galeria Piastów , Galeria Gwarna , C.H Ferio 

i) Centrum handlowe na terenie lotniska:  Castorama,  Auchan  i  inne, 
j) Obiekty produkcyjno-przemysłowe na terenie Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej : 

Winkelmann Sp. z o.o., Gates Polska Sp. z o.o., Faurecia Legnica Sp. z o.o., Viessmann 
Technika Grzewcza Sp. z o.o., C+P Systemy Meblowe Sp. z o.o., Animak-Kopcza S.C. 
i inne, 

k) Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej przy ul. Chojnowskiej 2.  
 

1.5.2. Istniejące formy oraz ocena ochrony zabytków i zespołów zabytkowych  

1.5.2.1. Obszary zabytkowe 

 Gminną ewidencją zabytków objęto 47 obszarów (wykaz obszarów stanowi załącznik 4), w tym 4 
obszary wpisane do rejestru zabytków: 

1) Ośrodek historyczny miasta Legnica, obejmujący obszar o powierzchni 58 ha, ograniczony 
ulicami: Piastowską, Dziennikarską, Muzealną, Skarbka, Witelona, Pocztową, wpisany 
do rejestru zabytków pod numerem rejestrowym 571/296 z dnia 19.05.1953 roku; 

2) Zabudowa miejska tzw. „Tarninów”, obejmujący obszar o powierzchni 84 ha, ograniczony 
ulicami: Lampego, Mickiewicza, 22 lipca, Kościuszki, 1 Maja, Wyspiańskiego, Poselską, 
Grunwaldzka, Złotoryjską, Hutników, Leńskiego, Muzealną, wpisany pod numerem 
rejestrowym 573/636/L z 27.08.1982 roku. Obszar zabytkowy wpisany do rejestru zabytków 
nie obejmuje południowo-zachodniej części dzielnicy, położonej na zachód od ul. Kościuszki 
i na południe od ul. Rataja, będącej do 1993 roku we władaniu Armii Radzieckiej (“Kwadrat”). 

3) Teren klasztoru pobernardyńskiego z miejscem po kościele oraz teren szpitala miejskiego, 
obecnie Ośrodek Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej - strefa ścisłej ochrony 
konserwatorskiej ("A"), wpisany do rejestru w dniu 22.10.1990 r. pod numerem 599/951/95/L. 

4) Układ urbanistyczny południowej części Tarninowa oraz zespół budowlany, obejmujący 
obszar wytyczony ulicami: Rataja, Kościuszki, Grabskiego, Poselską, Reja, Grabskiego, 
Złotoryjską, Grunwaldzką, Poselską, Św. M. Kolbe i Wyspiańskiego, wpisany do rejestru 
zabytków pod numerem rejestrowym A/6100/1-2 z dnia 31.10.2018 r. 
 

1.5.2.2. Obiekty i zespoły obiektów zabytkowych 

Gminna ewidencja zabytków obejmuje 2194 obiekty (wykaz obiektów stanowi załącznik 5), w tym 
128 obiektów i zespołów wpisanych do rejestru na mocy decyzji podjętych w latach 1949-2011. Ponad 
połowa została ujęta w rejestrze po 1989 roku. W większości są to wille powstałe na przestrzeni XIX 
i XX w. Najnowsze wpisy do rejestru pochodzą z 2011 roku i obejmują obiekty dawnych Zakładów 
Przemysłu Odzieżowego, po 1945 r. "Elpo" / "Masters" S.A. 

Rejestr zabytków obejmuje najcenniejsze zespoły i pojedyncze obiekty o różnorodnych 
funkcjach, wśród których należy wyróżnić: 

1) zespół zamku piastowskiego wraz z parkiem zamkowym oraz fragmentami pierścienia 
murów dawnych obwarowań miejskich z Bramą Głogowską i Chojnowską;  

2) zespół katedry św. Piotra i Pawła z plebanią i dawną szkołą parafialną; 
3) kościół Ewangelicko-Augsburski Najświętszej Marii Panny z wystrojem i wyposażeniem kościoła; 
4) zespół kościoła parafialnego św. Jana Chrzciciela wraz z Mauzoleum Piastów i dawnym 
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kolegium jezuickim; 
5) Kościół klasztorny św. Maurycego Zgromadzenia SS Benedyktynek, obecnie sala 

gimnastyczna i aula I Liceum Ogólnokształcącego; 
6) Klasztor pobernardyński; 
7) Stary i Nowy Ratusz,  
8) Akademia Rycerska,  
9) budynek teatru dramatycznego, 
10) Pałac opatów lubiąskich, obecnie siedziba Muzeum Miedzi, 
11) zespół zabudowań Dworca Głównego, Dworzec Kolei Dolnośląskiej i Dworzec Legnicy 

Północnej, 
12) zespół budynków Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przybkowie; 
13) założenia dworsko-parkowe Czerniewice i Ludwikowo, 
14) cmentarz żydowski z kostnicą i salą modlitewną, 
15) Budynki mieszkalne, głównie na terenie dzielnicy Tarninów tzw. „Kwadrat”. 
Najstarsze obiekty pochodzą z około XII-XIII wieku (Zamek Piastowski, kościół Ewangelicko- 

Augsburski Najświętszej Marii Panny, kościół parafialny św. Jana Chrzciciela), najmłodsze natomiast 
powstały w latach 20. XX wieku (budynki mieszkalne oraz zespół Dworca Głównego).  
 
1.5.2.3. Zabytkowe tereny zieleni 

W gminnej ewidencji zabytków znalazły się również tereny zieleni: parki, aleje, skwery, cmentarze 
(wykaz stanowi załącznik 4), w tym pięć obszarów objętych rejestrem zabytków: 

1) Park przy Zamku Piastowskim, numer w rejestrze zabytków 586/477/L, 
2) Park Miejski, numer w rejestrze zabytków A/1712, 
3) Zespół dworski "Ludwikowo": park z aleją, numer w rejestrze zabytków 634/995/L, 
4) Założenie pałacowo-parkowe "Czerniewice": park (teren zagospodarowany parkowo), numer 

w rejestrze zabytków 602/950, 
5) Cmentarz żydowski, numer w rejestrze zabytków 600/754/L. 
 

1.5.2.4. Stanowiska archeologiczne 

W obrębie Legnicy zidentyfikowano 137 stanowisk archeologicznych (wykaz stanowisk zawarty został 
w załączniku 6), w tym 7 wpisanych do rejestru zabytków: 

1) Nr 76/17/78-20III-IV, okres epoki brązu/cmentarzysko ciałopalne; pradzieje/ślad osadnictwa; 
wczesne średniowiecze / osada, wpisane do rejestru pod numerem 77/85/422/Arch/69, 

2) Nr 101/1/77-21, wczesne średniowiecze/osada, wpisane do rejestru pod numerem 
107/85/718/Arch/74, 

3) Nr 103/4/77-21pradzieje/osada; wczesne średniowiecze/osada; chronologia 
nieokreślona/osada, wpisane do rejestru pod numerem 112/85/724/Arch/74, 

4) Nr 104/5/77-21, pradzieje/osada; średniowiecze/osada; chronologia nieokreślona/osada, 
wpisane do rejestru pod numerem 139/85/802/Arch/75, 

5) Nr 106/17/77-21, epoka brązu III okres-halsztat / osada; pradzieje / ślad osadniczy; wczesne 
średniowiecze X-XII w./ślad osadniczy; późne średniowiecze XIV-XV w./ślad osadniczy, 
wpisane do rejestru pod numerem 138/85/801/Arch/75, 

6) Nr 108/19/77-21, epoka brązu V okres-halsztat/osada; pradzieje/osada; wczesne 
średniowiecze VIII-X w./ślad osadnczy; późne średniowiecze XIII-XIV w./ślad osadniczy, 
wpisane do rejestru pod numerem 140/85/803/Arch/75, 

7) Nr 109/20/77-21, epoka brązu V okres-halsztat / osada; późne średniowiecze XIII-
XIV w./ślad osadniczy, wpisane do rejestru pod numerem 137/85/800/Arch/75. 

 
Pod względem zajmowanej powierzchni najliczniejszą grupę tworzą stanowiska liczące od 1 ara 

do 0,5 ha (47 stanowisk), stanowisk o powierzchni do 1 ara jest 21, zaś stanowiska największe, 
o powierzchni ponad 0,5 ha, obejmują 17 obiektów. W ewidencji znajdują się również 52 stanowiska 
archiwalne, w tym 14 stanowisk archiwalnych bez lokalizacji. 
Stanowiska archeologiczne skupiają się w: 

1) południowej części miasta w rejonie Smokowic i Czerniewic oraz pomiędzy 
ul. Nowodworską, Osiedlem Sienkiewicza, ul. Jaworzyńską i autostradą A4,  

2) rejonie Piekar Wielkich, Starych Piekar i Pawic,  
3) północno-zachodniej i zachodniej części miasta w dolinie Czarnej Wody oraz na zachód 

od linii kolejowej Legnica - Złotoryja, 
4) obrębie Starego Miasta i w okolicy Osiedla Asnyka. 
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1.5.2.5. Strefy ochrony konserwatorskiej 

Na terenie miasta wyznaczono stref ochrony konserwatorskiej. Wykaz stref znajduje się w załączniku 
4 – wykaz obszarów i stref ochrony konserwatorskiej objętych gminną ewidencją zabytków. 

1. Strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej  
Strefa “A” ścisłej ochrony konserwatorskiej obowiązuje dla obszarów o zachowanej historycznej 

strukturze przestrzennej. W tej strefie zakłada się bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń 
konserwatorskich oraz konieczność sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Działania konserwatorskie w strefie “A” zmierzają do zachowania i uczytelnienia 
historycznego układu przestrzennego oraz konserwacji jego głównych elementów; współczesna 
zabudowa powinna być dostosowana w usytuowaniu do historycznej linii zabudowy, w zakresie skali, 
proporcji, gabarytów oraz kompozycji elewacji do zabudowy historycznej. Działalność inwestycyjna, 
budowlana oraz przebudowy, remonty, adaptacje, dostosowanie do współczesnych funkcji czy 
podziały nieruchomości znajdujących się w obrębie strefy powinny być podporządkowane ochronie 
wartości zabytkowych. W strefie “A” ochronie podlegają także obiekty podziemne oraz pojedyncze 
znaleziska. 

 
2. Strefy „B” ochrony konserwatorskiej  

 Strefę “B” ochrony konserwatorskiej wyznacza się dla obszarów o stosunkowo dobrze 
zachowanych głównych elementach historycznej struktury przestrzennej. Obszary objęte strefą “B” 
podlegają rygorom konserwatorskim w zakresie utrzymania zasadniczych elementów struktury 
przestrzennej i zabytkowej zabudowy. Nowa zabudowa powinna harmonizować z zabudową 
historyczną, zwłaszcza w zakresie skali, gabarytów i linii zabudowy.  

 
3. Strefy „K” ochrony zabytkowego krajobrazu i zabytkowych układów zieleni kształtowanej 

 Strefa “K” ochrony krajobrazu kulturowego obejmuje obszar integralnie związany z zespołem 
zabytkowym, bądź obszar o istotnych walorach krajobrazowych, stanowiących o lokalnej tożsamości 
kulturowej i historycznej. W obrębie strefy ochronie należy poddać zabytkowe elementy historycznego 
krajobrazu oraz historycznie ukształtowaną formę użytkowania terenu. Nową zabudowę należy 
dostosować w zakresie skali do zabudowy historycznej. 

 
4. Strefy „OW” obserwacji archeologicznej.  
Strefa “OW” obserwacji archeologicznej, wyznaczana jest dla miejscowości lub historycznych 

osad o średniowiecznej metryce. 
 

1.5.3. Historyczne struktury przestrzenne 

Wielowiekowy, planowy i ewolucyjny rozwój Legnicy - miasta kształtowanego “od wewnątrz” (od 
rynku, stanowiącego miejsce centralne), stopniowo wchłaniającego przedmieścia i podmiejskie wsie, 
z drugiej strony - nasilone inwestycje związane z militaryzacją Niemiec w latach 30. XX wieku i 
gwałtowne przeobrażenia struktury przestrzennej miasta po 1945 roku, w tym nade wszystko 
zniszczenie starówki w latach 60-70. XX wieku - stanowią najistotniejsze przyczyny ukształtowania się w 
Legnicy szeregu silnie zróżnicowanych (architektonicznie, urbanistycznie i funkcjonalnie) struktur 
przestrzennych. W ogólnym zarysie składają się na nie: Stare Miasto (miasto średniowieczne oraz 
otaczający je pierścień obiektów usługowych), kwartały zabudowy mieszkaniowej z dominacją zabudowy 
wielorodzinnej czynszowej, zespoły zabudowy willowej, osiedla mieszkaniowe z zabudową 
jednorodzinną i wielorodzinną z lat 20-30. XX wieku, zabudowa przedmieść i wsi (zachowane układy 
ruralistyczne, pozostałości dawnych wsi wchłoniętych przez zabudowę miejską) oraz zabudowa 
związana z dawną gospodarką folwarczną, dzielnice przemysłowe i zaplecza komunalnego, kompleksy 
koszarowe i inne obiekty wojskowe oraz tereny rekreacyjne i zespół cmentarzy żydowskiego 
i komunalnego. 

Najistotniejsze znaczenie w historycznej strukturze przestrzennej mają zespoły urbanistyczne 
Starego Miasta, Kartuz i Tarninowa. Są to jednocześnie dzielnice, które z racji różnorodnych zjawisk 
i procesów, jakie wystąpiły i występują w ich obrębie, stanowią jedne z głównych obszarów 
problemowych miasta, wymagające zróżnicowanych działań: rekonstrukcji historycznego układu 
przestrzennego (Stare Miasto), rewitalizacji zabudowy zdegradowanej urbanistycznie i socjalnie 
(Kartuzy), uzupełnienia istniejącej i regulacji nowej zabudowy w południowej, dotychczas 
niezrealizowanej części Tarninowa. 

 
1. Stare Miasto  
Układ urbanistyczny Starego Miasta obejmuje miasto średniowieczne, położone w obrębie 
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dawnych murów miejskich oraz obszar późniejszej zabudowy, usytuowany między linią murów 
a obwodnicą śródmiejską, stanowiący jednocześnie część pasma usługowego, rozwiniętego wokół 
miasta średniowiecznego (“legnicki ring”).  

Centrum układu urbanistycznego Starego Miasta zajmuje plac rynkowy, o lekko zbieżnych 
pierzejach, z dwoma blokami zabudowy śródrynkowej wzdłuż dłuższych boków placu. Blok 
południowy zajmuje Stary Ratusz, gmach teatru oraz zespół renesansowych kamieniczek (kramów 
śledziowych), w bloku północnym znajduje się między innymi "Dom Pod Przepiórczym Koszem" 
i dawny odwach policji. Południową pierzeję Rynku zamyka kościół św. Piotra (relikt założenia 
przedlokacyjnego).  

Ewolucyjny i harmonijny rozwój Starego Miasta, trwający od pożaru miasta w 1338 roku został 
gwałtownie przerwany w latach 60. XX wieku. Wówczas to, w wyniku wyburzeń historycznej zabudowy 
i częściowego wprowadzenia w jej miejsce rażąco dysharmonijnej zabudowy mieszkaniowej i usługowej 
(punktowe 11. kondygnacyjne budynki mieszkalne, gmach Urzędu Wojewódzkiego, siedziba KW PZPR, 
obecnie Urząd Skarbowy, pawilon handlowy Megasam, hotel Cuprum), staromiejski układ urbanistyczny 
uległ silnej deformacji i zniszczeniu. 

W tekście “ustaleń dotyczących rewaloryzacji staromiejskiego układu przestrzennego”, zawartych 
w Miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Centrum Legnicy, 
proces ten charakteryzuje się w sposób następujący: “realizując projekt odbudowy i przebudowy 
zabytkowego Śródmieścia Legnicy B. i K. Klimczewskich z Wrocławia, przewidujący rozebranie większości 
zabytkowych kamienic i przekształcenie układu ulic, legnickiemu staremu miastu odebrano dotychczasową 
tożsamość. Z pełną świadomością, wbrew zasadom konserwatorskim, wyburzono całe pierzeje zabytkowej 
zabudowy, zniszczono historyczną siatkę ulic, kształty placów, linie zabudowy i dawne podziały 
własnościowe. Na uwalnianych z zabudowy terenach wzniesiono dysharmonizujące w skali i formie 
mieszkalne i usługowe budynki w technologii wielkopłytowej oraz wielkoblokowej”.  

Obecnie Stare Miasto prezentuje mozaikę silnie zróżnicowanych wnętrz krajobrazowych, wśród 
których walory historyczne zachowały jedynie wtórnie ukształtowane wnętrza związane z trzema 
świątyniami: 

1) kościołem Najświętszej Marii Panny z dawnym zespołem klasztornym Benedyktynek, 
gmachem dawnego urzędu celnego (Plac Klasztorny) oraz kamieniczką przy ul. Najświętszej 
Marii Panny 7; 

2) katedrą św. Piotra i Pawła z budynkiem "Pasażu" oraz gmachami Starego i Nowego 
Ratusza; 

3) kościołem św. Jana Chrzciciela, kolegium jezuickim, pałacem opatów lubiąskich, gmachem 
Akademii Rycerskiej (stanowiącymi zespół architektury barokowej) oraz ulicą św. Jana. 

Zachowany został także zespół zamku piastowskiego wraz z pozostałościami parku zamkowego 
oraz odcinki dawnych murów obronnych i dwie wieże bram miejskich. Po wyburzeniach historycznej 
zabudowy pozostało w obrębie Starego Miasta szereg niezabudowanych terenów, miejscami 
o znacznej powierzchni (między innymi rejon pomiędzy ul. Nową, Zamkową, Młynarską i Środkową, 
liczący około 3,6 ha). Obecnie odtwarzany jest ciąg zabudowy wzdłuż ulicy Najświętszej Marii Panny, 
fragmenty ulicy Grodzkiej i Środkowej zostały odtworzone. 

 
2. Pierścień zabudowy usługowej wokół miasta średniowiecznego ("Legnicki ring") 

Układ ulic wokół miasta średniowiecznego, powielający przebieg dawnych murów miejskich 
i lokalizowane od około połowy XIX wieku poza linią obwarowań miejskich monumentalne budowle 
użyteczności publicznej (z zakresu m.in. administracji, szkolnictwa, sądownictwa, ochrony zdrowia, 
łączności i komunikacji), wraz z terenami zieleni miejskiej (ogrody zamkowe, Łąka Armatnia, planty, 
północny fragment Parku Miejskiego) oraz placami Słowiańskim, Wolności, Komuny Paryskiej, 
Dworcowym, Piastowskim i Wilsona, przypominają koncepcję “ringu”, oczywiście w mocno 
zredukowanej i uproszczonej formie. Pierścień zabudowy usługowej obejmuje obiekty usytuowane 
po obu stronach współczesnej obwodnicy śródmiejskiej; tworzy ona z racji swego tranzytowego 
charakteru istotną barierę funkcjonalną, zacierającą czytelność układu. 

Budowle usługowe usytuowane wewnątrz obwodnicy śródmiejskiej obejmują obiekty (podano 
pierwotną funkcję lub nazwę obiektu): Nowego Ratusza, “Pasażu” (w części położonej przy Placu 
Słowiańskim), Banku Rzeszy, Miejskiego Gimnazjum Ewangelickiego, Sądu Krajowego, Domu 
Ewangelickiego, szkoły podstawowej św. Jadwigi, Powiatowej Kasy Oszczędności, szpitala 
ss. Szarytek, szkoły ludowej "Wilhelmschule" oraz rewii. Na zewnątrz obwodnicy zlokalizowane są: 
kompleks Dworca Głównego, dawny zespół hoteli w rejonie skrzyżowania ulic Dworcowej, Pocztowej 
i Libana, szkoła ludowa (obecnie II Liceum Ogólnokształcące), Bank Ziemiański Księstwa Legnicko-
Wołowskiego, Resursa, miejska wyższa szkoła dla dziewcząt ("Hoehere Toechterschule", obecnie 
Zespół Szkół Ekonomicznych), dawne seminarium (“Königliche Seminar und Übungschule", później 
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Urząd Pracy), dawne gimnazjum ("Auguste-Victoria-Schule", obecnie Legnicka Kuria Biskupia 
i Seminarium Duchowne), dawna loża masońska oraz Główny Urząd Poczty. Pomiędzy ulicami 
Dworcową i Pocztową zlokalizowane są dwa kwartały, których obecne funkcje są wybitnie 
nieadekwatne w stosunku do potencjalnej rangi i znaczenia tegoż obszaru w strukturze miasta: 
kwartał zabudowy przy ul. Skłodowskiej-Curie zajmuje zespół budynków przemysłowych 
i administracyjnych z reprezentacyjną willą; kwartał sąsiedni zajmuje plac z budynkiem dworca 
autobusowego o niewyszukanej architekturze oraz zespół dawnych hoteli, obecnie o funkcjach 
usługowo-mieszkalnych (w 2000 roku rozebrany został budynek przy ul. Pocztowej, pełniący do niedawna 
funkcje magazynowe, pierwotnie mieszczący "Central-Theater"). Drugi, historycznie ukształtowany, 
znaczący ośrodek usługowy tworzą rejon ul. Franciszkańskiej i Chojnowskiej (klasztor pobernardyński, 
szpital miejski, szpital "Bürger-Hospital”), Chojnowskiej, Działkowej i Fredry (Urząd Miar, szkoła ludowa 
"Dänemarkschule", obecnie filia Politechniki Wrocławskiej, szpital garnizonowy, zakład 
dla głuchoniemych, zakład psychiatryczny, późniejszy Urząd Finansowy) oraz kompleks budowli 
użyteczności publicznej w rejonie ul. Chojnowskiej, Pancernej, Lotniczej i Lindego (częściowo o formach 
architektonicznych zbliżonych do architektury sąsiedniego zespołu koszar przy ul. Hutników, powstałego 
na terenie dawnego folwarku Belle Vue) wraz ze szkołami średnimi przy ul. Lotniczej i Sejmowej. 

 
3. Dzielnice mieszkaniowe z dominacją zabudowy wielorodzinnej czynszowej  
1) Tarninów: 
Południowo-zachodnia dzielnica miasta, zakładana planowo od 2 połowy XIX wieku (głównie 

w latach 1880-1914), powstała w obrębie dawnych przedmieść Złotoryjskiego, Jaworskiego i Przed 
Furtą, gminy Dornbusch oraz dawnych posiadłości jezuitów. Plany zabudowy dzielnicy powstały 
w oparciu o niezmienione w swym przebiegu historyczne szlaki komunikacyjne (ul. Jaworzyńska 
i Złotoryjska) oraz Młynówkę. Centralnym miejscem północnej części dzielnicy jest Plac Orląt 
Lwowskich, a jej główną osią - ul. Kościuszki. Najbardziej reprezentacyjna zabudowa wielorodzinna 
usytuowana jest wokół Placu Orląt Lwowskich oraz przy ul. Roosevelta (prezentująca tu szczególne 
bogactwo elewacji). Południową granicę zwartej zabudowy wielorodzinnej wyznacza ul. Rataja. Prócz 
dominującej w dzielnicy zabudowy mieszkaniowej na uwagę zasługują budowle użyteczności 
publicznej: wzmiankowane już dawne gimnazjum ("Auguste-Victoria-Schule", obecnie Legnicka Kuria 
Biskupia i Seminarium Duchowne) i Resursa, dawny ewangelicki kościół św. Marcina oraz budynki 
dawnego zakładu leczniczo-kąpielowego Wilhelmsbad i szkoły gminy Dornbusch.  

W strukturze przestrzennej północnego Tarninowa wyróżniają się następujące rejony zabudowy: 
a) wschodni: ul. Jaworzyńska - Oświęcimska - Mickiewicza - Korfantego z ul. Reymonta, 

Roosevelta, św. Elżbiety, Łukasińskiego, Chłapowskiego, Traugutta, Tatarską (zabudowa 
z lat 1870-1910);  

b) środkowy: ul. Złotoryjska - Rataja - Jaworzyńska z ul. Kościuszki, Okrzei, Wojska 
Polskiego, Orzeszkowej, Andersa i Kossak oraz Placem Orląt Lwowskich (głównie 1900-
1930); 

c) zachodni: ul. Nowy Świat - Złotoryjska - Hutników z ul. Korczaka, Matejki, Sejmową 
i Lotniczą (lata 1870-1920, głównie koniec XIX wieku i początek XX wieku); 

d) rejon południowy: ul. Rataja - Wyspiańskiego - św. Maksymiliana Kolbe - Złotoryjska 
(1900-1910); Poselska - Złotoryjska - Grunwaldzka (1900-1910), Jaworzyńska - 
Orzeszkowej - Grunwaldzka (1900-1920); 

 
2) Zachodnie i północne obrzeże Starego Miasta: 

a) dzielnica Fabryczna: rejon ulic Piastowska - Chojnowska - Działkowa - Senatorska 
z geometrycznym układem ul. Franciszkańskiej, Żwirki i Wigury, św. Wojciecha, Książęcej 
i Jagiellońskiej (1890-1910); 

b) północno-zachodnie obrzeże Starego Miasta: ul. Piastowska - Senatorska - Plater - 
Ściegiennego - Skłodowskiej-Curie (1870-1890); 

 
3) Wschodnie obrzeże Starego Miasta: 

a) rejon ul. Henryka Pobożnego i Bolesława Chrobrego (1870-1890), obejmujący 
jednorodny zespół zabudowy czynszowej, z prostokątnymi blokami zabudowy 
i centralnym placem (ul. Przeskok), na którym wzniesiono neogotycki kościół gminy 
apostolsko-katolickiej; na pobliskiej działce pomiędzy ul. Bolesława Chrobrego a Wałami 
Poniatowskiego znajduje się willa fundatora świątyni; północną pierzeję ul. Wrocławskiej 
zajmuje współczesna, wysoka wolno stojąca zabudowa mieszkaniowa; 

b) rejon ul. Wrocławskiej, Alei Orła Białego, Zielonej, Jordana i Żeglarskiej (1870-1890); 
północny fragment kwartału pomiędzy ul. Jordana, Zieloną i Aleją Orła Białego 
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(południowa pierzeja ul. Wrocławskiej od Placu Wilsona do Mostu Nepomuka) została 
niemal w całości wyburzona. 

 
4) Kartuzy 

Gmina wiejska Karthaus (Kartuzja), powstała w sąsiedztwie folwarku klasztornego Kartuzów, 
została włączona do miasta w 1872 roku. Budowa linii kolejowej w 1844 roku spowodowała szybką 
urbanizację północnego fragmentu dzielnicy. W połowie lat 70. XIX wieku rozpoczęto planową 
zabudowę Kartuz, obejmującą - oprócz modernizacji i rozbudowy układu komunikacyjnego (w tym 
budowę nowej przeprawy mostowej przez Kaczawę) - utworzenie placu targowego w miejscu 
przecięcia się ulic Daszyńskiego i Czarnieckiego. Teren wokół placu zabudowano w latach 1901-
1909, w tym czasie powstały także dwa kościoły - Św. Trójcy (1902-1904) oraz św. Jacka (1904-
1908). W obrębie dzielnicy wyróżniają się dwie zasadnicze części: 

a) północne Kartuzy: ul. Dmowskiego, Kazimierza Wielkiego, Daszyńskiego, Kartuska, 
Czarnieckiego, Wrocławska, Łąkowa, Kwiatowa, Kościelna i Kamienna (zabudowa z lat 
1870-1920);  

b) południowe Kartuzy: ul. Wrocławska, Moniuszki, Drukarska, Rzemieślnicza, Św. Trójcy 
(zabudowa z okresu schyłek XIX wieku - lata 20. XX wieku, ze znacznym udziałem 
zabudowy powojennej); 

Mniejsze skupiska zabudowy czynszowej występują ponadto na dawnych przedmieściach: 
Głogowskim: ul. Głogowska, Kochanowskiego, Prusa, Skłodowskiej-Curie (zabudowa z lat 1870-
1915), Jaworskim (rejony skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z Grabskiego, Żółkiewskiego, Stromą 
i Inwalidów) oraz Wrocławskim wzdłuż ul. Wrocławskiej w rejonie cmentarza komunalnego, osiedla 
Kopernika i Piekar Wielkich, a także w rejonie ulic Głogowskiej - Okólnej - Skośnej, Sierocińskiej - 
Masarskiej oraz II Armii Wojska Polskiego - Krętej - Fabrycznej. 

Specyficzną jednostkę (przykład niezrealizowanych planów rozwoju zabudowy mieszkaniowej) 
stanowi rejon ul. Gliwickiej, Wałbrzyskiej, Kobylińskiej, Wałów Rzecznych, Bytomskiej i Północnej: 
podmokłe tereny położone w widłach Kaczawy i Czarnej Wody (Frauenhaag), przeznaczone zostały 
w latach 20. XX wieku pod zabudowę, głównie mieszkaniową wielorodzinną; jednak w okresie 
międzywojennym planowane inwestycje zostały zrealizowane jedynie w niewielkim stopniu (kamienice 
czynszowe przy ul. Gliwickiej i Wałów Rzecznych), zaś po 1945 roku tereny te pozostawały 
w użytkowaniu jednostek Armii Radzieckiej (tzw. kompleksy nr 17, 18, 19). Obecnie południową część 
omawianego obszaru zajmują głównie bazy i składy oraz obiekty usługowo-handlowe (m.in. dawny 
budynek poczty i telegrafu przy ul. Gliwickiej), północna część jednostki pozostała niezainwestowana. 

 
5) Zespoły zabudowy mieszkaniowej z zabudową willową (lata 1910-1930) 
W południowo-zachodniej części Tarninowa (ul. Rataja, św. Maksymiliana Kolbe, Kościuszki, 

Wojska Polskiego, Okrzei, Grunwaldzka, Grabskiego, Konopnickiej, Słowackiego, Poselska, 
Oświęcimska, Żeromskiego, Mieszka I i Sienkiewicza), stanowiącej po 1945 roku zamkniętą część 
miasta (Kwadrat), na południe od ul. Rataja i Grunwaldzkiej, zaczęła kształtować się, głównie w latach 
1910-1930, wzdłuż nieregularnego układu ulic luźna zabudowa willowa, otoczona ogrodami. 
Najokazalsze wille powstały wzdłuż ulicy św. Maksymiliana Kolbe, Okrzei, Kościuszki i Rataja. 
Skromniejsza zabudowa jednorodzinna występuje w najpóźniej zagospodarowywanej części dzielnicy, 
na południe od ul. Grabskiego.  

Podobny do Kwadratu charakter zabudowy prezentuje zachodni fragment miasta w rejonie ulic 
Złotoryjskiej, Artyleryjskiej, Pancernej, Saperskiej i Piechoty oraz Lotniczej i Sejmowej.  

Południowo-zachodnia część Tarninowa cechuje się znacznym udziałem zieleni ozdobnej 
(różnorodne gatunkowo i wiekowo grupy drzew i pojedyncze drzewa oraz krzewy, między innymi 
jarzębiny, morwy i magnolie), rosnącej w dużych ogrodach towarzyszących zabudowie willowej, 
tworzącej ozdobne kompozycje przy reprezentacyjnych obiektach oraz występującej w postaci 
dwustronnych szpalerów drzew i ciętych żywopłotów wzdłuż niemal wszystkich ulic dzielnicy (na 
szczególną uwagę zasługują aleje i szpalery drzew rosnące wzdłuż ulicy Grabskiego, Grunwaldzkiej, 
Okrzei i Św. Maksymiliana Kolbe, a także przy ulicy Lotniczej, Marynarskiej, Pancernej i Artyleryjskiej). 

 
6) Osiedla mieszkaniowe z zabudową jedno- i wielorodzinną z lat 20.-30. XX w. 
W latach międzywojennych ubiegłego wieku powstało w Legnicy szereg osiedli mieszkaniowych, 

o zabudowie mieszanej (wielo- i jednorodzinnej) lub jednorodzinnej, usytuowanych głównie 
na ówczesnych peryferiach miasta. Głównym rejonem lokalizacji nowych osiedli były tereny dawnego 
folwarku Bielany, wykupionego przez miasto w 1906 roku. W latach 20. wytyczono tam Aleję 
Rzeczypospolitej i zbudowano przylegające do niej osiedla mieszkaniowe. Cechują się one 
interesującymi układami urbanistycznymi i architekturą budynków (osiedle Bohaterów Wojny - owalny 
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plac na głównej osi założenia i architektura budynków nawiązująca do tradycji śląskiego baroku, 
zabudowa wzdłuż Alei Rzeczypospolitej i ul. Bielańskiej - prezentuje nawiązujący do rozwiązań 
funkcjonalizmu berlińskiego zwarte pierzeje z zaokrąglonymi narożnikami oraz płaskie dachy 
budynków zastosowane po raz pierwszy w budownictwie wielorodzinnym). W tym czasie powstały 
także inne zespoły mieszkaniowe: Ogrodowe Przedmieście (Gartenvorstadt) - osiedle domów 
jednorodzinnych z promieniście rozchodzącym się układem ulic (na wysokości osiedla ulica 
Poznańska jest drogą dwujezdniową z cenną aleją), kameralne osiedle domków dwurodzinnych 
Städtischen Kleinsiedlung Gross Beckern w rejonie ulic Sokolej, Jaskółczej, Szpakowej 
i Wrocławskiej, zrealizowane w 1919 roku po włączeniu do Legnicy części Piekar Wielkich, a także 
osiedla przy ulicy Marynarskiej i Artyleryjskiej z dwu- i trzypiętrowymi budynkami (1925-1926) oraz 
w rejonie ulicy Działkowej, Chojnowskiej i Krótkiej (1927). Później, w latach 30., zbudowano osiedla 
mieszkaniowe pomiędzy ulicą Opolską i Poprzeczną (Stadtfrand-Siedlung) z dwurodzinnymi domkami 
usytuowanymi na ciasnych działkach, wytyczonych przy równoległych względem siebie ulicach, 
w rejonie ulicy Okrężnej i Świerkowej, Drzymały oraz północną część obecnego osiedla Sienkiewicza 
w Przybkowie (“Domki”). W południowo-zachodniej części miasta około 1925 roku w rejonie ulicy 
Asnyka, Artyleryjskiej, Pancernej, Saperskiej i Złotoryjskiej powstała zabudowa mieszana - obok 
zwartej, czynszowej zabudowy kwartałowej (ul. Artyleryjska, Saperskiej i Piechoty), powstały także 
osiedla wielorodzinne (ul. Asnyka i Artyleryjska) oraz zabudowa willowa. 

Część osiedli została rozbudowana w latach powojennych (Osiedle Sienkiewicza, Ogrodowe 
Przedmieście, osiedle przy ul. Radosnej, Śpiewnej i Słonecznej), powstały także nowe, w pewnym 
stopniu kontynuujące charakter układów urbanistycznych osiedli przedwojennych, o relatywnie 
interesujących i zdecydowanych układach zabudowy (osiedle Asnyka, rejon ulic Bystra - Kryniczna, 
Kręta - Kaczawska - Nad Skarpą). 

 
4. Zabudowa przedmieść, wsi i pozostałości gospodarki folwarcznej 
1) Zabudowa przedmieść 

W strukturze przestrzennej miasta zachowały się ślady zabudowy poszczególnych przedmieść 
(Chojnowskiego, Głogowskiego, Złotoryjskiego, Jaworskiego, Przed Furtą i Wrocławskiego). 
Szczególny konglomerat różnych typów zabudowy prezentuje Przedmieście Jaworzyńskie wzdłuż 
ul. Jaworzyńskiej w rejonach jej skrzyżowania z ul. Grabskiego, Stromą i Grunwaldzką: występuje 
tu zabudowa o charakterze wiejskim (m.in. zespół stajni miejskich) oraz kamienice czynszowe - 
pojedyncze lub tworzące niewielkie zespoły budynków. Podobny charakter cechuje zabudowę wzdłuż 
ul. Działkowej, stanowiącą pozostałość dawnej wsi Dänemark oraz rejon ul. Głogowskiej, Rybackiej, 
Garncarskiej, Okólnej i Skośnej na północ od Przedmieścia Głogowskiego z zabudową dawnych wsi 
Töpferberg i Schwarzvorwerk (relikt dawnej gminy wiejskiej stanowi zespół domów przy ul. Rybackiej) 
oraz folwarku Grünthal. 

 
2) Pozostałości gospodarki folwarcznej - Legnickie Folwarki 
W dokumencie z 1252 roku książę Bolesław II Rogatka podarował Legnicy tereny o powierzchni 

100 łanów, leżące na południe od miasta, po obu stronach Kaczawy, na których utworzono 
27 folwarków (Legnickie Folwarki), liczących od 2 do 4 łanów, podlegających miejskiej jurysdykcji.  

W wykazie z 1809 roku ujęte zostały następujące folwarki: [1] Scholzsches Konsortium, [2] Jenischgut 
(później Brückners-und Schindlers Konsortium), [3] Heinzevorwerk (Weissenrode), [4] Schuberts Vorwerk, 
[5] Stamnitz-Vorwerk I, [6] Stamnitz-Vorwerk II, [7] Villa Bissy, [8] Königsgut I, [9] Königsgut II, [10] Neuhof, 
[11] Konsortium Willenberg, [12] Dörnicht I, [13] Dörnicht II, [14] Dörnicht III, [15] Lindenruh, [16] 
Ludwigshof I, [17] Ludwigshof II, [18] Schmidts Konsortium (Wüstegut), [19] Scholzegut, [20] Wernersgut, 
[21] Stiftsvorwerk, [21a] Dornbuscher Viehweg, städtisch., [22] Dornbuschgut (unter Kloster Leubus), [23] 
Ottomansches Konsortium (Stadthof), [24] Hillersches Konsortium, [25] Goldene Hube, [26] 
Hospitalvorwerk (ohne Dornbuschteil), [27] Joh. Kaspar Ulrichs Vorwerk, als Dr. Ficker's Vorwerk 
(Bellevue) verkleinert. W 1855 roku z folwarków oznaczonych numerami 21 - 24 utworzono zbiorczą gminę 
Dornbusch. W 1873 roku Legnickie Folwarki włączono do miasta. 

Na lewym brzegu Kaczawy zachowały się zabudowania folwarków: Scholzegut (ul. Jaworzyńska 161 
i 163), Biedermanngut (ul. Jaworzyńska 170 i 170a), Schuberthof, zespół dworski Ludwikowo 
(ul. Jaworzyńska 199), Schulzegut (ul. Jaworzyńska 187), Lipniki (ul. Żytnia) oraz Czerniewice (ul. Myśliwska 
8/9), zaś na prawym brzegu rzeki folwarki: Bielany (ul. Bielańska 18), Schubertshof (ul. Zamiejska 2, 4, 6, 
ul. Mostowa), Villa Bissy (ul. Nowodworska 62), Königgut Schützenschmiede (ul. Nowodworska 32) 
oraz Nowy Dwór z budynkami dawnej cukrowni (ul. Nowodworska 30).  

Zespół dworski Ludwikowo i folwark Schulzegut  zlokalizowane są w widłach ul. Jaworzyńskiej 
i Kaczawy. Dawny dwór z podjazdem od północy usytuowany jest w centrum założenia, od południa 
zamyka go czworoboczny majdan otoczony zabudowaniami gospodarczymi, do których przylega niewielki 
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park; do folwarku od ul. Jaworzyńskiej wiedzie aleja lipowa. Od północy z Ludwikowem sąsiaduje folwark 
Schulzegut, w którym dawna siedziba właściciela zajmuje południową pierzeję czworoboku zabudowań. 
Oba folwarki, mimo iż nie są powiązane funkcjonalnie, tworzą jednak czytelny zespół krajobrazowy. 

W niewielkiej odległości na zachód od Ludwikowa, po północnej stronie ul. Żytniej, znajdują się 
zabudowania dawnego folwarku Lipniki. Tworzą one rozległy, czworoboczny, zbliżony do trapezu 
dziedziniec z wjazdem od zachodu, zamknięty od północy budynkiem właściciela folwarku. 

Folwark Czerniewice usytuowany jest przy ul. Myśliwskiej, wiodącej do Smokowic. Założenie 
dworsko-parkowe (z 1877 roku) dominuje w krajobrazie w postaci dużej kępy drzew. Park zajmuje 
środkową część rozłogu folwarku po wschodniej stronie zabudowy gospodarczej i mieszkaniowej. Granicę 
zachodnią tworzy droga bita, natomiast północną - rów, prowadzący wodę ze źródła położonego na 
południowy-zachód od folwarku. Od wschodu i południa granica folwarku przechodzi w grunty orne; 
dawniej tworzyła ją sztuczna skarpa przeciwpowodziowa i nieistniejące już ogrodzenie folwarku. 

Z zabudowań dawnego folwarku Bielany (Weissenrode), pierwotnie usytuowanych po obu 
stronach obecnej ul. Bielańskiej, zachował się dwór oraz dwa zupełnie przebudowane budynki 
gospodarcze, zamykające dziedziniec od wschodu i zachodu. Całkowicie nieczytelny jest układ 
przestrzenny dawnego folwarku Schubertshof - ul. Zamiejska przecięła dawny dziedziniec i niewielki 
park przylegający do zabudowań od wschodu. 

Folwark Nowy Dwór w okresie powojennym użytkowany był przez jednostki radzieckie; 
zachowany został układ dworu otoczonego parkiem, w miejscu dawnego majdanu gospodarczego 
znajduje się obecnie stacja paliw. Od północy do parku przylegają zabudowania dawnego folwarku 
Königgut. Po przeciwnej stronie ul. Nowodworskiej zachowały się zabudowania dawnej cukrowni. 

 
3) Zachowane układy ruralistyczne  
W Legnicy występują układy przestrzenne kilku wsi, włączonych do miasta, głównie w latach 80 

ubiegłego wieku: Piątnica, Stare Piekary, Piekary Wielkie i Przybków z zachowanymi nazwami wsi, 
zespołami dworskimi i folwarcznymi (Stare Piekary, Przybków, Piątnica), młynami i elewatorami 
zbożowymi (Stare Piekary, Przybków) oraz cmentarzami wiejskimi (Piekary Wielkie, Piątnica, 
Przybków, Smokowice). 

Piątnica (Phaphindorf 1281, Pfaffindorff 1443, Pfaffendorf 1635) jest krótką wsią łańcuchową. Na 
południu wsi, nad Kaczawą, po zachodniej stronie drogi zachowała się okazała zagroda (obecnie 
opuszczona), którą można wiązać z istniejącym w Piątnicy dziedzicznym sołectwem. Przy drodze 
do Pawic, po jej północnej stronie, znajduje się założony na planie czworoboku zamknięty wiejski 
cmentarz, z zadrzewieniem o nieregularnym planie. W pobliżu Piątnicy 15 sierpnia 1760 roku 
rozegrała się bitwa pod Legnicą. 

Stare Piekary (Pekare 1254, Klein Peccher 1305, Alt Peccar 1333, Aldin Beckern 1419, Cleine 
Beckern 1431, Alt Beckern 1635) stanowią rozległą wielodrożnicę. W centrum wsi przy ul. Smolarskiej 
znajduje się kapliczka. Malowniczy fragment Starych Piekar stanowi dwór, usytuowany w pewnym 
oddaleniu od zabudowań wiejskich. Przy ul. Kołodziejskiej zachowały się zabudowania dawnego 
folwarku Baldensruh oraz silnie przekształcone zabudowania młyna. 

Piekary Wielkie (Peczker 1305, Neu Peccar 1333, Grosin Beckern 1349, Grossin Beckern 1404, 
Gros Beckern 1635) zachowały interesujący układ przestrzenny zurbanizowanej podwójnej 
łańcuchówki. Zabudowa wsi, przecięta ul. Wrocławską, zlokalizowana jest wzdłuż dwóch dróg 
(ul.Wandy, Ziemowita, V Dywizji Piechoty i Dąbrówki), po obu stronach potoku Kopanina. Zabudowa 
zagrodowa pochodzi przeważnie z ostatniej ćwierci XIX wieku. Zagrody tworzą niewielkie czworoboki 
z domami mieszkalnymi ustawionymi najczęściej szczytowo. W widłach ul. Wrocławskiej i Klonowej 
(dawnej drogi prowadzącej do Grzybian), w sąsiedztwie Szpitala Wojewódzkiego, znajduje się 
zamknięty (ostatnie pochówki pochodzą z lat 70. XX w.) dawny cmentarz wiejski z usytuowaną na osi 
kaplicą cmentarną. 

Przybków (Pribzlowicz 1305, Przibkendorf 1305, Primkyndorf 1327, Prymkendorf 1331, 
Princkendorff 1536) - najstarszą część łańcuchówki stanowi zabudowa usytuowana wzdłuż 
ul. Wielogórskiej . Obecnie założenie wiejskie jest zaniedbane, czytelny jest jednak nadal 
czworoboczny układ w większości przebudowanych oraz współczesnych budynków. Ulica 
Wielogórska oraz droga prowadząca do dawnego folwarku Rudolphsbach mają charakter alei. 
Po wschodniej stronie ul. Wielogórskiej, przy ul. Malwowej, w sąsiedztwie osiedla jednorodzinnego 
z końca lat 30. XX w. znajduje się wiejski cmentarz założony około 1900 roku. W rejonie skrzyżowania 
ul. Jaworzyńskiej i Wielogórskiej, w miejscu zespołu szkół rolniczych, znajdował się dawniej folwark 
Willenberg z późniejszym zajazdem Tivoli. 

Na południowo-zachodnim krańcu Legnicy znajdują się zabudowania zlikwidowanej wsi 
Smokowice. Pozostałości wsi tworzą nieliczne zachowane zagrody, relikty zespołu dworskiego 
i dawny cmentarz wiejski.  
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5. Dzielnice przemysłowe i zaplecza komunalnego  
Historycznie ukształtowane dzielnice przemysłowe i obiektów zaplecza komunalnego 

usytuowane są w sąsiedztwie terenów kolejowych w dwóch rejonach: 
1) na północ od ul. Senatorskiej, Kardynała Kominka i Ściegiennego (Fabryczna) z historyczną 

zabudową Fabryki Fortepianów i Pianin oraz obecnej fabryki przewodów nawojowych; 
2) ul. Ścinawskiej i Sierocińskiej (na północ od terenów kolejowych i Dworca Głównego) 

z rzeźnią miejską, zakładem gazowniczym, elektrownią i przepompownią ścieków. 
Znaczniejsze dawne zespoły zabudowy przemysłowej i infrastruktury komunalnej mieszczą się 

ponadto w rejonie Starego Miasta (browar), ul. Pocztowej i Skłodowskiej-Curie, Henryka Pobożnego, 
Wrocławskiej i Libana, na Kartuzach (ul. Kartuska, Konduktorska, Kazimierza Wielkiego, Bracka, 
Cmentarna, Wrocławska, Kręta), ul. Kilińskiego i Złotoryjskiej (dawny zakład ceramiczny Rothera) oraz 
w Przybkowie (ujęcie wody). 

 
6. Kompleksy koszarowe i inne obiekty wojskowe: 

1) zespół koszar garnizonowych przy ul. Sejmowa - Hutników - Nowy Świat - Pancerna 
(1874-1882); 

2) kompleks Chojnowska - Żołnierska - Lotnicza - Kawaleryjska (po 1945 roku - kompleks 
JAR nr 28); 

3) kompleks przy ul. Złotoryjskiej - Legnicki Dwór (nr 32); 
4) kompleks przy ul. Poznańskiej - Lubińskiej - Bydgoskiej (nr 12-13); 
5) kompleks przy ul. Słubickiej - Chocianowskiej - Miłkowickiej (nr 30R); 
6) kompleks przy ul. Bydgoskiej (nr 15 i 191); 
7) kompleks przy ul. Chojnowskiej - Drzymały - Zachodniej (nr 20, 22R, 23, 24, 25, 26); 
8) kompleks przy Okrężnej - Alei Rzeczypospolitej wraz z północną częścią lotniska; 
9) dawny szpital wojskowy w Lasku Złotoryjskim (ul. Zdrowia, Ceglana); 
10) budynek dawnego dowództwa wojsk lotniczych przy ul. Chojnowskiej; 
11) budynek dowództwa wojskowego z końca lat 20. XX wieku (ul. Grabskiego). 
 

7. Zieleń miejska, tereny rekreacyjne  
 Parki, skwery i zieleńce oraz tereny sportowe, obejmują historyczne, istniejące obecnie: 

1) Parki:  
a) Park Miejski wraz z zespołem basenów kąpielowych przy ul. Stromej - rozciągający 

się na południe od historycznej drogi prowadzącej do Wrocławia (ul. Zielona), 
pomiędzy Kaczawą a korytem Młynówki. Zalążkiem parku była założona pod koniec 
XVIII wieku aleja na osi północ-południe (obecna Aleja Orła Białego), prowadząca 
od Bramy Wrocławskiej do zakola Młynówki na południu. Najstarsza część parku 
(“ogród mieszczański”) utworzona została w miejscu dawnych obwarowań pomiędzy 
ul. Witelona i Aleją Orła Białego. W 1880 roku powstało na wschód od obecnej 
ul. Mickiewicza na tradycyjnych terenach gier strzeleckich rozlegle założenie parkowe 
według projektu Petzolda z przeznaczeniem na tereny wystawowe. Północna część 
założenia, o charakterze parku angielskiego, podzielona jest na kwatery Aleją Orła 
Białego i ul. Powstańców Śląskich. Przy Alei Orła Białego znajduje się dawny Dom 
Strzelecki, a dalej w stronę ul. Mickiewicza - palmiarnia i zespół budynków Zakładu 
Zieleni Miejskiej oraz stadion miejski, zaś po zachodniej stronie alei rozciąga się 
rozległa polana, z którą sąsiaduje ogrodowy basen z altaną. Południowo-zachodnią 
część parku zajmuje ogród ozdobny z prostokątnym basenem i regularnie 
rozmieszczonymi kwietnikami, utworzony w 1926 roku z okazji Niemieckiej Wystawy 
Ogrodniczej i Przemysłowej (Gugali); 

b) Lasek Złotoryjski: założenie leśno-parkowe, kształtowane od około 1890 roku (z okazji 
wystawy ogrodowej w tymże roku Laskowi Złotoryjskiemu nadano cechy parku); 
najstarszą część założenia stanowi Lasek Mieszczański, położony po wschodniej 
stronie ul. Złotoryjskiej). Park po przeciwnej stronie ul. Złotoryjskiej został założony 
w latach 1907-1910 na terenach pochodzących z fundacji rodziny legnickich 
przemysłowców Rufferów; 

c) Inne parki: Park Północny (Gdański), założony około 1900 roku na Przedmieściu 
Głogowskim oraz pozostałości ogrodów zamkowych (Parkowa - Libana - Pocztowa, 
rejon zamku).  

2) Skwery i zieleńce (ważniejsze): Skwer (Plac) Orląt Lwowskich, Plac Słowiański, dawny 
plac Blüchera (ul. Oświęcimska, św. Jadwigi, Tatarska - wymagający odtworzenia), skwer 
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przy ul. Daszyńskiego; a także zieleńce towarzyszące obiektom usługowym (ul. Łąkowa 6, 
dawne szpitale - wojskowy w Lasku Złotoryjskim i powiatowy przy ul. Jaworzyńskiej, 
szkoły podstawowe nr 1, 14 i 15) oraz występujące na terenie dawnych koszar 
(ul. Pancerna, Sejmowa, Chojnowska, Żołnierska, Poznańska, Bydgoska i Aleja 
Rzeczypospolitej); 

3) Tereny rekreacyjno-sportowe: Kąpielisko Północne, stadiony i boiska: przy ul. Grabskiego, 
Bielańskiej, Sportowców i Myśliwskiej, korty tenisowe (ul. Lotnicza); 

4) Cmentarz żydowski i komunalny - założony w 1820 roku przy ul. Wrocławskiej, na wschód 
od Kartuz. Na cmentarz prowadzi od ul. Cmentarnej brama projektu Marcusa, inspektora 
cmentarnictwa z Wrocławia, zrealizowana przez Loebingera, legnickiego mistrza 
budowlanego. W południowej, starszej części cmentarza żydowskiego znajduje się 
bożnica z salą przedpogrzebową. Kwatery mogił od 1835 roku rozplanowane są 
regularnie w układzie rzędowym. W połowie lat 20. XX wieku założono "nowy" cmentarz 
żydowski oraz zbudowano kostnicę i krematorium. W skład zespołu cmentarza 
komunalnego wchodzą ponadto: dawny cmentarz wojenny z lat 1914-1918 (pochówki 
zrównano z ziemią w latach 60. XX w.), cmentarz garnizonowy założony w 1938 roku, 
kwatera grobów masowych z 1945 roku oraz cmentarz wojenny Armii Czerwonej. 
Cmentarz cechuje się bogatym zadrzewieniem w postaci alei, skupin drzew oraz lasu 
cmentarnego. 

5) Ogrody działkowe: Istotną rolę w strukturze przestrzennej Legnicy pełniły ogrody 
działkowe, mające rekompensować niedostatek lasów w mieście i w jego otoczeniu, 
stanowiące miejscami (zwłaszcza na Bielanach) integralne elementy kompozycji osiedli 
zabudowy mieszkaniowej. Przedwojenne, istniejące do dziś, kompleksy ogrodów 
działkowych znajdują się w rejonie ulic: Działkowej i Wałów Królowej Jadwigi, 
Kołobrzeskiej i Domejki, Jaworzyńskiej, Mostowej i Alei Zwycięstwa, Wałów 
Jaworzyńskich (ul. Nowowiejska) i Wałów Bielańskich (Staszica, Góralska), Słonecznej, 
Zalotnej i Świerkowej, Wierzbowej, Podmiejskiej i Poligonowej, Piłsudskiego, Wielkiej 
Niedźwiedzicy i Wrocławskiej, Spokojnej oraz Pątnowskiej i Sygnałowej.  
Zabytkowe aleje i szpalery drzew występują:  
a) w obrębie Parku Miejskiego wzdłuż Alei Orła Białego i Alei Oswobodzenia oraz wzdłuż 

wału przeciwpowodziowego Kaczawy od ul. Wodnej do ul. Sempołowskiej; 
b) w południowej części Tarninowa wzdłuż ul. Grabskiego (od ul. Mieszka I 

do Kościuszki) oraz wzdłuż ul. Kościuszki (od ul. Grabskiego do Grunwaldzkiej), 
c) w zachodniej i północno-zachodniej części miasta wzdłuż Saperskiej (od ul. Lotniczej 

do Sejmowej), Fredry, Głowackiego, Chojnowskiej (od ul. Zachodniej do Drzymały), 
Poznańskiej (od ul. Cisowej do Struga) oraz ul. Kąpielowej; 

d) w Przybkowie wzdłuż ul. Wielogórskiej (od ul. Jaworzyńskiej do Zielnej, w rejonie 
nawsia i pomiędzy ul. Filtrową a Nowodworską) oraz wzdłuż ul. Bartniczej. 

 

1.5.4. Kompozycja i krajobraz miasta 

Przestrzeń miejska Legnicy spełnia wszystkie kryteria “miasta pełnego”, cechuje się więc 
wielowiekowym procesem narastania tkanki miejskiej, widocznym w bogactwie i różnorodności 
struktur przestrzennych, czytelnością formy miasta (poza zniszczonymi fragmentami starówki 
i współczesnymi osiedlami zabudowy wielorodzinnej), ukształtowanym centrum i miejscem centralnym 
(Stare Miasto i Rynek), obecnością innych przestrzeni wspólnych, terenami parkowymi i rzeką 
w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta, licznymi obiektami zabytkowymi decydującymi o jego 
tożsamości, wreszcie - zróżnicowaniem urbanistycznym i socjalnym głównych dzielnic miasta. Walory 
te w dość znacznym stopniu zmniejszają jednak deformacja i zniszczenie zabytkowej tkanki układu 
staromiejskiego oraz postępujący proces degradacji kwartałów zabudowy mieszkaniowej w rejonie 
ul. Henryka Pobożnego i Kartuz. Krajobraz miasta określają w głównej mierze kompozycja przestrzeni 
miejskiej, stopień ukształtowania przestrzeni wspólnych, miejsca szczególne, dominanty krajobrazowe 
oraz osie i punkty widokowe. 

 
1.5.4.1. Główne elementy kompozycji miasta 

Główne elementy kompozycyjne Legnicy stanowią: południkowa dolina Kaczawy, historycznie 
ukształtowane trasy głównych ulic: Chojnowskiej, Złotoryjskiej, Jaworzyńskiej, Poznańskiej (z nowym 
odcinkiem ul. Leszczyńskiej), Wrocławskiej i Kartuskiej, połączonych powielającą przebieg dawnych 
murów miejskich obwodnicą śródmiejską oraz trasy linii kolejowych do Wrocławia, Złotoryi i Jawora. 
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1. Stare Miasto: 
W wyniku przekształcenia w latach 60. XX wieku historycznej siatki ulic zatarta została większość 

głównych osi urbanistycznych Starego Miasta, zwłaszcza w jego centralnej części (ciąg ulic Środkowej 
i Piekarskiej, stanowiący historyczną "via principalis" miasta, a później - główną oś handlową oraz ciąg 
ulic Grodzkiej i Chojnowskiej). Zachowana została jedynie oś "sakralna" tworzona przez ulice 
Rycerską i św. Jana, Rynek, Plac Katedralny i Plac Słowiański; prócz niej, czytelną, zastępującą 
niejako zniszczoną “oś handlową”, jest oś ul. Skarbowej, ul. Najświętszej Marii Panny, Placu 
Katedralnego i ul. Złotoryjskiej (do Placu Wolności); pewne znaczenie ma także “kadłubowa” oś Rynek 
- ul. Chojnowska - Plac Komuny Paryskiej. 

Jeden z głównych elementów kompozycji urbanistycznej Legnicy tworzy w środkowej części 
miasta południkowa oś sięgająca od Dworca Głównego przez ulicę Libana i Aleję Orła Białego 
(w obrębie Parku Miejskiego) do zakola Kaczawy w rejonie ulicy Wodnej; drugorzędne osie 
kompozycyjne w północnej części Parku Miejskiego tworzą Aleja Oswobodzenia i ul. Hetmańska. 

 
2. Tarninów: 

 Wyraźną i zdecydowaną, w przewadze zgeometryzowaną (zwłaszcza w północnej części 
dzielnicy), kompozycją urbanistyczną cechuje się Tarninów z dwiema głównymi osiami 
urbanistycznymi, mającymi częściowo charakter alei: 

1) Południkową: ulica Kościuszki (od Placu Wolności przez Skwer Orląt Lwowskich 
do skrzyżowania z ul. Grabskiego), w części południowej niedokończona - sięgać miała 
do Alei Zwycięstwa z placem w rejonie planowanego skrzyżowania z ulicą Reja); 

2) Równoleżnikową: ulica Grabskiego (pomiędzy ul. Złotoryjską i Jaworzyńską). 
3) Północna i środkowa część dzielnicy (na północ od ul. Grabskiego i wschód od ul. Poselskiej) 

cechuje się zgeometryzowaną, regularną siatką ulic, szczególnie wyraźną w rejonie ulic 
Okrzei, Andersa, Orzeszkowej i Grunwaldzkiej. Drugoplanowe osie urbanistyczne w tej części 
Tarninowa tworzą równoległe do ul. Kościuszki ulice Okrzei i Wojska Polskiego oraz ulice 
Rataja - Oświęcimska i Grunwaldzka (równoległe do ul. Grabskiego); ciąg ulic Rataja - 
Oświęcimska przechodzi w obrębie Parku Miejskiego w ulicę Wodną i dalej na wschód – 
w Bielańską. 

 Zamknięcie układu urbanistycznego Tarninowa stanowią ulice: 
1) Hutników - Poselska (mająca pierwotnie łączyć się z Aleją Zwycięstwa);  
2) Mickiewicza (mająca sięgać do ul. Grabskiego i dalej na południe do rejonu skrzyżowania 

ul. Jaworzyńskiej z Aleją Zwycięstwa i ul. Mostową);  
3) Aleja Zwycięstwa łącząca ul. Jaworzyńską z Laskiem Złotoryjskim.  

 W pewnym stopniu podobny do Tarninowa charakter kompozycji urbanistycznej (regularna siatka 
ulic) posiada zachodnia część miasta położona w obrębie ulic Sejmowej, Lotniczej, Pancernej 
i Asnyka. 
 

3. Zachodnie, północne i wschodnie otoczenie Starego Miasta: 
Zgeometryzowanym układem dróg cechuje się rejon ulic Senatorskiej, Piastowskiej, Chojnowskiej, 

Franciszkańskiej i Działowej z “wewnętrznymi” ulicami św. Wojciecha, Książęcą, Jagiellońską oraz 
ul. Żwirki i Wigury, która stanowi tu główną oś układu. Mniej czytelny jest leżący na wschód od centrum 
miasta układ ulic Henryka Pobożnego i Bolesława Chrobrego połączonych ulicą Przeskok.  

 
4. Dawne Przedmieście Głogowskie: 

 Dawne Przedmieście Głogowskie odznacza się stosunkowo regularnym, lecz mało rozbudowanym 
układem ulic (ul. Głogowska, Skłodowskiej-Curie, Prusa, Kochanowskiego, Kraszewskiego); warto także 
zwrócić uwagę na ulicę Gliwicką, która według pierwotnych planów miała stanowić główną oś terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w widłach Kaczawy i Czarnej Wody. 
Kartuzy: 
 Głównymi elementami kompozycyjnymi dzielnicy są: 

1) w części północnej: Plac Targowy (skwer przy ul. Daszyńskiego) zlokalizowany 
na przecięciu ulic Czarnieckiego i Daszyńskiego oraz Plac Limanowskiego (z kościołem 
św. Jacka), połączony z Placem Targowym ulicą św. Jacka i Kościelną, a także stosunkowo 
regularną siatką ulic;  

2) w części południowej występuje regularna siatka ulic Moniuszki, Drukarskiej 
i Rzemieślniczej, połączonych ul. Św. Trójcy z usytuowanym na jej przecięciu 
z ul. Drukarską kościołem.  

 Na uwagę zasługują osie kompozycyjne cmentarza komunalnego, tworzone przez główną aleję 
cmentarza (przedłużenie ul. Kwiatowej) oraz aleje prowadzące od ul. Wrocławskiej w głąb cmentarza. 
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5. Bielany:  
 Główne osie urbanistyczne Bielan tworzą: 

1) południkowa Aleja Rzeczypospolitej od skrzyżowania z ulicami Moniuszki, II Armii Wojska 
Polskiego i Piłsudskiego do ul. Zamiejskiej; 

2) oraz prostopadła do niej nieukończona oś ulic Bielańskiej i Okrężnej. 
 

 Usytuowane po obu stronach Alei Rzeczypospolitej osiedla mieszkaniowe cechują się czytelną 
kompozycją zabudowy z kilkoma lokalnymi osiami urbanistycznymi:  

1) w rejonie osiedla przy ul. Radosnej tworzą je ulice Słoneczna i Śpiewna (mająca swe 
przedłużenie w obrębie ogrodów działkowych), 

2) w rejonie osiedli usytuowanych pomiędzy Aleją Rzeczypospolitej a Wałami Bielańskimi oraz na 
południe od ul. Świerkowej południkową oś kompozycyjną stanowi ciąg ulic Kasprowicza - 
Kwiatkowskiego z placem usytuowanym na przecięciu tychże ulic z ul. Staszica, natomiast oś 
równoleżnikową - ciąg ulic Staszica i Armii Ludowej. 

 
6. Osiedla zabudowy jednorodzinnej, dawne wsie:  
Komponowany, lecz w większości swobodny układ ulic (przypominający siatkę ulic w południowo-

zachodniej części Tarninowa na zachód od ul. Poselskiej i Żeromskiego) oraz wyraźne osie układu 
urbanistycznego cechują także inne osiedla zabudowy jednorodzinnej:  

a) Ogrodowe Przedmieście z ul. Cisową, Brzozową i Struga, 
b) osiedle w rejonie ul. Wrocławskiej i Piekar Wielkich z ul. Łabędzią. 

 Inne przedwojenne osiedla zabudowy jednorodzinnej (w rejonie ul. Opolskiej, Dębowej 
i Poprzecznej oraz północna część Osiedla Sienkiewicza) cechują się zgeometryzowaną 
i schematyczną siatką ulic.  
 Czytelne są także osie dawnych wsi (z wyjątkiem Starych Piekar): 

1) Piekary Wielkie: potok Kopanina oraz ulice Wandy - Ziemowita i Dąbrówki - V Dywizji 
Piechoty; 

2) Przybków - ul. Wielogórska; 
3) Piątnica - ul. Piątnicka. 

 
7. Współczesne osiedla zabudowy wielorodzinnej. 

 Dominujące we wschodniej części miasta osiedla zabudowy wielorodzinnej z lat 60.-80. XX wieku 
cechują się założonym brakiem (wyraźnych i czytelnych) elementów kompozycyjnych oraz właściwie 
ukształtowanych przestrzeni wspólnych (w obrębie Osiedla Kopernika wyróżnia się specyficzna tzw. oś 
Kartuska, przecięta prostopadłymi do niej wieloklatkowymi wysokimi budynkami mieszkalnymi). Wyraźne 
osie urbanistyczne w tej części miasta tworzą jedynie główne arterie komunikacyjne: Aleja Piłsudskiego 
w rejonie Osiedla Kopernika oraz krzyż ulic Sikorskiego i Alei Piłsudskiego z Rondem Niepodległości 
w Piekarach. 
 

1.5.4.2. Główne przestrzenie publiczne 

 Zespół głównych przestrzeni publicznych w obrębie Starego Miasta i w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie tworzą: ciąg placów i ulic: Dworzec Główny z placem dworcowym i dworcem 
autobusowym - planty pomiędzy ul. Parkową i Pocztową - ul. Skarbowa - Plac Klasztorny - Plac 
Mariacki - ul. Najświętszej Marii Panny - Plac Powstańców Wielkopolskich - Plac Katedralny - 
ul. Złotoryjska - Plac Wolności, oraz prostopadły do niego układ ul. Rycerska/ul. św. Jana - Rynek - 
Plac Katedralny - Plac Słowiański, a także odcinki ulic i place: 

1) Rynek - ul. Chojnowska - Plac Komuny Paryskiej, 
2) Rynek - ul. Piekarska (do Gwarnej), 
3) Plac Warzywny - ul. Nowa - Plac Zamkowy. 
W północnej części Tarninowa główną przestrzeń publiczną stanowi Skwer Orląt Lwowskich, 

usytuowany pomiędzy ulicami Kościuszki, Wojska Polskiego, Jana Pawła II i Andersa, łączący się 
z niewielkim skwerem położonym u zbiegu ul. Muzealnej, Orzeszkowej i Jana Pawła II (w południowej 
części dzielnicy na przecięciu ulic Kościuszki i Reja projektowano utworzenie placu zamykającego 
od południa oś ulicy Kościuszki i całe założenie urbanistyczne Tarninowa); potencjalne przestrzenie 
publiczne w tej części miasta tworzą także: 

1) plac u zbiegu ulic Złotoryjskiej, Asnyka, Grunwaldzkiej, Saperskiej i Słowackiego (Plac 
Łużycki, przy którym dawniej usytuowana była pętla tramwajowa), 

2) plac pomiędzy ulicami Oświęcimską, Tatarską i św. Jadwigi (przedwojenny “Blucher Platz”). 
W północnej części Kartuz główną przestrzeń publiczną stanowi Plac Targowy usytuowany 
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na przecięciu ulic Daszyńskiego, Czarnieckiego i Kościelnej, a także Plac Limanowskiego z kościołem 
św. Jacka; w południowej części dzielnicy rolę przestrzeni publicznej pełni skwer z kościołem Św. Trójcy.  

W rejonie ul. Henryka Pobożnego i Bolesława Chrobrego przestrzeń publiczną tworzy ulica 
Przeskok (o charakterze placu) z usytuowanym przy niej kościołem, łącząca wymienione wyżej ulice. 

W obrębie przedwojennych osiedli mieszkaniowych ważniejsze przestrzenie publiczne tworzą: plac 
u zbiegu ul. Kasprowicza, Staszica i Kwiatkowskiego (osiedle pomiędzy Aleją Rzeczypospolitej a Wałami 
Bielańskimi) oraz ul. Łąbędzia (osiedle w rejonie ul. Wrocławskiej i Piekar Wielkich). W układach zabudowy 
wiejskiej przestrzenie publiczne stanowią nawsia: w Piekarach Wielkich położone pomiędzy ulicami 
Wandy, Ziemowita, Dąbrówki i V Dywizji Piechoty, w Piątnicy przy ul. Piątnickiej oraz w Przybkowie przy 
ul. Wielogórskiej.  

Istotnym problemem jest brak właściwie ukształtowanych, czytelnych przestrzeni publicznych 
w obrębie osiedli zabudowy wielorodzinnej; można tu jedynie wskazać na możliwość ukształtowania 
takiej przestrzeni w rejonie Placu Kardynała Wyszyńskiego na Osiedlu Kopernika, w innych zespołach 
mieszkaniowych przestrzenie publiczne stanowią rejony skupisk obiektów usługowych. 

Ważnymi przestrzeniami publicznymi są tereny rekreacyjne: w głównej mierze Park Miejski, 
a także Lasek Złotoryjski z Aleją Zwycięstwa, Park Gdański oraz Kąpielisko Północne. 

 
1.5.4.3. Miejsca szczególne, dominanty, osie, punkty widokowe 

1. Miejsca szczególne. 
Miejsca szczególne stanowią przestrzenie o znaczeniu kulturowym i symbolicznym, związane 

z historią i współczesnością miasta, o wyczuwalnej poetyce i magii miejsca oraz charakterystycznym 
klimacie. Bez wątpienia do miejsc szczególnych zaliczyć należy główne przestrzenie publiczne, zwłaszcza 
położone w obrębie Starego Miasta (centrum), tereny rekreacyjne (głównie Park Miejski) oraz miejsca 
kulturowe i symboliczne, związane z ważniejszymi, charakterystycznymi dla miasta obiektami 
zabytkowymi, decydującymi o jego tożsamości, a także - z obiektami sakralnymi. 

Pojęcie miejsc szczególnych ograniczono tutaj jednak - wstrzymując się przed nieuniknienie 
subiektywną próbą ich szczegółowej identyfikacji - do miejsc stanowiących sacrum z racji swej obecnej lub 
dawnej funkcji, zwracając szczególną uwagę na przestrzenie związane z nieistniejącymi obiektami 
sakralnymi i cmentarzami, wobec których należy stosować szczególne zasady użytkowania bądź 
wprowadzania nowych funkcji; należą do nich tereny nieistniejących cmentarzy:  

1) dawny cmentarz parafii kościoła Najświętszej Marii Panny u zbiegu ulic Witelona i Alei Orła Białego 
(cmentarz dolny),  

2) dawny cmentarz parafii katedry św. Piotra i Pawła między ulicami Skarbka, Szkolną i Mickiewicza 
(cmentarz górny); 

3) cmentarze nieużytkowane: cmentarz żydowski oraz cmentarze w Piątnicy, Piekarach Wielkich 
i Smokowicach; 

4) cmentarze istniejące (użytkowane): cmentarz komunalny, cmentarz w Przybkowie oraz 
cmentarz parafii w Koskowicach położony u zbiegu ul. Bartoszowskiej i Generała Fieldorfa; 

5) obiekty sakralne wszystkich wyznań (historyczne i współczesne); 
6) dawne obiekty sakralne, pełniące obecnie inne funkcje (m.in. dawny kościół św. Maurycego); 
7) miejsce po synagodze przy ul. Piekarskiej (róg Gwarnej).  

 
2. Dominanty krajobrazowe (architektoniczne). 
Sylwetę Starego Miasta tworzą dominanty zabytkowych obiektów sakralnych - wieże kościołów 

Najświętszej Marii Panny, św. Jana Chrzciciela oraz katedry św. Piotra i Pawła, a także wieże 
św. Piotra i św. Jadwigi zamku piastowskiego; współczesne, negatywne dominanty stanowią 
w obrębie Starego Miasta budynki z lat 60-70. XX wieku: sześć 11. kondygnacyjnych wieżowców, 
usytuowanych w centrum układu staromiejskiego oraz 10. kondygnacyjny hotel Cuprum.  

Na wschód od Starego Miasta dominują usytuowane w rejonie ulicy Wrocławskiej i Henryka 
Pobożnego dwa 10. kondygnacyjne budynki mieszkalne; dominanty dzielnicy Kartuzy stanowią wieże 
zabytkowych kościołów św. Jacka przy ul. Nadbrzeżnej oraz Św. Trójcy przy ul. Rzemieślniczej. 

W pozostałej części miasta dominanty krajobrazowe tworzą wysokie budynki przemysłowe 
i infrastruktury technicznej oraz 11kondygnacyjna zabudowa mieszkaniowa: 

1) w północnym fragmencie Legnicy dominują budynki dawnej gazowni miejskiej i wieża ciśnień 
przy ul. Ścinawskiej oraz elewator zbożowy przy ul. Bydgoskiej, a w rejonie Piątnicy i Pawic - 
zabudowa Centralnej Ciepłowni; 

2) w obrębie nowych osiedli mieszkaniowych dominują 11. kondygnacyjne budynki mieszkalne, 
w tym zwłaszcza sześć wieloklatkowych budynków usytuowanych prostopadle 
do ul. Wrocławskiej i Alei Piłsudskiego na Osiedlu Kopernika oraz budynki mieszkalne 
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na osiedlach Piekary A i C, w rejonie Ronda Niepodległości i ul. Karkonoskiej, a także gmach 
Szpitala Wojewódzkiego; 

3) w południowej części miasta wyróżniają się zabudowa Huty Miedzi Legnica oraz Zakładu 
Produkcji Wody w Przybkowie;  

4) w południowo-wschodniej części Legnicy  zabudowa przemysłowa w specjalnej strefie 
ekonomicznej.  

 
3. Osie i punkty widokowe (środkowa część miasta). 

 W obrębie Starego Miasta najistotniejsze osie widokowe stanowią:  
1) osie widokowe na zespół zamku piastowskiego z rejonu: 

a) skrzyżowania ul. Zamkowej i Najświętszej Marii Panny (Plac Mariacki),  
b) skrzyżowania ul. Pocztowej i Nowej (w rejonie Bramy Głogowskiej); 

2) osie widokowe na katedrę św. Piotra i Pawła: 
a) oś ul. Najświętszej Marii Panny,  
b) widok z rejonu Placu Wolności - ul. Złotoryjskiej, 
c) widok z rejonu Placu Słowiańskiego - ul. Mickiewicza; 
d) oś widokowa Rynek - ul. św. Jana z ekspozycją na kościół św. Jana Chrzciciela, 
e) oś widokowa Rynek - ul. Chojnowska - Plac Komuny Paryskiej. 

 Szczególne znaczenie dla percepcji krajobrazu na pograniczu Starego Miasta i Kartuz ma 
otwarta dolina Kaczawy z mostami w ciągu ulic Wrocławskiej - II Armii Wojska Polskiego i Kartuskiej 
z ekspozycją na Kartuzy oraz oś widokowa ul. Wrocławska - Plac Wilsona.  

Ważne strefy widokowe na środkową część miasta stanowią krawędź Wysoczyzny Chojnowskiej 
w rejonie Lipiec (Bellevue) i Sępiej Góry na północno-zachodnim skraju Lasku Złotoryjskiego z Aleją 
Zwycięstwa na wschód od ulicy Podgórskiej, a także doliny Czarnej Wody w okolicach Kąpieliska 
Północnego oraz Kaczawy pomiędzy ulicą Wodną i Mostową. 

 
1.5.4.4. Walory estetyczne krajobrazu 

Na podstawie przeprowadzonej waloryzacji estetycznej krajobrazu miasta (K. Łopusiewicz) 
wyróżniono następujące fragmenty miasta cechujące się największą atrakcyjnością wizualną i estetyką 
krajobrazu:  

1) południowo-zachodnia i północna część Tarninowa (Kwadrat), a zwłaszcza rejony ulic Poselska - 
Grabskiego - Słowackiego - Sienkiewicza, Grunwaldzka - Kościuszki - św. Maksymiliana Kolbe - 
Okrzei, Kościuszki - Jana Pawła II - Wojska Polskiego - Andersa ze Skwerem Orląt Lwowskich, 
Traugutta - św. Elżbiety - Oświęcimska – Tatarska;  

2) południowa (rejon Alei Wodnej) i północna (Kozi Staw) część Parku Miejskiego;  
3) zachowane zabytkowe fragmenty zespołu staromiejskiego: Plac Katedralny - Rynek - 

ul. św. Jana - Rycerska - Murarska, rejon kościoła Najświętszej Marii Panny;  
4) osiedle przy ulicy Kwiatkowskiego. 

 Dużymi walorami estetycznymi cechują się ponadto:  
1) pozostałe kwartały zabudowy Tarninowa (z wyjątkiem zabudowy usytuowanej wzdłuż ulicy 

Jaworzyńskiej i Złotoryjskiej);  
2) inne zabytkowe fragmenty Starego Miasta (Zamek, rejon ulic Skarbowa - Parkowa - Wrocławska 

- Plac Klasztorny, Plac Słowiański i rejon Urzędu Miejskiego, zabudowa przy staromiejskich 
odcinkach ulic Złotoryjskiej i Chojnowskiej);  

3) Plac Dworcowy z budynkiem dworca kolejowego;  
4) kwartały zabudowy pomiędzy ulicami Senatorską, Działkową, Franciszkańską i Książęcą; 
5) kwartały historycznej zabudowy w rejonie ulic Lotniczej, Asnyka i Złotoryjskiej; 
6) przedwojenne zespoły mieszkaniowe na Bielanach (zwłaszcza osiedla położone na zachód 

od Alei Rzeczypospolitej) oraz osiedle Drzymały i Wrocławskie;  
7) pozostała część Parku Miejskiego (z wyjątkiem rejonu stadionu sportowego), Cmentarz 

Żydowski i zachodnia część Cmentarza Komunalnego, a także fragmenty doliny Kaczawy 
w rejonie ulicy Stromej oraz pomiędzy ulicą Nadbrzeżną a Wałami Poniatowskiego. 

 

1.5.5. Zasoby i wartości kultury współczesnej  

 Obowiązek ochrony dóbr kultury współczesnej wprowadziła ustawa z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W art. 2 ust.10 w/w ustawy wpisano definicję „dóbr 
kultury współczesnej” a w art. 10 ust. 1 pkt. tejże samej ustawy ustawodawca nakazał odnieść się 
w tekście studium do tego zagadnienia.  
 Do dnia 16 września 2013r. nie zostały podjęte prace nad listą dóbr kultury współczesnej 
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z terenu Legnicy. Niemniej istnieje kilka pozycji naukowych, w których opisano zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej dla części terenu Legnicy. 
Wszystkie publikacje opracowane zostały na zlecenie Urzędu Miasta Legnicy dla Miejskiego 
Konserwatora Zabytków oraz innych jednostek administracji samorządowej i są to:  

1) Legnica – Fabryczna, Studium historyczno – urbanistyczne, Regionalny Ośrodek Badań 
i Dokumentacji Zabytków, Wrocław 2008r; 

2) Legnica – Przedmieście Głogowskie, Piątnica, Stare Piekary, Studium historyczno – 
urbanistyczne, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Oddział Terenowy 
we Wrocławiu, Wrocław 2010r; 

3) Legnica – Tarninów, Przedmieście Jaworskie, Złotoryjskie i część Chojnowskiego, Studium 
historyczno – urbanistyczne, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Wrocław 
2007r;  

 Również w Gminnej Ewidencji Zabytków znajdują się obiekty, które można zaliczyć do dóbr 
kultury współczesnej.  
 Koniecznym wydaje się opracowanie osobnej listy dóbr kultury współczesnej z terenu miasta 
Legnicy, aby ich ochrona odbywała się w sprawny sposób m.in. poprzez prowadzenie stałego 
monitoringu zdarzeń architektonicznych. Zapewni to wprowadzenie systemu selekcji obiektów 
mających znaczenie zarówno dla tkanki miejskiej Legnicy, regionu oraz kraju.  
 

1.6. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia 

1.6.1. Uwarunkowania demograficzne 

1.6.1.1. Liczba ludności - stan i rozmieszczenie przestrzenne 

Ludność miasta dzieli się na mieszkańców stałych oraz czasowych - zależnie od rodzaju 
zameldowania. W statystyce podaje się dwa rodzaje informacji o liczbie ludności: liczbę mieszkańców 
stałych oraz tzw. faktyczny stan zaludnienia. Faktyczny stan zaludnienia jest to suma liczby 
mieszkańców stałych (za wyjątkiem czasowo wymeldowanych) oraz mieszkańców czasowych. 
Informacja o liczbie mieszkańców podawana bez dodatkowych wyjaśnień (np. w publikacjach 
statystycznych) jest z reguły informacją o faktycznym stanie zaludnienia.  

Według danych GUS z 31 grudnia 2021 r. Legnica liczyła 97 300 mieszkańców.  
Współczynnik feminizacji (liczba kobiet przypadających na 100 mężczyzn) wynosi dla ludności 

stałej Legnicy 114. Jest to wskaźnik mniej korzystny niż przeciętna dla województwa dolnośląskiego, 
który wynosi 108 kobiet na 100 mężczyzn. Asymetria struktury wieku ludności jest czynnikiem 
niesprzyjającym liczbie urodzeń. 

 
1) Rozmieszczenie ludności 
Rozmieszczenie ludności na obszarze miasta jest bardzo nierównomierne. Przeciętna gęstość 

zaludnienia dla całego miasta wynosi 1746 osób na 1 km
2
 (ponad 17 osób na 1 ha), a w obrębach 

Fabryczna, Kartuzy, Tarninów i Stare Miasto sięga od prawie 82 do 117 osób na 1 ha. W obrębach 
zlokalizowanych w północnej i południowej części miasta, zajmującej ponad połowę jego powierzchni, 
na hektar przypada średnio zaledwie jedna osoba. 

Ludność miasta skoncentrowana jest głównie w obrębach położonych w środkowej części miasta 
o powierzchni 2133,31 ha. Żyje tam przeszło 87 tys. osób, co  stanowi ponad 89 % ogólnej liczby 
mieszkańców Legnicy. W południowej i północnej części miasta na powierzchni 2915,04 ha 
(52% obszaru Legnicy) mieszka jedynie niespełna 5 tys. osób.  

 
Tab. Nr  23 – Rozmieszczenie ludności w obrębach - jednostkach osadniczych 

Lp. Wykaz Obrębów 

Powierzchnia Ludność 

Gęstość 
zaludnienia 
(osoba/ha) 

 w ha 
Odsetek 

powierzchni  
miasta  

Osoby 
zameldowane na 

pobyt stały (stan na 
dzień 31.12.2012r.) 

Odsetek 
ludności 
miasta 

1 ZABŁOCIE 116,82 2,08 0 0 0 

2 STARE MIASTO 95,33 1,69 7778 7,92 81,59 

3 KARTUZY 72,69 1,29 8122 8,27 111,73 

4 PIEKARY 54,78 0,97 1312 1,34 23,95 

5 
WROCŁAWSKIE 
PRZEDMIEŚCIE 131,48 2,34 9481 9,65 72,11 
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Lp. Wykaz Obrębów 

Powierzchnia Ludność 

Gęstość 
zaludnienia 
(osoba/ha) 

 w ha 
Odsetek 

powierzchni  
miasta  

Osoby 
zameldowane na 

pobyt stały (stan na 
dzień 31.12.2012r.) 

Odsetek 
ludności 
miasta 

6 OGRODY 83,59 1,48 1184 1,21 14,16 

7 TARNINÓW 135,2 2,4 11952 12,17 88,4 

8 OCHOTA 61,7 1,1 2763 2,81 44,78 

9 WINIARY 63,4 1,13 2064 2,1 32,56 

10 BIELANY 117,91 2,09 5577 5,68 47,3 

11 NOWINY 49,91 0,89 0 0 0 

12 PIASKI 72,8 1,29 0 0 0 

13 BIAŁKA 47,08 0,84 0 0 0 

14 GLINKI 76,28 1,36 1032 1,05 13,53 

15 LEGNICKI DWÓR 88,29 1,57 631 0,64 7,15 

16 BARTNIKI 62,49 1,11 3398 3,46 54,38 

17 NOWE OSIEDLE 77,55 1,38 1167 1,19 15,05 

18 HUTA 161,37 2,87 0 0 0 

19 LUDWIKOWO 204,49 3,63 144 0,15 0,7 

20 RYBAKI 77,31 1,37 97 0,1 1,25 

21 DOMKI 74,82 1,33 922 0,94 12,32 

22 NOWY DWÓR 67,42 1,2 14 0,01 0,21 

23 KĄPIELISKO 42,44 0,75 0 0 0 

24 BARTOSZÓW 254,61 4,52 404 0,41 1,59 

25 NOWA WIEŚ 99,38 1,77 21 0,02 0,21 

26 PRZYBKÓW 593,67 10,55 1703 1,73 2,87 

27 RZESZOTARY 164,48 2,92 16 0,02 0,1 

28 PAWICE 385,02 6,84 914 0,93 2,37 

29 PĄTNÓW 235,06 4,18 66 0,07 0,28 

30 PIEKARY STARE 150,46 2,67 282 0,29 1,87 

31 PIEKARY WIELKIE 243,64 4,33 838 0,85 3,44 

32 PIEKARY OSIEDLE 428,11 7,61 19347 19,69 45,19 

33 PAWŁOWICE 109,46 1,94 8 0,01 0,07 

34 CZARNY DWÓR 125,64 2,23 2736 2,78 21,78 

35 SMOKOWICE 271,65 4,83 7 0,01 0,03 

36 PIĄTNICA 114,75 2,04 1945 1,98 16,95 

37 GÓRKA 100,53 1,79 195 0,2 1,94 

38 ULESIE 99,23 1,76 191 0,19 1,92 

39 ZOSINEK 131,38 2,33 1720 1,75 13,09 

40 FABRYCZNA 87,01 1,55 10215 10,4 117,4 

Razem 5629,23 100 98246 100 17,45 
źródło: Urząd Miasta Legnicy, stan na dzień 31 XII 2012 r. , oprac. PPU „SKALA” Lubin 

 
 

1.6.1.2. Struktura wieku ludności 

Analiza struktury ludności według wieku i płci pozwala określić typ demograficzny społeczności 
(młody, stary lub zastojowy, zrównoważony lub dynamiczny) oraz wskazać, jakiego rodzaju 
konsekwencje wynikać mogą z ukształtowanej struktury demograficznej miasta dla planowania polityki 
społecznej oraz dla szeregu działań związanych z inwestycjami komunalnymi. 

Strukturę ludności według wieku i płci porównuje się na ogół do modelowej struktury, która określa się 
jako tzw. ludność zastojowa ( jest to populacja, w której przy braku migracji występuje jednakowa liczba 
urodzeń i zgonów, wskutek czego liczebność kolejnych roczników zmniejsza się równomiernie zgodnie 
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z naturalnym porządkiem wymierania populacji). Demograficzny charakter badanej populacji w najprostszy 
sposób ilustruje tzw. piramida wieku, czyli wykres przedstawiający liczbę ludności w równych przedziałach 
wieku. 

 
Tab. Nr  24  – Porównanie liczby ludności Legnicy według wieku między latami  1999  i 2011 

Lp. 1999 2011 
Mężczyźni 51043  48766 
Kobiety 56464  54213 
Ogółem 107507  102979 
0-4 5199  5060 
5-9 6459  4308 
10-14 7680  4559 
15-19 9458  5691 
20-24 8773  6929 
25-29 7675  8548 
30-34 6484  8484 
35-39 7306  7666 
40-44 9797  6283 
45-49 10251  6186 
50-54 7552  8108 
55-59 4267  9227 
60-64 4804  7955 
65-69 4394  3792 
70 i więcej 7408  10183 

źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, 
oprac. PPU „SKALA” Lubin  

 

Struktura wieku ludności Legnicy cechuje się występowaniem wyżów i niżów demograficznych, 
o bardzo ostro zarysowanym przebiegu. Powoduje to okresowe zmiany zapotrzebowania na usługi 
publiczne, takie jak liczba miejsc w przedszkolach, szkołach, domach opieki dla osób starszych, itd. 

W roku 2011 w strukturze wieku rysowały się cztery wyże i trzy niże demograficzne: 
1) wyże demograficzne obejmują: 

a) osoby w wieku 0 – 4 lata, 
b) osoby w wieku 10 - 44 lat, ze szczytem przypadającym na roczniki pomiędzy 30 a 34 

rokiem życia, 
c) osoby w wieku 50 - 64 lat, ze szczytem przypadającym na roczniki pomiędzy 55 a 59 

rokiem życia, 
d) osoby w wieku 70 i więcej (stanowiły największą grupę w strukturach wiekowych miasta); 

 
2) niże demograficzne obejmują: 

a) osoby w wieku 5 - 9 lat, 
b) osoby w wieku 45 - 49 lat, 
c) osoby w wieku 65 – 69 lat.  

 
Korzystną cechą takiej struktury wieku jest wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym, 

(co uważane jest za atut rozwojowy miasta). Za potencjalne źródło problemów związanych 
z zapewnieniem odpowiedniej opieki medycznej można uznać dużą ilość osób w wieku 70 i więcej, 
który w roku 2011 stanowili największą grupę w strukturach wiekowych miasta. Za problem można 
uznać małą ilość osób w wieku 5 do 14 lat, który za kilka lat będą wchodzić w rynek pracy. Może ich 
zabraknąć do obsadzenia wszystkich stanowisk, zwalnianych przez osoby przechodzące 
na emeryturę.  

Zjawisko wyżów i niżów demograficznych wiąże się z okresem intensywnej rozbudowy przemysłu 
oraz urbanizacji. W trakcie tego nastąpiła fala imigracji ludności, która zbiegła się z powojennym 
natężeniem urodzeń. W rezultacie ukształtowała się struktura wieku ludności o głębokich wyżach i niżach. 

Od połowy lat 90. następuje proces demograficznego starzenia się społeczeństwa Legnicy. 
Część demografów za próg młodości demograficznej społeczeństwa uważa 10% udział ludności 
w wieku poprodukcyjnym. W Legnicy udział osób powyżej 64 roku życia na koniec 2011 roku wynosił 
prawie 13,6%. Próg 10% został przekroczony w roku 1997. Odsetek młodzieży poniżej 15 roku życia 
wynosił 13,5 % (w roku 1999 wynosił 17,99% ). Dla porównania - w modelowej strukturze wieku 
odsetek osób powyżej 64 roku życia wynosi 14,7%, zaś poniżej 15 roku życia – 20,7%. 

Porównując liczbę ludności Legnicy według wieku między latami 1999 i 2011 można zauważyć, 
że następuje stopniowe zmniejszanie się ludności w mieście. W ciągu prawie 12 lat ubyło 
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z przestrzeni miejskiej ponad 4,5 tyś. mieszkańców. Nadzieję na wzrost liczby ludności daje 
obserwowany przyrost wśród dzieci w wieku 0 – 4 lat.  
 
1.6.1.3. Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym 

Najbardziej generalnym ujęciem struktury wieku ludności jest podział na osoby w wieku 
przedprodukcyjnym (0-17 lat), produkcyjnym (18-59 kobiety i 18-64 mężczyźni) oraz poprodukcyjnym (60 
i więcej lat - kobiety oraz 65 i więcej lat - mężczyźni). Wg danych GUS w  2011 roku kształtował się 
on następująco: 

1) ludność w wieku przedprodukcyjnym – 16,74 % (w tym 48,29 % kobiet), 
2) ludność w wieku produkcyjnym – 65,42 % (w tym 48,35 % kobiet), 
3) ludność w wieku poprodukcyjnym – 17,83 % (w tym 72,50 % kobiet).  
Liczba ludności w wieku produkcyjnym teoretycznie określa wielkość zasobów pracy. W  praktyce 

odsetek ludności czynnej zawodowo (w sytuacji zrównoważonego rynku pracy) jest o wiele niższy 
od liczby osób w wieku produkcyjnym i wynosi około 75%. W Legnicy zatem wielkość zasobów pracy 
można oceniać na około 50 tys. osób. 

W demografii ludność w wieku produkcyjnym dzieli się dodatkowo na dwie grupy - tzw. wiek 
mobilny (18-44 lata) i wiek niemobilny (po 45 roku życia).  

Określenia te pochodzą z obserwacji, że zdecydowana większość (około 90%) osób dorosłych 
podejmujących decyzje o zmianie stałego miejsca zamieszkania to osoby, które nie ukończyły 45 roku 
życia. Jest to jednocześnie grupa ludności podatna na zmianę kwalifikacji zawodowych w większym 
stopniu niż osoby będące w wieku niemobilnym. Według stanu w 2011 roku, w Legnicy grupa ludności 
w wieku produkcyjnym mobilnym liczyła 40,29 tys. osób, czyli około 60 % łącznej liczby osób w wieku 
produkcyjnym.  

 
Tab. Nr 25 – Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym między latami  1999  i 2011 

Lp. 1999 2011 
ludność ogółem 107507  102979 
w tym   

przedprodukcyjny 25009 17241  
Produkcyjny 67940  67373  
poprodukcyjny 14558  18365  
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 
 37 53 
źródło: Główny Urząd Statystycznych  - Bank Danych Lokalnych – http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks,  
oprac. PPU „SKALA” Lubin 
 

Porównując dane z roku 1999 i 2011 widać wyraźnie, że liczba ludności w wieku produkcyjnym 
na przestrzeni lat utrzymała się na mniej więcej tym samym poziomie. Może to oznaczać stałą liczbę 
stanowisk pracy, jakie można objąć w mieście. Natomiast znaczne zmiany nastąpiły w grupie 
reprezentującej ludność w wieku przedprodukcyjnym. Ubyło prawie 8 tys. osób, co może oznaczać, 
że w przyszłości mogą wystąpić trudności w obsadzeniu stanowisk pracy w firmach operujących 
na terenie miasta. W przypadku osób w wieku poprodukcyjnym ich liczba zwiększyła się prawie o 26% 
w ciągu prawie dwunastu lat. Takie zwiększenie obciążenia związanego z opieką nad osobami 
starszymi może stanowić problem dla budżetu miasta w postaci stworzenia nowych placówek 
opiekuńczych.  
 
1.6.1.4. Zmiany liczby mieszkańców 

 Zmiany poziomu zaludnienia miasta (liczby mieszkańców stałych) następują w wyniku przyrostu 
naturalnego (wynikającego z bilansu liczby urodzeń i zgonów) oraz salda migracji. Suma przyrostu 
naturalnego i salda migracji stałych określana jest jako przyrost rzeczywisty.  
 Rozwój ludnościowy Legnicy w okresie przed II wojną światową był uwarunkowany silnymi 
migracjami przesiedleńców po zmianie wschodniej granicy Niemiec, napływem ludności związanym 
z rozwojem przemysłu oraz przyrostem naturalnym. Ogółem, w latach 1919-1939 zaludnienie miasta 
powiększyło się z 73 tys. do 77,5 tys. osób. Około 70% przyrostu rzeczywistego było wynikiem 
biologicznego przyrostu zaludnienia, pozostała część - saldem migracji. 
 Po II wojnie światowej miasto liczyło 24,6 tys. osób (1946). Największy przyrost zaludnienia 
nastąpił w latach 40. i 50. W okresie tym dominującym czynnikiem przyrostu zaludnienia były 
migracje, przy czym dynamika ruchów migracyjnych była bardzo wysoka, a ich kierunki zróżnicowane 
(wysiedlenia Niemców, repatriacja ludności z Ziem Wschodnich, przesiedlenia Żydów, a także 
migracje wewnętrzne). W roku 1960 Legnica liczyła już 64,2 tys. mieszkańców.  
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 Dalszy rozwój ludnościowy miasta odbywał się pod wpływem rozwoju Legnicko - Głogowskiego 
Okręgu Miedziowego, a później - również na skutek uzyskania statusu stolicy województwa. 
Od połowy lat 70. do początku lat 90. liczba mieszkańców Legnicy wzrastała w szybkim tempie - 
przeciętnie o 1540 osób rocznie. Dominującym składnikiem przyrostu zaludnienia miasta był w tym 
okresie napływ migracyjny (stanowił blisko 2/3 przyrostu rzeczywistego), był też przyczyną wahań 
tempa przyrostu liczby mieszkańców. W latach 90. przyrost liczby mieszkańców Legnicy zaczął 
gwałtownie słabnąć; przyczyną tego zjawiska było jednoczesne zahamowanie przyrostu migracyjnego 
oraz naturalnego. Ten trend utrzymał się również w pierwszej dekadzie XXI w. Obecnie liczba urodzeń 
zaczyna bardzo powoli wzrastać po latach ujemnego przyrostu naturalnego (wg danych GUS).  
 

1.6.1.5. Ruch naturalny 

Elementami ruchu naturalnego ludności są: małżeństwa, rozwody, urodzenia i zgony. Natężenie 
tych zjawisk oraz struktura ludności według wieku i płci, a w konsekwencji także stan liczebny 
ludności, są wzajemnie uwarunkowane.  

1. Małżeństwa. 
Liczba małżeństw w roku 2011 wyniosła 516. Od połowy lat 70. do roku 1995 malała liczba osób 

wstępujących w związki małżeńskie. Był to efekt słabnącego napływu migracyjnego do miasta 
(którego większość stanowią ludzie młodzi), a w latach 80. - w dużym stopniu niżu demograficznego 
roczników 20-29 lat (o największym znaczeniu dla liczby nowych związków małżeńskich), lecz także 
przemian socjologicznych, które spowodowały opóźnienie przeciętnego wieku zawierania małżeństw. 
Najniższą liczbę małżeństw zanotowano w roku 1995 - 466 i od tego czasu zaczyna się rysować 
tendencja wzrostowa - spowodowana rozpoczynającym się wyżem demograficznym oraz efektem 
odłożonych w czasie decyzji o zawarciu związku z początku lat 90.  

Obecnie liczba małżeństw utrzymuje się w dalszym ciągu na bardzo niskim poziomie (około 
6 na 1000 mieszkańców). Znaczenie tego współczynnika dla prognozy demograficznej jest coraz słabsze. 
W przeszłości tendencje jego zmian pozwalały oczekiwać określonego poziomu natężenia urodzeń 
w bliskiej perspektywie. Jednak obecnie systematycznie wzrasta odsetek urodzeń pozamałżeńskich, 
co obniża prognostyczną wartość współczynnika małżeństw. W latach 70 ponad 90% dzieci przychodziło 
na świat w związkach małżeńskich, w roku 1999  współczynnik ten zbliżał się do 75% a w roku 2011 
wynosił blisko 67%.  

2. Urodzenia. 
W 2011 roku w Legnicy odnotowano 936 urodzeń, w tym 930 urodzeń żywych. Liczba urodzeń 

w mieście maleje systematycznie od początku lat 80., odzwierciedlając gwałtowne przemiany 
społeczne i gospodarcze. Ich skutki demograficzne są szczególnie wyraźne wśród ludności miejskiej.  

Początkowo spadek liczby urodzeń związany był z postępującą urbanizacją społeczną ludności 
napływowej z terenów wiejskich (przyjmowaniem miejskiego stylu życia). Po wojnie przez około 10 lat 
w Legnicy miała miejsce eksplozja demograficzna (współczynnik urodzeń przekraczał 25 na 1000 
mieszkańców, osiągając w roku 1950 wartość 45,3). W połowie lat 60. nastąpił niż demograficzny roku 
1980 współczynnik urodzeń wynosił 20,2/1000 M a w 1990 roku - 12,5/1000 M. Na przestrzeni lat 
1999 i 2011 współczynnik urodzeń utrzymywał się mniej więcej na tym samym poziomie 
i nie przekraczał 10/1000 M. 

Na przełomie lat 80. i 90. liczba urodzeń kształtowana była w dużym stopniu przez niż 
demograficzny - "strategicznych" dla liczby urodzeń - roczników 20 - 29 lat. Obecnie niekorzystna 
struktura wieku kobiet przekroczyła już swoje minimum i będzie stopniowo poprawiać się, wpływając 
na podwyższenie liczby urodzeń. 

Od kilku lat coraz bardziej istotny wpływ na niewielką liczbę urodzeń ma obniżenie dzietności - 
czyli liczby dzieci, na jakie decydują się pary w ciągu swego życia. Spowodowane jest to trudnościami 
finansowymi przyszłych rodziców, takimi jak obawa o utratę pracy oraz wysokie koszty życia.  

3. Zgony. 
Liczba zgonów na terenie Legnicy w 2011 roku wyniosła 1073. Umieralność (wyrażona liczbą 

zgonów na 1000 mieszkańców) wyniosła 10,41‰. Znacznie wyższa była odnotowana śmiertelność 
mężczyzn (11,42 ‰) niż kobiet (9,52 ‰). W roku przygotowywania poprzedniego Studium (1999) 
współczynnik śmiertelności wynosił       9, 26‰, przy liczbie zgonów w liczbie 995 osób. Śmiertelność 
mężczyzn odnotowano w skali 11,03 ‰, a kobiet (7,65 ‰). Jak można wywnioskować, na przestrzeni 
prawie 12 lat liczba zgonów utrzymała się na mniej więcej tym samym poziomie, natomiast wzrósł 
i to znacznie współczynnik śmiertelności kobiet. Był większy o dwa punkty promilowe w porównaniu 
z rokiem 1999 r.  
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Tab. Nr  26 – Zgony między latami  1999  i 2011 

Lp 1999 2011 
mężczyźni 563  557  
kobiety 432  516  
ogółem 995  1073  

źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych - http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, 
oprac. PPU „SKALA” Lubin 

4. Przyrost naturalny. 
  Przyrost naturalny Legnicy wynosił w roku 1999 - 0,62‰ (68 osób), po raz pierwszy po II wojnie 
światowej osiągając wartość ujemną. Jeszcze bardziej ujemną wartość przyrost naturalny wyniósł 
w roku 2011. Stanowił dwukrotność wyniku otrzymanego w roku 1999.  
  W okresie minionych prawie 12 lat przy przyroście naturalnym zauważono występowanie wyży i niży. 
W roku 2010 zanotowano dodatnią wartość ( +4), ale została ona zniwelowana przez wynik osiągnięty 
w roku 2011. Dlatego można uznać, że przyrost naturalny w Legnicy odznacza się tendencją spadkową. 
Główną przyczyną tego jest spadek natężenia urodzeń. 
 
Tab. Nr  27  – Przyrost naturalny między latami  1999  i 2011 

Lp. 1999 2011 
Przyrost naturalny  

ogółem -68 -143 
na 1000 osób -0,6 -1,39 

źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych ,  - http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, 
oprac. PPU „SKALA” Lubin 
 

1.6.1.6. Migracje 

 Migracje stałe ludności należą do procesów demograficznych wyjątkowo silnie uwarunkowanych 
przez czynniki zewnętrzne, szczególnie sytuację gospodarczą. W normalnych warunkach analiza 
dotychczasowych trendów w migracjach służy również za podstawę prognozowania przyszłych zmian 
w zaludnieniu spowodowanych tym zjawiskiem. Ustrojowe przemiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich 
dwunastu lat Polsce niosły  za sobą diametralne zmiany uwarunkowań podejmowania decyzji 
migracyjnych, co sprawia, iż analiza ruchów wędrówkowych w przeszłości nie może być obecnie 
podstawą do prognozowania ich tendencji na przyszłość.  

Saldo migracji jest najbardziej syntetycznym wskaźnikiem ruchów wędrówkowych, wyrażając 
różnicę pomiędzy napływem mieszkańców do miasta na pobyt stały, a ich odpływem do innych 
miejscowości. W latach 80. i 90. saldo migracji stałych Legnicy odznaczało się znaczną 
nieregularnością, ale zawsze przyjmowało wartości dodatnie. Natomiast w pierwszej dekadzie XXI w. 
przyjęło wartość ujemną i utrzymywało się również w roku 2011r.   

Również saldo migracji międzypowiatowej do roku 1999 wykazywało wartości dodatnie, 
natomiast kolejne 12 lat odnotowano wartości ujemnie.  

Wzrastający udział odpływu migracyjnego kierującego się na wieś sygnalizować może dwa 
zjawiska - z jednej strony jest to wynik rozbudowy satelickich osiedli podmiejskich w gminach 
wiejskich otaczających Legnicę. Z drugiej strony może wiązać się z powrotem na wieś części osób 
zatrudnionych wcześniej w redukujących zatrudnienie zakładach przemysłowych. 

 
1.6.2. Prognoza demograficzna wg GUS do roku 2035 

W 2012 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował na stronie Banku Danych Lokalnych nową 
prognozę demograficzną dla miasta Legnicy. Przy prognozowanych danych nie zawarto informacji na 
temat metody sporządzenia prognozy. Prognoza została wykonana w horyzontach 5 - letnich, 
aż do roku 2035.  

Analizując prognozę zauważono, że przewidywane jest znacznie zmniejszenie ludności 
zamieszkującej Legnicę. W roku 2035 liczba ludności miasta ma wynosić jedynie ok. 86 % stanu 
stwierdzonego w roku 2011 r. Jedną z przyczyn wyludniania się miasta może być fakt, że obecnie 
następuje trend przenoszenia się z budynków wielorodzinnych do mieszkalnictwa jednorodzinnego 
prężnie rozwijającego się w gminach otaczających miasto. Prawdopodobnie może być to wywołane 
bogaceniem się społeczeństwa przy jednoczesnej chęci płacenia mniejszych podatków niż w mieście. 
Taka postawa ludności w dłuższej perspektywie może spowodować znaczne zmniejszenie się 
podatków wpływających do kasy miasta, a co za tym idzie zahamować rozwój Legnicy na tle regionu.  
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Tab. Nr  28  – Prognoza ludności Legnicy do 2035 roku według Głównego Urzędu Statystycznego 

Lp. 2011 2012 2015 2020 2025 2030 2035 
ludność 
ogółem 

102979 102561  101197  98850  96038  92513  88549  

mężczyźni 48766 48469  47764  46601  45232  43522  41646  
kobiety 54213 54092  53433  52249  50806  48991  46903  

źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych - http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks,  
oprac. PPU „SKALA” Lubin 
 

1.6.3. Ochrona zdrowia i opieka społeczna  

1.6.3.1. Placówki służby zdrowia  

 Ochroną zdrowia mieszkańców Legnicy i działaniami profilaktycznymi w tej materii zajmuje się 
szereg placówek zarówno publicznych, jak i prywatnych oraz organizacji pożytku publicznego. 
Jak podano w Raporcie o stanie miasta 2006 – 2010, opracowanym na zlecenie Prezydenta Miasta 
Legnicy, na terenie miasta najważniejszą placówką zdrowia był Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, 
który posiadał w swojej strukturze organizacyjnej 24 poradnie specjalistyczne. Raport... wymienia 
również, że na terenie Legnicy w latach 2006 – 2010 funkcjonowało 19 podmiotów świadczących 
usługi podstawowej opieki zdrowotnej, w tym: 

1) 3 publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
2) 7 praktyk lekarza rodzinnego, 
3) 9 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

 Ponadto zwrócono uwagę na prężnie rozwijającą się działalność licznych specjalistycznych 
gabinetów prywatnych i niepublicznych zakładów.  
 Dokładniejsze dane dotyczące liczby szpitali, miejsc udzielania ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 
i aptek podał GUS. Zgodnie z podanymi danymi liczba łóżek w szpitalach ogólnych na 10 tys. 
mieszkańców w roku 2011 wynosiła 63,4. Liczba zakładów opieki zdrowotnej bez rozróżnienia 
na publiczne i prywatne było 39 a liczba aptek 48. Praktykę lekarską prowadziło 47 osób.  
 
Tab. Nr  29  – Liczba szpitali, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i aptek w 2011 r. 

Lp. Szpitale, ambulatoryjna opieka zdrowotna i apteki  Liczba  

1 Łóżka w szpitalach ogólnych 
a
 na 10 tys. ludności  63,4 

2 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna  

Zakłady opieki zdrowotnej  39 

3 Praktyki lekarskie 
b
 47 

4 
Udzielone porady 

C
 

Ogółem w tys. 408,8 

5 Na 1mieszkańca  3,9 

6 Apteki  48 

7 Liczba ludności na 1 aptekę  2145 

a 
łącznie z lóżkami i inkubatorami dla noworodków.

 
 

b 
Dane obejmują podmioty, które podpisały kontrakt „praktyka lekarska - Narodowy Fundusz Zdrowia” lub „praktyka lekarska-

zakład opieki zdrowotnej”; łącznie z praktykami lekarskimi przeprowadzającymi badania profilaktyczne w zakresie służby 
medycyny pracy.

 
 

C 
W ciągu roku; porady udzielone przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej; bez porad służby medycyny pracy oraz 

udzielonych w izbach przyjęć szpitali ogólnych. 
źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu – http://www.stat.gov.pl/wroc/index_PLK_HTML.htm, oprac. PPU „SKALA” Lubin 

 

1.6.3.2. Promocja zdrowia i działania profilaktyki uzależnień  

1. Promocja zdrowia. 
 Legnica od 1995 r. należy do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Członkostwo 
w stowarzyszeniu nakłada na władze miasta wdrażanie zasad i strategii polityki zdrowia w gminie.  
 Jednym z przejawów aktywności w tej materii władz gminy było przeprowadzenie 
za pośrednictwem Korporacji Badawczej Pretendent Sp. z o.o. w roku 2007, badania ankietowanego 
dotyczącego „Profilu zdrowia mieszkańców Legnicy”. Ankieta została przeprowadzona na próbie 600 
legniczan. Pytania dotyczyły takich kwestii zdrowia mieszkańców jak: czynniki ryzyka, aktywność 
fizyczną, nawyki żywieniowe, środowisko pracy, otoczenie społeczne, zdrowie oraz zachowanie 
w czasie choroby.  
 Po wykonaniu ankiety i analizy udzielonych odpowiedzi okazało się, że najczęstszymi 
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dolegliwościami, na jakie skarżą się legniczanie są: bóle kręgosłupa (wskazanie 47% ankietowanych),  
wysokie ciśnienie krwi, alergie, gościec i bóle głowy. Jak pokazały wyniki ankiety duży ogromny wpływ 
na stan zdrowia miał styl życia i odżywianie. Tylko co 10 badany potwierdził, że część swojego 
wolnego czasu przeznacza na aktywność ruchową. Wśród pozostałych osób znaczną grupę stanowiły  
osoby bierne pod tym względem. Dużą liczbę ankietowanych stanowiły osoby palące nałogowo – 
co 5 pytana osoba przyznawała się do palenia, a co 3 nie miała zamiaru rzucić tego nałogu. Około 
60% badanych oceniło swój stan zdrowia jako bardzo dobry i dobry.  
 W roku 2008 na zlecenie Urzędu Miasta Szpital Wojewódzki zrealizował program zdrowotny pn. 
„Ocena legniczan zespołem metabolicznym”. W ramach programu, od 1 lipca do 11 listopada, 
przebadano ponad  1000 osób w wieku od 45 do 50 lat. Główny cel programu miał na celu 
spowodowanie poprawy zdrowia mieszkańców zagrożonych zespołem metabolicznym 
z jednoczesnym wyselekcjonowaniem tych, u których stwierdzono konieczność wykonania zabiegów 
terapeutycznych.  Wyniki Oceny... uświadomiły Prezydentowi Miasta, że wśród legniczan panuje niska 
świadomość zagrożeń sercowo – naczyniowych. W związku z tym program zdrowotny był 
kontynuowany również w roku 2009r. W ramach programu zdecydowano się na rozszerzenie grupy 
wiekowej badanych  na osoby od 40 do 55 lat. Objęto nim wówczas 1 214 legniczan.  
 Jak podaje Raport o stanie miasta 2006 – 2010, na przestrzeni lat 2006 – 2010 przeprowadzono 
szereg innych programów zdrowotnych, które obejmowały najmłodszych, młodzież i osoby starsze. 
Wszystkie te działania miały na celu m.in., zwiększenie skuteczności zdrowotnej legniczan,  
podejmowanie działań w dziedzinie profilaktyki i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia.  
 Prócz działań opisanych powyżej Legnica uczestniczy również w ogólnopolskich kampaniach 
edukacyjnych i prozdrowotnych, mających na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz 
dorosłych zdrowego trybu życia. W latach 2006 – 2010 miasto uczestniczyło m.in., „Wielkiej 
Ogólnopolskiej Kampanii Aktywności Fizycznej – Postaw serce na nogi”, „Dzień bez papierosa”, „ 
Obchody Miesiąca walki z rakiem piersi”, „Dni walki z AIDS”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Ciąża bez 
alkoholu”, „Dzieciństwo bez przemocy”, „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”, „Postaw 
na rodzinę”.  
 Miasto uczestniczy również w Ogólnopolskim Programie Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18, 
który ma na celu uświadamianiu sprzedawców do niesprzedawania wyrobów tytoniowych nieletnim.  
 

2. Profilaktyka uzależnień. 
 Miasto bardzo prężnie uczestniczy w działaniach profilaktycznych i rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych wśród mieszkańców. Legnica prowadzi szereg programów o szerokim zakresie, 
wyróżniających się innowacyjnością. Z tego też powodu, w roku 2003r. Gmina zyskała uznanie 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i została zakwalifikowana do 
Ogólnopolskiej Sieci Gmin Wiodących.  Wśród innych działań związanych z walką z uzależnieniami 
na uwagę zasługuje prowadzony od 2006r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.  
 Pieniądze na prowadzenie profilaktyki uzależnień są uzyskiwane z wydawanych koncesji 
na sprzedaż napojów alkoholowych. Są one wykorzystywane na prowadzenie zajęć edukacyjno – 
informacyjnych wśród dzieci i młodzieży oraz proponowanie aktywnych form spędzania wolnego 
czasu ( dofinansowanie rajdów, wycieczek, półkolonii itp.). Prowadzenie zajęć zleca się osobom 
fizycznym, placówkom oświatowym i opiekuńczo – wychowawczym, samorządowym instytucjom 
kultury oraz organizacjom pozarządowym.  
 Miasto z pieniędzy uzyskiwanych z wydawania pozwoleń na sprzedaż alkoholu dofinansowuje 
również działalność Klubu Abstynenta „ALIBI”. Samorząd prowadzi również placówkę Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych działająca przy Wydziale Zdrowia i Spraw 
Społecznych, która wykonuje wywiady środowiskowe i przeprowadza rozmowy z osobami 
uzależnionymi. Rozpatruje również wnioski w sprawie skierowania na obowiązkowe leczenie 
odwykowe.  
 Inną placówką utrzymywaną ze środków własnych gminy, która zajmuje się zagadnieniami 
profilaktyki uzależnień jest Miejska Izba Wytrzeźwień. Pracownicy izby zajmuje się wykonywaniem 
rozmów terapeutycznych oraz udzielaniu pomocy opiekunom osób nieletnich. Dodatkowo miasto 
współpracuje z lokalnymi mediami, współtworząc programy edukacyjno -informacyjne zajmujące się 
profilaktyką i promocją zdrowia oraz aktywnemu trybowi życia.  

 
1.6.3.3. Działalność miasta podejmowana na rzecz osób niepełnosprawnych  

 Zgodnie z danymi pozyskanymi ze spisu powszechnego GUS, przeprowadzonego w 2002 r., 
teren miasta zamieszkiwało co najmniej 12 300 osób dotkniętych niepełnosprawnością.  
 Od roku 2007r. działa na terenie miasta „ Program Działań na Rzecz Niepełnosprawnych 
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Mieszkańców Legnicy w latach 2007 – 2013”. Zawiera on szereg wielokierunkowych przedsięwzięć 
w dziedzinie edukacji, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, przeciwdziałaniu bezrobociu 
oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
 Współpraca środowisk osób niepełnosprawnych oraz ich organizacji i stowarzyszeń 
z Prezydentem Miasta zajmuje się Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Pełni 
ona funkcję opiniodawczo – doradczą.  
 Wsparcie osób niepełnosprawnych odbywa się przede wszystkim z pieniędzy pozyskanych 
z PFRONU. W ostatnich latach pula pieniędzy z tego źródła się zmniejsza z powodu systematycznego 
ograniczania tych środków przez rząd RP.  
 

1. Rehabilitacja zawodowa.  
 Miasto pomaga osobom niepełnosprawnym odnaleźć się na rynku pracy poprzez udzielanie 
pożyczek na preferencyjnych warunkach na rozpoczęcie własnej działalności lub też kreowanie 
polityki zatrudnienia poprzez prowadzenie szkoleń przez Powiatowy Urząd Pracy.  
 

2. Rehabilitacja społeczna.  
 Wśród działań podejmowanych przez miasto w kierunku rehabilitacji społecznej należy wymienić: 

1) finansowanie kosztów tworzenia i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, 
2) turnusy rehabilitacyjne, 
3) likwidację barier funkcjonalnych, 
4) dofinansowanie zakupu zaopatrzenia ortopedycznego i sprzętu rehabilitacyjnego, 
5) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 

 
3. Inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym.  

 Orzecznictwem i wydawaniem odpowiednich zaświadczeń o niepełnosprawności zajmuje się 
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.  
 Dzięki dotacji z PFRONU udało się zakupić 2 autobusy i 2 mikrobusy z oprzyrządowaniem 
przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych. Miasto ze środków własnych pokrywa koszty 
dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkół – Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich 
i Zespołu Placówek Specjalnych.  
 Innymi formami pomocy osobom niepełnosprawnych organizowanymi przez miasto są m.in., 
przewozy do lekarza, na rehabilitację i warsztaty terapeutyczne. Przewozy odbywają się za pomocą 
mikrobusów z oprzyrządowaniem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych należących 
do MPK Sp. z.o.o. .  
 
1.6.3.4. Pomoc społeczna 

 Świadczeniem pomocy społecznej zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS). 
Głównym zajęciem Ośrodka jest udzielanie pomocy i świadczeń pieniężnych rodzinom tych legniczan, 
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej m.in., bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej 
choroby, bezdomności itp.. Jak podano w Raporcie o stanie miasta Legnica 2006 – 2010, nakłady 
na pomoc społeczną w Legnicy są drugą, pod względem wysokości, pozycją w wydatkach budżetu 
samorządu. Należy również odnotować, że stosunek procentowy udziału środków własnych 
do środków pozyskiwanych z budżetu państwa z każdym rokiem zwiększa się po stronie samorządu. 
Trzy czwarte budżetu było przeznaczane dla podopiecznych. Pozostałą kwotę przekazywano 
na wynagrodzenia pracowników oraz utrzymanie bazy, w tym remonty i inwestycje.  
 
Tab. Nr 30 – Wydatki na pomoc społeczną w latach 2006 -2010 (plan) 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010. 30.06 

Wykonanie 

Ogółem (zł) 57.917.513,55  59.184.221,77 65.485.625,08 67.451.181,13 34.427.825,11 

% udział 
środków 

własnych do 

środk. z budżetu  

państwa 

Środki własne 

(%) 
46,96  
 

48,70  
 

52,68  
 

53,90  
 

54,31  
 

Środki z 

budżetu 

państwa (%) 

53,04  51,30 47,32  46,10 45,69  

źródło: Raport o stanie miasta Legnica 2006 – 2010, raport przygotowany na zlecenie prezydenta Miasta Legnicy, 
http://www.prezydent.legnica.eu/strona-6-raporty+informacja_o_stanie_miasta.html, oprac. PPU „SKALA” Lubin 
 

 Władze miasta czyni wszelkie starania, aby liczba placówek pomocy społecznej była 
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jak największa. Dzięki poniesionych nakładom w latach 2006 -2010 wyremontowano budynek byłego 
Zespołu Szkół Włókienniczych przy ul. Przemysłowej 5, który został następnie przeznaczony 
na Noclegownię oraz Punk Opieki nad Matką i Dzieckiem. Dawną siedzibę Punktu 
przy ul. Łukasińskiego 5  zajął Ośrodek Opiekuńczy nr 2, co pozwoliło na zwiększenie liczby miejsc 
w tej placówce o 25.  
 MOPS pozyskuje również fundusze z Unii Europejskiej, przeznaczając pozyskane środki 
na prowadzenie projektów systemowych, związanych z pomocą ludziom bezrobotnym i niezaradnym 
życiowo w znalezieni pracy.  

1. Formy pomocy społecznej  
 W latach 2006 – 2009 formami pomocy społecznej udzielanymi osobom potrzebującym były: 

1) zasiłki stałe; 
2) zasiłki okresowe; 
3) ulgi opiekuńcze; 
4) specjalistyczne usługi opiekuńcze; 
5) zasiłki celowe; 
6) zasiłki na zakup opału; 
7) sprawienie pogrzebu; 
8) „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; 
9) klęska ekologiczna  lub żywiołowa; 
10) usuwanie skutków klęsk żywiołowych; 
11) składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe; 
12) Europejski Fundusz Społeczny. 

 Prócz wyżej wymienionych form pomocy społecznej miasto udziela się również 
w dofinansowanie z własnych środków stołówek charytatywnych. Do innych działań MOPSU należy 
również pomoc w odzyskiwaniu od dłużników alimentacyjnych zaległych świadczeń na rzecz osób, 
którym takie świadczenia sądownie przyznano. Dodatkowo MOPS wypłaca mieszkankom Legnicy, 
które urodziły dziecko, jednorazową zapomogę z budżetu państwa tzw. „becikowe” oraz jednorazową 
zapomogę z budżetu miasta.  
 

2. Formy opieki nad rodziną i dzieckiem  
 Na terenie Legnicy w latach 2006 -2010 funkcjonowały: 1 placówka interwencyjna, 2 domu 
dziecka, 2 zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowania ratunkowego i 1 rodzinny dom 
dziecka. Była to jednak niewystarczająca liczba placówek, dlatego też części legnickich dzieci została 
umieszczona w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. W roku 2009 taką 
formą opieki było objęte 44 dzieci. Na terenie Miasta funkcjonuje Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy, 
zajmujący się wynajdywaniem nowych opiekunów i rodzin zastępczych dla podopiecznych.    
 
Tab. Nr  31 – Liczba miejsc i liczba dzieci w żłobkach w poszczególnych latach szkolnych 

Rok szkolny  2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Liczba ośrodków opiekuńczych  4 4 4 4 

Liczba miejsc  275 275 275 300 

Liczba dzieci  289 294 333 364 

źródło: Raport o stanie miasta Legnica 2006 – 2010, raport przygotowany na zlecenie prezydenta Miasta Legnicy, 
http://www.prezydent.legnica.eu/strona-6-raporty+informacja_o_stanie_miasta.html, oprac. PPU „SKALA” Lubin 
  

W Gminie funkcjonowały również 4 żłobki: nr 1 przy ul. Biegunowej 25, nr 2 przy ul. Łukasińskiego 
5, nr 3 przy ul. Anielewicza 10, nr 4 przy ul. Księżycowej. Zapewniają one opiekę nad dziećmi 
zdrowymi w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.  

 
3. Domy pomocy społecznej i inne placówki. 

 Mieszkańcami domówi pomocy społecznej są w większości osoby przewlekle somatycznie chore 
w podeszłym wieku. Z roku na rok ich liczba się zwiększa ( w roku 2004 domy opieki społecznej 
zamieszkiwało 18 osób, a w roku 2009 było to już 44 osoby). Z uwagi na brak miejsc części legniczan 
wymagających takiej formy pomocy i opieki umieszczana jest na terenie innych powiatów. Okres 
średniego oczekiwania na miejsce w domu opieki społecznej położonym w mieście wynosi od 1 roku 
dla kobiet do nawet 2,5 roku dla mężczyzn. Jedną z takich placówek w roku 2010 był  Dom Pomocy 
Społecznej dla Dorosłych przy ul. Grabskiego 11. Pensjonariusze mają zapewnioną całodobową 
opiekę, wliczając w to podstawową i specjalistyczną opiekę lekarską.  
 Innymi placówkami zajmującymi się opieką społeczną wśród dzieci i dorosłymi są: Dom Opieki 
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Społecznej dla Dzieci przy ul. Kubusia Puchatka 4, Dom Dziennego Pobytu przy ul. Korfantego 1, 
Noclegownia i Punkt Opieki nad Matką i Dzieckiem przy ul. Przemysłowej 5.  
 Władze samorządu w celu zapewnienia miejsc opieki dla wszystkich podopiecznych 
współpracują również z organizacjami pozarządowymi takimi jak MONAR oraz Ośrodkiem Terapii 
Uzależnień od Alkoholu. Dodatkowo MOPS, dzięki środkom pozyskanym z UE realizuje 
z powodzeniem projekt „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie”. Ma on na celu pomoc 
bezrobotnym w znalezieniu i utrzymaniu pracy.  
 
Tab. Nr  32 – Liczba mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w latach 2006 - 2010  

Przedział wiekowy (lata) 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 

19 – 40  1 1 1 1 

41 – 60 3 3 3 3 

61 – 74  11 5 10 8 

Powyżej 75  47 53 48 49 

źródło: Raport o stanie miasta Legnica 2006 – 2010, raport przygotowany na zlecenie prezydenta Miasta Legnicy, 

http://www.prezydent.legnica.eu/strona-6-raporty+informacja_o_stanie_miasta.html, oprac. PPU „SKALA” Lubin 
 

1.6.4. Stan infrastruktury społecznej 

1.6.4.1. Warunki mieszkaniowe 

 Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku zasoby mieszkaniowe w Legnicy obejmowały około 
41,2 tys. mieszkań i 144,4 tys. izb. Przeciętne mieszkanie w Legnicy wówczas miało powierzchnię 
62,9 m

2
, było zamieszkiwane średnio przez 2 osoby, a na jedną osobę przypadało 25,0 m

2
. 

 

Tab. Nr  33  – Warunki mieszkaniowe w Legnicy i wybranych miastach woj. dolnośląskiego w latach 2003 – 2010 

Wyszczególnienie przeciętna liczba osób przeciętna powierzchnia użytkowa w m
2
 

na 1 mieszkanie 1 mieszkania mieszkania na 1 osobę 
2003 2007 2010 2003 2007 2010 2003 2007 2010 

woj. dolnośląskie  2,90 2,80 2,70 65,7 66,4 67,4 22,7 23,7 25,0 
Legnica 2,72 2,61  2,52 62,2 62,7 62,9 22,9 24,0 25,0 
Wrocław 2,62 2,49  2,35 59,8 60,0  60,2 22,8 24,0 25,6 
Bolesławiec 3,08 2,70 2,61 72,3 61,3 61,8 23,5 22,7 23,7 
Dzierżoniów 2,64 2,55 2,48 56,4 57,0 57,5 21,4 22,4 23,2 
Głogów 3,01 2,87 2,74 57,4 57,9 58,1 19,1 20,2 21,2 
Jelenia Góra 2,69 2,55 2,42 62,6 63,2 63,6 23,3 24,8 26,2 
Lubin 2,89 2,76  2,64 55,4 56,0  56,9 19,2 20,3 21,5 
Oleśnica 3,05 2,97  2,89 58,7 60,0 60,8 19,2 20,2 21,1 
Świdnica 2,73 2,64 2,55 61,4 61,5 61,9 22,5 23,3 24,3 
Wałbrzych 2,58 2,47 2,40 53,2 53,4  53,6 20,6 21,6 22,3 
Zgorzelec 2,74 2,62 2,53 62,6 63,4 64,1 22,9 24,2  25,3 

źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu – http://www.stat.gov.pl/wroc/index_PLK_HTML.htm, oprac. PPU „SKALA” Lubin 
 
Tab. Nr  34  – Zasoby mieszkaniowe w Legnicy i wybranych miastach woj. dolnośląskiego w latach 2003- 2010. 

Wyszczególnienie zasoby mieszkaniowe stan w dniu 31 XII 
ogółem 

2003 2007 2010 
woj. dolnośląskie  999649 1027536 1065827 
Legnica 39210 40118 41241 
Wrocław 242972 253708 269188 
Bolesławiec 14731  14930 15285 
Dzierżoniów 13311 13520 13679 
Głogów 23178  23789 24661 
Jelenia Góra 32746 33643 34675 
Lubin 27014  27384 28029 
Oleśnica 12179 12400  12805 
Świdnica 22295  22729 23311 
Wałbrzych 49839 50011  50128 
Zgorzelec 12232  12353  12453 
źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu – http://www.stat.gov.pl/wroc/index_PLK_HTML.htm, oprac. PPU „SKALA” Lubin  
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1.6.4.2. Infrastruktura społeczna 

 Na terenie miasta Legnicy działa i funkcjonuje: 
1. Szereg instytucji administracji publicznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym: 

1) Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
2) Ośrodek Zamiejscowy Izby Skarbowej we Wrocławiu, 
3) Zakład Ubezpieczeń Społecznych,  
4) Prokuratura Okręgowa, 
5) Prokuratura Rejonowa, 
6) Sąd Rejonowy, 
7) Sąd Okręgowy, 
8) Komenda Miejska Policji, 
9) Straż Miejska, 
10) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, 
11) Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej, 
12) Urząd Celny, 
13) Ośrodek Zamiejscowy Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, 
14) Starostwo Powiatowe, 
15) Powiatowy Urząd Pracy, 
16) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
17) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna,  
18) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,  
19) Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej,  
20) Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 
21) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. 

 
2. Szereg placówek ochrony zdrowia, w tym: 

1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, 
2) SP ZOZ Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi Filia w Legnicy, 
3) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu Przychodnia 

w Legnicy, 
4) Pogotowie Ratunkowe,  
5) Centrum Terapii Uzależnień,  
6) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu Terenowy Oddział 

RCKiK w Legnicy, 
7) Przychodnia Medycyny Pracy, 
8) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” Sp. z o.o., 
9) NZOZ Przychodnia Lekarska „FAMILIJNA”,  
10) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Neuropsychiatrii Dziecięcej,  
11) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Cardiamed”, 
12) NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar”,  
13) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Diag – Lab”, 
14) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Aurimed”, 
15) B & M Medyk Sp. z o.o.  Przychodnia Lekarska, 
16) Spółka Lekarska „Biegunowa” - Przychodnia Lekarska, 
17) Przychodnia „Metis” Sp. z o.o.,  
18) SANA – MED S.C., 
19) Miedziowe Centrum Zdrowia S.A., 
20) Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego,  
21) Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności,  
22) Centrum Medyczne w Legnicy Sp. z o.o.,  
23) NOXMED Sp. z o.o.,  
24) Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej Sp. z o.o.,  
25) 50 Aptek ogólnodostępnych. 
 

3. Szereg placówek oświaty i nauki w tym: 
1) 22 publicznych i niepublicznych przedszkoli, 
2) 6 punktów przedszkolnych, 
3) 14 publicznych szkół podstawowych,  
4) 12 publicznych gimnazjów, 
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5) 8 publicznych liceów ogólnokształcących, 
6) 34 pozostałe publiczne szkoły średnie i inne wybrane formy kształcenia,  
7) 13 zespołów szkół publicznych,  
8) Centrum Kształcenia Ustawicznego, 
9) Centrum Kształcenia Praktycznego, 
10) 2 poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne,  
11) Zespół Placówek Specjalnych, 
12) Ośrodek Doradztwa Metodycznego  i Doskonalenia Nauczycieli,  
13) Pogotowie Opiekuńcze,  
14) Szkolne Schronisko Młodzieżowe,  
15) Szkoły wyższe:  

a) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 
b) Filia Politechniki Wrocławskiej,  
c) Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr,  
d) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych,  
e) Wyższa Szkoła Menadżerska,  
f) Wyższa Szkoła Medyczna, 
g) Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej. 

 
4. Szereg placówek kultury, w tym: 

1) Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, 
2) Muzeum Miedzi, 
3) Centrum filmowe „Helios” S.A., 
4) Kino „Piast”, 
5) Galeria Sztuki, 
6) Galeria Srebra „Pod Przepiórczym Koszem”, 
7) Legnickie Centrum Kultury,  
8) Młodzieżowe Centrum Kultury,  
9) Dom Kultury „Atrium”, 
10) Dom Kultury „Kopernik”, 
11) Legnicka Biblioteka Publiczna. 

 
5. Szereg Organizacji Pozarządowych w tym: 

1) 210 stowarzyszeń. 
2) 25 fundacji. 
3) 55 stowarzyszeń i klubów sportowych. 

 
6. Cmentarnictwo i grobownictwo, w tym: 

1) Cmentarz Komunalny przy ul. Wrocławskiej 124, 
2) Cmentarz Komunalny w Jaszkowie. 

 
1.6.4.3. Warunki rekreacji i wypoczynku; zieleń miejska, w tym cmentarze 

System terenów służących zaspokojeniu potrzeb rekreacji i wypoczynku składa się w mieście 
z szeregu zróżnicowanych obiektów (parki, skwery i zieleńce, tereny sportowe, ogrody działkowe, 
kąpieliska, ośrodki wypoczynkowe); część z tychże obiektów jest położona poza Legnicą (głównie 
kąpieliska - jeziora Tatarak, Kunickie, Koskowickie, Jaśkowickie). 

Miasto posiada, m.in. dwa duże powierzchniowo, dobrze położone w strukturze przestrzennej 
miasta tereny parkowe: Park Miejski oraz Lasek Złotoryjski o charakterze parku leśnego. Jak podano 
w „Raporcie o stanie miasta Legnica 2006-2010” łączna powierzchnia zieleni zorganizowanej (parków, 
terenów zielonych i rekreacyjnych) stanowiła pod koniec 2010r ok. 10% ogólnej powierzchni gminy. 

Dla prawidłowego funkcjonowania miasta istotna jest ponadto kwestia właściwej powierzchni 
cmentarnej. Do roku 2012 w Legnicy funkcjonował tylko jeden Cmentarz Komunalny przy 
ul. Wrocławskiej 124. Wówczas szacowano, że wskaźnik powierzchni cmentarnej na jednego 
mieszkańca wynosi jedynie 3,42 m

2
; przy obliczaniu tej wartości przyjęto, że deficyt terenów 

cmentarnych w Legnicy mieścił się w przedziale około 16 - 24 ha.  
 W związku z tym, że na starym Cmentarzu Komunalnym liczba miejsc na pochówki zaczęła się 
wyczerpywać władze miasta podjęły decyzję o wybudowaniu nowej nekropolii. Zdecydowano, że nowy 
cmentarz zostanie założony w Jaszkowie, który formalnie należy do Gminy miejskiej Legnicy, ale jest 
położony na obszarze gmin Krotoszyce i Miłkowice. Nowa nekropolia rozpoczęła swoje 
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funkcjonowanie w maju 2013. Obecnie zajmuje ona powierzchnię 11 hektarów. Docelowo cmentarz 
ma zajmować teren o powierzchni do 34 ha.  

 

1.7. Stan prawny gruntów i struktura użytkowania terenów 

1.7.1. Stan prawny gruntów 

Stan prawny gruntów leżących w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Legnicy został 
opracowany w oparciu o Mapę działek wg grup rejestrowych stanowiącej część Systemu Informacji 
Przestrzennej (SIP) dla miasta Legnicy i dane pozyskane Urzędu Miasta Legnicy. Zakres 
przestrzennego rozmieszczenia terenów prezentuje formy praw do nieruchomości oraz podmiotów, 
którym te prawa przysługują. Zgodnie z danymi zawartymi w Systemie Informacji Przestrzennej (SIP) 
miasta Legnicy, w roku 2013r., wśród największych właścicieli gruntów byli wymieniani Gmina 
Legnica, właściciele prywatni oraz Skarb Państwa.  
 
Tab. Nr  35  – Stan prawny gruntów panujący na terenie Gminy Miejskiej Legnica w roku 2013r.  

Właściciel gruntu  Powierzchnia (ha) 

SKARB PAŃSTWA NIEWYSTĘPUJĄCY W ZBIEGU Z UŻYTKOWNIKAMI WIECZYSTYMI  975,87 

Państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

1,60 

Organy administracji publicznej gospodarujące zasobem nieruchomości Skarbu Państwa 0,93 

Agencja Mienia Wojskowego 0,20 

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 0,43 

SKARB PAŃSTWA, JEŻELI WYSTĘPUJE W ZBIEGU Z UŻYTKOWNIKAMI 
WIECZYSTYMI 

605,95 

Osoby fizyczne  0,03 

JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA, PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE 
I INNE PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE  

71,67 

GMINA LEGNICA, NIEWYSTĘPUJĄCA W ZBIEGU Z UŻYTKOWNIKAMI WIECZYSTYMI  1759,96 

Organy Gminy Legnica gospodarujące gminnymi zasobami nieruchomości  14,17 

GMINA LEGNICA W ZBIEGU Z UŻYTKOWNIKAMI WIECZYSTYMI  409,65 

Osoby fizyczne  0,14 

JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I INNE 
OSOBY PRAWNE, KTÓRYCH ORGANAMI ZAŁOŻYCIELSKIMI SĄ ORGANY 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

0,05 

Jednoosobowe spółki gminy Legnica i inne gminne osoby prawne 6,80 

Jednoosobowe spółki Województwa Dolnośląskiego i inne wojewódzkie osoby prawne 0,02 

WŁAŚCICIELE I WŁADAJĄCY GRUNTAMI, WCHODZĄCYMI W SKŁAD 
GOSPODARSTW ROLNYCH  

787,92 

WŁAŚCICIELE I WŁADAJĄCY GRUNTAMI, NIEWCHODZĄCYMI W SKŁAD 
GOSPODARSTW ROLNYCH  

594,40 

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE  60,66 

INNE SPÓŁDZIELNIE, BEZ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I ROLNICZYCH 
SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH  

1,80 

KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE 18,35 

WSPÓLNOTY GRUNTOWE 0,02 

POWIAT LEGNICKI, JEŻELI NIE WYSTĘPUJE W ZBIEGU Z UŻYTKOWNIKAMI 
WIECZYSTYMI 

5,30 

POWIAT LEGNICKI, JEŻELI WYSTĘPUJE W ZBIEGU Z UŻYTKOWNIKAMI 
WIECZYSTYMI 

0,37 
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Właściciel gruntu  Powierzchnia (ha) 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE, NIEWYSTĘPUJĄCE W ZBIEGU Z 
UŻYTKOWNIKAMI WIECZYSTYMI  

25,14 

Osoby i jednostki organizacyjne bez organów województwa gospodarujących zasobami 
nieruchomości i jednostek organizacyjnych województwa 

0,20 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE W ZBIEGU Z UŻYTKOWNIKAMI WIECZYSTYMI  0,09 

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO I INNE PODMIOTY EWIDENCYJNE, NIEWYMIENIONE 
POWYŻEJ 

17,88 

Spółki prawa handlowego  418,42 

Partie polityczne i stowarzyszenia 2,34 

Inne osoby, poza spółkami prawa handlowego oraz partiami politycznymi i 
stowarzyszeniami 

3,44 

Źródło: System Informacji Przestrzennej (SIP) dla miasta Legnicy, mapa tematyczna: Mapa działek według grup rejestrowych, 
http://www.portal.legnica.eu/strona-715-SIPGIS.html, Urząd Miasta Legnicy, oprac. własne: PPU „SKALA” Lubin 
 

1.7.2. Struktura użytkowania terenów 

Według danych Urzędu Miasta Legnicy w użytkowaniu gruntów w Legnicy dominujący udział 
mają tereny zainwestowane, zajmujące wraz z nieużytkami ponad 61% powierzchni miasta (3438,37 
ha), pozostałą zaś użytki orne (ponad 29%), lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione (blisko 7%), 
grunty pod wodami (prawie 2%) oraz w najmniejszym stopniu użytki ekologiczne (ok. 0,4%).  

 
Tab. Nr  36  – Struktura użytkowania terenów 

Lp. Rodzaj użytku  Powierzchnia (ha) Odsetek powierzchni miasta (%) 

1 Tereny mieszkaniowe  445,62 7,92 

2 Tereny przemysłowe  621,94 11,05 

3 Inne tereny zurbanizowane  658,80 11,70 

4 Zurbanizowane tereny niezabudowane  229,24 4,07 

5 Użytki rolne zabudowane 54,40 0,97 

6 Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe  136,15 2,42 

7 Drogi  535,95 9,52 

8 Użytki ekologiczne  23,24 0,41 

9 Lasy  384,93 6,84 

10 Grunty zadrzewione i zakrzewione  38,38 0,68 

11 Łąki trwałe 298,07 5,30 

12 Nieużytki  42,31 0,75 

13 Pastwiska trwałe 144,18 2,56 

14 Grunty orne  1643,35 29,19 

15 Sady  14,15 0,25 

16 Inne tereny komunikacyjne  2,12 0,04 

17 Tereny kolejowe  132,02 2,35 

18 Tereny różne  89,70 1,59 

19 Rowy  33,72 0,60 

20 Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi  86,09 1,53 

21 Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi  14,83 0,26 

Razem 5629,19 100 

źródło: Urząd Miasta Legnicy, oprac. własne: PPU „SKALA” Lubin 
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Do najważniejszych terenów Legnicy pod względem ich użytkowania należą:  
1. Centrum miasta 

Centrum miasta jest łatwe do zidentyfikowania w strukturze Legnicy: historyczne centrum 
(staromiejski zespół przestrzenny) obejmuje obszar o powierzchni 52 ha w granicach obwodnicy 
śródmiejskiej (ul. Pocztowa, Libana, Witelona, Skarbka, Muzealna, Dziennikarska i Piastowska). Centrum 
tworzy regularny owal, o dłuższej średnicy przebiegającej z południowego-zachodu na północny-wschód 
(1100 m), średnica krótsza liczy około 600 m długości. 

 
2. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

 W obrębie terenów mieszkaniowych wydzielono sześć rodzajów zabudowy: 
1) wielorodzinną zwartą,  
2) wielorodzinna wolnostojącą (osiedlowa),  
3) jednorodzinną szeregową,  
4) jednorodzinną wolnostojącą,  
5) rezydencyjną, 
6) zabudowę zagrodową. 

 
Zabudowa mieszkaniowa w Legnicy jest w głównej mierze niska, z reguły nawet w zabudowie 

wielorodzinnej wysokość budynków nie przekracza 5. kondygnacji, wyjątek stanowią jedynie skupiska 
budynków, głównie 10 - 11 kondygnacyjnych zlokalizowanych na Starym Mieście, w rejonie ul. 
Wrocławskiej oraz osiedli mieszkaniowych Kopernika, Piekary A i Piekary C. 

 
3. Tereny przemysłowe 

 Tereny przemysłowe tworzą w mieście kilka zgrupowań: 
1) kompleks przemysłowy Huty Miedzi "Legnica" i KGHM „Zanam” Sp. z o.o.  położony 

w odległości około 4 km od centrum miasta, wzdłuż ul. Złotoryjskiej. Tereny przemysłowe 
zajmują blisko 100 ha, z czego na Hutę Miedzi "Legnica" przypada 67 ha, zaś na KGHM 
„Zanam” Sp. z o.o. - około 19 ha. Na południe od terenów przemysłowych rozciągają się 
tereny hałd i osadników, liczące łącznie około 70 ha. Wokół kompleksu przemysłowego 
rozciąga się była strefa ochronna huty o powierzchni w granicach miasta 284 ha (bez 
terenów przemysłowych oraz zdegradowanych). Dodatkowo przy Hucie Miedzi „Legnica” 
działa KGHM „LETIA” Legnicki Park Technologiczny S.A. Spółka zarządza blisko 30 ha 
gruntów przeznaczonych pod działalność inwestycyjną.  

2) dobrze rozwinięte kompleksy przemysłowo - usługowe Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej o ogólnej powierzchni  (Podstrefa Legnica - 55,89 ha oraz Podstrefa Legnica 
II - 20,48 ha) i  Strefy Aktywności Gospodarczej zarządzającej terenem Lotniska „Legnica” 
(powierzchnia gospodarowania spółki: ponad 200 ha) 

3) kompleks przemysłowo-składowy w dzielnicy Fabryczna o powierzchni około 29 ha, 
położony na północ od ul. Senatorskiej oraz na zachód od ul. Emilii Plater i Ściegiennego 
(rejon ul. Kominka, Przemysłowej i św. Wojciecha). Północna część terenów przemysłowych 
jest dość słabo zainwestowana, głównie jako bazy i składy; 

4) kompleks przemysłowo-składowy i zaplecza technicznego w rejonie ulicy Ścinawskiej, 
zlokalizowany na północ od terenów kolejowych, obejmujący: zespół przy ul. Gliwickiej, 
Kobylińskiej i Wałbrzyskiej oraz tereny przy ul. Ścinawskiej, Masarskiej i Sierocińskiej; 

5) tereny przemysłowe przy ul. Słubickiej; 
6) rejon ul. Poznańskiej i Bydgoskiej: stosunkowo mało zwarte zespoły obiektów 

przemysłowych, składów i magazynów związanych z przemysłem spożywczym oraz 
handlem hurtowym, w części wykorzystujące dawne bazy wojsk rosyjskich kształtujący się 
północno-wschodni fragment "Północnego Zespołu Przemysłowego" w rejonie Pątnowa 
Legnickiego. 

 

1.8. Stan gospodarki miasta, systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

1.8.1. Uwarunkowania gospodarcze 

1.8.1.1. Podmioty gospodarcze 

Na terenie miasta Legnicy w roku 2010 było zatrudnionych ogółem 29935 osób. Na każdą osobę 
pracującą w sektorze publicznym przypadało ponad dwie osoby pracujące w sektorze prywatnym. 

Pod względem podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących osób przekroczyła 9 osób 
oraz jednostek strefy budżetowej niezależnej od liczby pracujących najwięcej osób pracowało w usługach 
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oraz przemyśle i budownictwie. Najmniejszy odsetek zatrudnionych stanowiła ludność trudniąca się 
rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem.  
 
Tab. Nr 37 – Zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł w Legnicy  

Lp.  Zatrudnienie 
Przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto w zł/os. 

Ogółem 29935 2763,74 

Sektor 
Publiczny  9054 5630,93 

Prywatny 20881 3209,27 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 52 2671,32 

Przemysł i budownictwo 8177 3534,82 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych, 
transport i gospodarka magazynowa, 
zakwaterowanie i gastronomia, informacja  i 
komunikacja  

3020 2511,76 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
obsługa rynku nieruchomości 

1169 2763,74 

Pozostałe usługi  17518 5630,93 

Dane dotyczą  podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej 
niezależnie od liczby pracujących; bez zatrudnionych za granicą. źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu – 
http://www.stat.gov.pl/wroc/index_PLK_HTML.htm  wg stanu na dzień 31.XII.2010r., oprac. PPU „SKALA” Lubin 
 

Pod względem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w zł wyniosło 2763,74 zł. Osoby 
zatrudnione w sektorze publicznym zarabiały przeciętnie o 43% więcej niż w sektorze prywatnym. 
Największe przeciętne wynagrodzenia brutto w zł odnotowano w takich branżach jak przemysł 
i budownictwo oraz usługach. Pozostałe branże zarabiały wynagrodzenie zbliżone do odnotowanej 
wartości ogólnej dla wszystkich branż i sektorów.  
 

1. Rozwój przemysłowy miasta  
Dziesięć największych działających na terenie miasta Legnicy przedsiębiorstw zatrudnia orientacyjnie 

łącznie 4700 osób. Z tej liczby najwięcej osób pracuje na terenie LSSE oraz Huty Miedzi „Legnica”. Główna 
działalność tych firm opiera się na przemyśle wydobywczym, motoryzacji i metalurgii.  

 
Tab. Nr 38 – Zestawienie 10 największych przedsiębiorstw działających na terenie Legnicy  

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa  Orientacyjna liczna zatrudnionych w przedsiębiorstwach w 
latach 2011 -2012  

1 Winkelmann Sp. z o.o.  1000 

2 Huta Miedzi  „Legnica”   930 

3 Gates Polska Sp. z o.o. 500 

4 KGHM Zanam Sp. z o.o. 470 

5 Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o 450 

6 Faurecia Legnica Sp. z o.o. 350 

7 Wezi-tec Sp. z o.o.  350 

8 Patelec Elpena Sp. z o.o. 330 

9 Haerter Automatyzacja Sp. z o.o. 200 

10 Herbapol S.A.  120 

źródło: Urząd Miasta Legnicy wg  stanu na dzień 25.02.2013r. oprac. PPU „SKALA” Lubin 
 

2. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 

Istotną rolę w gospodarce miasta zaczynają pełnić podmioty inwestujące w Legnickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej. Legnicka SSE została ustanowiona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
15 kwietnia 1997r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 153, poz. 1003). Celem utworzenia LSSE było 
przeciwdziałanie bezrobociu przez tworzenie nowych miejsc pracy oraz stworzenie alternatywy  dla 
monokultury przemysłu miedziowego. Ogółem LSSE obejmuje 1059 hektarów w 13 podstrefach, 
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umożliwia inwestorom wybór najbardziej korzystnej lokalizacji.   
1) Podstrefa Chojnów - 10,37 ha; 
2) Podstrefa Krzywa - 80,10 ha; 
3) Podstrefa Legnica - 55,89 ha oraz Podstrefa Legnica II - 20,48 ha; 
4) Podstrefa Legnickie Pole I - 39,40 ha oraz Legnickie Pole II - 23,90 ha; 
5) Podstrefa Głogów - 14,52 ha; 
6) Podstrefa Przemków - 7,09 ha; 
7) Podstrefa Lubin - 14,87 ha; 
8) Podstrefa Polkowice - 119,40 ha; 
9) Podstrefa Prochowice - 11,50 ha; 
10) Podstrefa Środa Śląska - 26,11 ha; 
11) Podstrefa Złotoryja - 44,35 ha; 
12) Kompleks Środa Śląska - Miękinia - 498,24 ha; 
13) Podstrefa Okmiany - 93,04 ha. 

 Podstrefa Legnica zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miasta Legnica. W pobliżu 
krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne: autostrada A4, wiodąca z zachodu Europy na Ukrainę oraz 
droga międzynarodowa  E65, która biegnie z południa kontynentu w kierunku polskiego wybrzeża. 
Tereny inwestycyjne położone są bezpośrednio przy autostradzie A4 i obwodnicy miejskiej Legnicy. 
Na Podstrefę Legnica składają się dwa kompleksy o łącznej powierzchni 76,37 ha gruntów 
zlokalizowanych w dwóch kompleksach: Legnica I i Legnica II.  
 
Tab. Nr  39   – Zestawienie firm działających w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. - podstrefie 
Legnica ( kompleksy Legnica I i Legnica II)  

Inwestor Kraj pochodzenia Branża 
Animak-Kopcza S.C.  Polska  Spożywcza  
Brugmann Fabryka Grzejników Sp. z o.o.  Holandia Metalowa 
Budobratex Sp. z o.o.  Polska  Budowlana  
C+P Systemy Meblowe Sp. z o.o.  Niemcy  Meblowa  
CaseTech Polska Sp. z o.o.  Niemcy  Spożywcza  
Faurecia Legnica Sp. z o.o.  Francja  Motoryzacyjna 
Gates Polska Sp. z o.o.  USA  Chemiczna  
Haerter Automatyzacja Sp. z o.o.  Niemcy  Tworzywa sztuczne 
TBMeca Poland Sp. z o.o.  Japonia  Motoryzacyjna 
Uzin Polska Produkty Budowlane Sp. z o.o.  Niemcy  Chemiczna  
Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o.  Niemcy  Metalowa  
Wezi-tec Sp. z o.o.  Niemcy  Motoryzacyjna  
Winkelmann Sp. z o.o  Niemcy  Metalowa  
źródło: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. - http://lsse.eu/index.php/podstrefy/legnica/firmy – stan na dzień 
23.01.2013 r. oprac. PPU „SKALA” Lubin 
 

3. Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
Rolnictwo nie stanowi istotnej część gospodarki miasta. W roku 2002 pracowało w nim około 300 

osób, w tym szacowano, że około 180 osób określiło pracę w swoim gospodarstwie rolnym, jako 
główne lub wyłączne źródło utrzymania.  

Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych (łącznie z działkami rolnymi o wielkości poniżej 1 ha) 
wynosiła w 1996 roku około 587, w tym o powierzchni powyżej 5 ha - 114 gospodarstw (około piąta 
część ogólnej liczby gospodarstw), lecz skupiały one 66% ogólnej powierzchni indywidualnych 
gospodarstw rolnych.  

Gospodarstw o powierzchni powyżej 10 ha było 47. Średnia powierzchnia indywidualnego 
gospodarstwa rolnego (z wyłączeniem działek rolnych o powierzchni do 1 ha) wynosi około 5,9 ha. 
Analogiczny wskaźnik dla byłego województwa legnickiego wynosił 10,6 ha. 
 

4. Stan leśnej przestrzeni produkcyjnej 
 Teren Legnicy wykazuje się małą powierzchnią gruntów leśnych. Zgodnie z danymi GUS 
w roku 2011r. gruntów leśnych ogółem było 173 ha, w tym 171 ha lasów.  
 Gmina miejska Legnica nie jest właścicielem gruntów leśnych. Całość należy do Skarbu 
Państwa, którego przedstawicielami na terenie miasta są Lasy Państwowe ( zarządzają 48 ha) 
i Agencja Nieruchomości Rolnych ( w jej posiadaniu znajduje się 125 ha).  
 Lesistość została oszacowana na 3%.  
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1.8.1.2. Tereny inwestycyjne  

Legnica, mimo swego niewielkiego terytorium, dysponuje znacznymi rezerwami w rozwoju 
zainwestowania miejskiego, wynikającymi z możliwości wprowadzenia zmian w sposobie użytkowania 
terenów położonych w obrębie zurbanizowanej części miasta oraz rozwoju zainwestowania na terenach 
położonych na jego peryferiach. Decydują o tym w głównej mierze następujące cechy przestrzeni miejskiej: 

1) duże rezerwy terenów otwartych (głównie gruntów ornych, w znacznej części ugorowanych) 
możliwych do zainwestowania, przeznaczonych w planie ogólnym pod funkcje mieszkaniowe, 
usługowe i przemysłowe (gospodarcze), o zróżnicowanej atrakcyjności lokalizacyjnej, 
dostępności komunikacyjnej i wyposażeniu w infrastrukturę techniczną; 

2) istniejące w obrębie terenów zainwestowanych enklawy niezagospodarowanych parcel, 
możliwych do zabudowy, w tym - istniejące w obrębie Starego Miasta tereny 
niezabudowane, pozostałe po wyburzeniu historycznej zabudowy staromiejskiej; 

3) istniejące w obrębie lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów zainwestowanych tereny 
ekstensywnie użytkowane lub o funkcjach nieadekwatnych do ich atrakcyjności 
inwestycyjnej, możliwe do zainwestowania;  

4) niezagospodarowane dotychczas tereny powojskowe, przydatne do rozwoju różnych funkcji; 
5) możliwość lokalizacji niezbędnych inwestycji (m.in. cmentarz komunalny) poza granicami 

administracyjnymi miasta. 
Jak wspomniano, specyfiką Legnicy jest istnienie w obrębie terenów zurbanizowanych 

znacznych terenów niezainwestowanych oraz terenów wymagających zmiany obecnego sposobu 
użytkowania. Powierzchnia i rodzaj tychże terenów jest silnie zróżnicowana: zaliczyć można do nich 
zarówno niewielkie powierzchniowo “luki budowlane”, jak i relatywnie duże tereny, w tym położone 
w ścisłym centrum miasta, a także różnorodne tereny zainwestowane, wymagające zmiany 
użytkowania (głównie - tereny powojskowe, a także - między innymi - zbędne tereny kolejowe 
w rejonie śródmieścia).  

 
Tab. Nr 40 – tereny atrakcyjne pod względem inwestycyjnym wymienione w „ Mapie dostępności i wartości inwestycyjnej terenów 
Miasta Legnicy” 

Lp. Tereny inwestycyjne o dominujących funkcjach wytyczone na  
„Mapie  dostępności i wartości inwestycyjnej terenów Miasta 
Legnicy” 

Liczba terenów 
inwestycyjnych  

Łączna powierzchnia 
(ha) 

1 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi  11 220,61 

2 produkcja, usługi  7 247,26 

3 usługi 7 44,21 

4 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 5 82,47 

5 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, usługi 4 74,72 

6 zabudowa mieszkaniowa  wielorodzinna, usługa 2 36,94 

7 usługi (obsługa komunikacji samochodowej) 2 13,63 

8 zabudowa mieszkaniowa  wielorodzinna  2 9,33 

9 zabudowa mieszkaniowa, produkcja, usługi  1 71,63 

10 usługi (centrum logistyczne) 1 65,19 

11 produkcja 1 53,48 

12 usługi sportu i rekreacji  1 27,26 

13 zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna, produkcja, usługi  1 21,81 

14 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi sportu i rekreacji  1 17,46 

15 usługi, produkcja, obsługa komunikacji samochodowej  1 11,69 

16 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowo – 
usługowa  

1 11,34 

17 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna  1 9,38 

Razem 49 1018,40 

źródło: „Mapa dostępności i wartości inwestycyjnej terenów Miasta Legnicy”, oprac. własne: PPU „SKALA” 
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Zgodnie z „Mapą dostępności i wartości inwestycyjnej terenów Miasta Legnicy” na obszarze 
Legnicy zostało wydzielone 49 atrakcyjnych terenów inwestycyjnych o różnym przeznaczeniu. Ich 
łączna powierzchnia wynosi 1018,4 ha. Wśród wytyczonych terenów najliczniej występują obszary 
o dominującej funkcji „Zabudowa mieszkaniowa, usługi” (11 rejonów) oraz „usługi” i „produkcja, usługi” 
(każde po 7 rejonów). Na części z wytyczonych terenów inwestycyjnych zostały przyjęte  miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego, uwzględniających dominujące funkcje zagospodarowania. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (plan ogólny, plany szczegółowe 
sporządzone przed 1995 r. oraz późniejsze) wyznaczają szereg terenów przeznaczonych 
do zabudowy (mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej), które dotychczas nie zostały 
zainwestowane: 

1) w północnej części miasta (na północ od linii kolejowej Wrocław - Piekary - Miłkowice) - tereny 
możliwe do zabudowy o powierzchni 131 ha (głównie w obrębie “Północnego Zespołu 
Przemysłowego”); 

2) we wschodniej części Legnicy (Piekary) - tereny o powierzchni 125 ha; 
3) w południowo-wschodniej części miasta (rejon lotniska, Strefy Aktywności Gospodarczej oraz 

Osiedla Sienkiewicza i Przybkowa) - tereny możliwe do zabudowy o powierzchni 287 ha, 
4) w południowo-zachodniej części miasta (południowa część Tarninowa, rejon ul. Jaworzyńskiej, 

fragmenty dawnej strefy ochronnej Huty Miedzi "Legnica") - tereny o powierzchni 93 ha; 
5) w zachodnim fragmencie Legnicy (rejon ul. Działkowej, Chojnowskiej i zachodniej obwodnicy) 

- tereny możliwe do zabudowy o powierzchni 42 ha (w granicach miasta); 
6) w środkowej części Legnicy (Centrum, Kartuzy, Osiedle Kopernika, rejon ul. Gliwickiej) - tereny 

o pow. 16 ha.  
  

 Do głównych czynników ograniczających możliwości rozwoju przestrzennego Legnicy zaliczyć 
należy: 

1) istnienie stref ograniczonego użytkowania, wykluczających znaczną część miasta 
z możliwości rozwoju zainwestowania miejskiego (w tym – była strefa ochronna Huty Miedzi 
“Legnica”, strefy ochrony ujęcia wody powierzchniowej rzeki Kaczawy), a także znaczny 
zasięg terenów zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi lub cechujących się 
niekorzystnymi warunkami fizjograficznymi (tereny podmokłe, o wysokim poziomie wód 
gruntowych); 

2) niekorzystną strukturę własności gruntów w obrębie niektórych atrakcyjnych inwestycyjnie 
terenów, między innymi położonych w sąsiedztwie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i 
węzła autostrady A4 oraz w obrębie jednostki Piekary D; 

3) występowanie na znacznym obszarze miasta gleb o wysokich klasach bonitacji,  
4) obecność licznych barier funkcjonalno-przestrzennych, zwłaszcza pomiędzy środkową i północną 

częścią miasta; 
5) lokalizacja znacznej części ogrodów działkowych w rejonach atrakcyjnych inwestycyjnie. 

 

1.8.2. Stan systemów komunikacji miasta  

1.8.2.1. System drogowo - uliczny 

System drogowo – uliczny podlegał modernizacji w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju 
Transportu Publicznego dla miasta Legnicy 2004 , który to określał cele oraz zadania w zakresie transportu 
i dróg w Legnicy.  Legnica posiada obwodnicę zachodnią miasta. Ukończono prace przy budowie drogi 
ekspresowej S3 oraz rozpoczęto budowę obwodnicy południowo – wschodniej. Istnieje wiele punktów 
krytycznych, wymagających inwestycji drogowych, usprawniających tranzytowy i lokalny układ 
komunikacyjny.  

Legnica położona jest na przecięciu „III europejskiego korytarza transportowego” Berlin – Wrocław – 
Katowice – Lwów – Kijów, z odgałęzieniem IIIA Drezno – Krzywa ( autostrada A4, linia kolejowa E30), 
z południowym korytarzem komunikacyjnym (dawna droga krajowa nr 3 – obecnie droga wojewódzka 
nr 333, planowana droga ekspresowa S3).  
 Budowa i oddanie do użytku w grudniu 2005 r., ostatniego odcinka obwodnicy zachodniej miasta, 
wyprowadzającej  ruch tranzytowy poza miasto, doprowadziło do upłynnienia ruchu ulicznego. Uboga sieć 
dróg i ulic o niskich parametrach technicznych to główny problem mieszkańców Legnicy. Według globalnej 
oceny przeprowadzonej w roku 2008 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział 
Wrocław stan dróg krajowych w rejonie  miasta Legnicy w ok. 68% był dobry, w ok. 20% niezadowalający, 
natomiast zły stan dróg oceniono na 12% dróg.  
 Do ważnych inwestycji na Autostradach i Drogach Ekspresowych Dolnego Śląska należała realizacja 
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drogi ekspresowej S3 (Nowa Sól – Legnica  – Lubawka – granica państwa ), której celem jest połączenie 
południowej granicy państwa z portami Polski.  

1. Główne elementy układu drogowo - ulicznego miasta 

Układ komunikacyjny Legnicy powiązany jest z ciągami dróg krajowych, wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych, w poszczególnych kategoriach dróg znajdują się następujące ulice układu 
komunikacyjnego Legnicy (zob. załącznik 7): 
 

Tab. Nr 41 – Zestawienie informacji na temat infrastruktury drogowej i ulicznej na terenie Legnicy 

Nr Nazwa lub 
numer drogi  

Długość 
[m] 

Przebieg  Nr drogi  Klasa (oznaczenia: 
GP- główne ruchu 

przyśpieszonego   G 
– główne, Z – 

zbiorcze, L – lokalne, 
D – dojazdowe ) 

Kategoria  

KRAJOWE  

1 94 8 310.0 Chojnowska,  Piastowska, Pocztowa, 
Kartuska, Czarnieckiego, Wrocławska 

94 G 

2 Zachodnia, 
Jaworzyńska 

5 727.0 od końca wiaduktu nad drogą i ciekiem 
Pawłówka ,skrzyżowanie z drogą nr 3 

3 GP 

WOJEWÓDZKIE  

2 Zachodnia, 
Jaworzyńska 

5 727.0 od końca wiaduktu nad drogą i ciekiem 
Pawłówka ,skrzyżowanie z drogą S3 

333 GP 

3 Dziennikarska  180.0 od Złotoryjskiej do Piastowskiej 3641 G 

4 Złotoryjska 6 095.0 od granic miasta do Dziennikarskiej 364 G 

      

POWIATOWE  

5 Łącznie 48 odcinków dróg (Załącznik nr 6) 

GMINNE 

6 Łącznie 443 odcinki dróg (Załącznik nr 6) 

DROGI WEWNĘTRZNE  

7 Ulice i dojazdy 

 OGÓLNA LICZBA ULIC NA TERENIE MIASTA  

8 595 ulic 

źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy – zakładka Drogi:  http://www.zdm.lca.pl/nasze_drogi.phtml – stan na dzień 
31.01.2013r , oprac. PPU „SKALA” Lubin 

2. Natężenie ruchu drogowego 

 Natężenie ruchu drogowego było analizowane w projekcie Programu Ochrony Powietrza 
dla województwa dolnośląskiego – wersja II (wrzesień 2010) Strefa Miasta Legnica przygotowany 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Za najbardziej obciążone ulice ruchem 
tranzytowym i lokalnym miejskim uznano: II Armii Wojska Polskiego, Al. Rzeczypospolitej, Pocztową, 
Kartuską, Czarnieckiego, Chojnowską, Piłsudskiego, Wrocławską. 
 Do najbardziej obciążonych ruchem skrzyżowań zaliczono: pl. Wilsona ( Wrocławska – Witelona 
– Libana), II Armii Wojska Polskiego – Piłsudskiego – Moniuszki – Rzeczypospolitej, Pocztowa – 
Kartuska – Libana, Nowodworska – Jaworzyńska ( obwodnica zachodnia), Jaworzyńska – Zachodnia 
(obwodnica zachodnia ), Czarneckiego – Moniuszki – Wrocławska.  

3. Obiekty inżynieryjne 

Zgodnie z danymi podanymi w Informacji o stanie mienia miasta Legnicy (prezentującej stan na 
dzień 31.12.2016 r.), przygotowanej jako załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 186/PM/2017 Prezydenta 
Miasta Legnicy z dnia 30 marca 2017r. wśród najważniejszych istniejących na terenie miasta obiektów 
inżynierskich oraz pozostałych elementów uzbrojenia infrastruktury drogowej wymieniono:  

a) 23 mosty, 
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b) 4 wiadukty, 
c) 2 przejścia podziemne, 
d) 8 kładek dla pieszych 

e) 4650 punktów oświetleniowych, 
f) 6528 miejsc parkingowych ( w tym 1020 miejsc parkingowych płatnych SPP oraz 5508 
miejsc parkingowych niepłatnych) 
g) 43 sztuki sygnalizacji świetlnych ( w tym 33 skrzyżowania oraz 10 przejść dla pieszych) 

h) 82,80 km kanalizacji deszczowych; 
i) 14 separatorów kanalizacji deszczowej oraz 1 piaskownik 

j) 10 299 znaków drogowych, 
k) 11 593 mb barier energochłonnych 

l) 1160 mb ekranów dźwiękochłonnych 

W przypadku liczby miejsc parkingowych nie wliczono tych należących do wspólnot i spółdzielni 
mieszkaniowych. 

4. Główne uwarunkowania i cele rozwoju układu komunikacyjnego miasta  
 W Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2004 – 2014 została opisana modernizacja 
i rozbudowa układu transportu publicznego przebiegającego przez Legnicę o znaczeniu regionalnym 
i ponadregionalnym. Stwierdzono, że dostępność komunikacji jest czynnikiem decydującym 
o atrakcyjności inwestycyjnej miasta, jak również prorozwojowej polityki przestrzennej.  
 Dla zapewnienia usprawnienia transportu publicznego ma być kontynuowany proces wytyczania 
przebiegów i budowy nowych dróg, które przyczynią się do aktywizacji gospodarczej terenów, odciążą 
wewnętrzny ruch komunikacyjny, połączą nowe tereny z miastem oraz wyprowadzą transport 
tranzytowy poza obszar miasta. Budowa nowych dróg ma mieć za zadanie podniesienie 
bezpieczeństwa oraz bezkolizyjne skomunikowanie z drogami krajowymi i międzynarodowymi.  
 Priorytetem w tych działaniach będzie budowa obwodnicy obejmującej południowo – wschodnią 
część miasta oraz docelowo domykającej Legnicę od strony północnej, będącej odcinkiem drogi 
krajowej nr 94 o nowym przebiegu.  
 Ważnym dla miasta działaniem będzie również modernizacja układu komunikacyjnego, dróg 
krajowych, powiatowych oraz gminnych; poprawa ma dotyczyć ich stanu technicznego, uzupełnienia 
brakujących odcinków oraz uwzględnienie budowy ścieżek rowerowych.  
 Aby zrealizować te działania ma być opracowany Zintegrowany Program Rozwoju Transportu 
Publicznego. Jego powstanie i wdrożenie ułatwi budowę centralnego systemu monitorowania i 
zarządzania transportem publicznym oraz pozwoli na podniesienie jakości obsługi pasażerów.  
 Wraz z budową i modernizacją dróg zaplanowano w Strategii wymianę sieci wodno – 
kanalizacyjnej oraz modernizację oświetlenia.   
 
1.8.2.2. System transportu kolejowego 

 Legnica stanowi ważny węzeł linii kolejowych: 
1. o znaczeniu krajowym: 

1) E30 (linia III europejskiego korytarza transportowego Berlin/Drezno - Wrocław - Kraków - 
Lwów - Kijów) Zgorzelec - Wrocław - Przemyśl (dwutorowa) – (długość w granicach 
miasta około 6900 m); 

2) Miłkowice - Żagań Nr 275 - Żary - Tuplice - Zasieki - granica państwa; 
3) Legnica - Rudna Gwizdanów Nr 289 (jednotorowa) ,( transport wyłącznie towarowy) - 

(długość w granicach miasta - 4000 m); 
4) linia tranzytowa Piekary - Miłkowice (dwutorowa) ; (długość w granicach miasta - 4000 m); 

2. o znaczeniu lokalnym:  
1) Legnica - Jawor - Jaworzyna Śl. Nr 137 (jednotorowa) ,(długość w granicach miasta -

6500 m); 
2) Legnica – Jerzmanice Zdrój  Nr  284 (jednotorowa) ,(długość w granicach miasta -6800 m), 

(transport wyłącznie towarowy); 
3) Legnica - Prochowice – Ścinawa ( dawny nr 362 ) – linia nieczynna. 

 
1.8.2.3. Pozostałe elementy miejskiego systemu komunikacyjnego 

1. Lotnisko Legnica 

Lotnisko „Legnica” zostało wykreślone z rejestru lotnisk cywilnych decyzją Prezesa Urzędu 
Lotnictwa cywilnego nr ULC-LTL-1/501-0014/05/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. Docelowo teren lotniska 
zostało przeznaczone, zgodnie z mapą 2.1 Kierunki zagospodarowania przestrzennego, na obszar 
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aktywizacji A1-1 (główne obszary aktywizacji realizowanej na zasadzie zorganizowanej działalności 
inwestycyjnej) z ukierunkowaniem na strefę gospodarczą G1 – bez możliwości lokowania funkcji 
mieszkaniowej.  

 
2. Drogi dla rowerów i szlaki rowerowe 

 Na zlecenie Miasta Legnica sporządzone zostało opracowanie „Koncepcja przebiegu tras 
rowerowych dla Legnicy” (ko projekty Katarzyna Chojnacka, Legnica, październik 2017 r.). 
W powyższej koncepcji wyznaczony został szkielet połączeń rowerowych obejmujący dwie kategorie: 

1) trasy główne, sześć tras stanowiących najważniejsze powiązania w skali miasta, w tym 
łączące główne zespoły mieszkaniowe z terenami koncentracji miejsc pracy i usług, 

2) trasy pozostałe, dwanaście tras łączących przede wszystkim mniejsze zespoły mieszkaniowe 
z trasami głównymi. 

Ponadto w powyższej koncepcji zaproponowane zostały rowerowe współczynniki parkingowe. 
Przebieg tras rowerowych wyznaczonych w powyższej koncepcji został uwzględniony na Mapie 

2.4. Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego, natomiast współczynniki parkingowe dla rowerów 
zostały uwzględnione w punkcie 2.10.5. Kierunki kształtowania sieci dróg dla rowerów i szlaków 
rowerowych oraz infrastruktury ruchu pieszego.  

 
3. Rozwój systemów parkowania Park and Ride (P&R) oraz Bike and Ride (B&R).  
System parkingów przeznaczonych dla osób dojeżdżających własnym samochodem lub rowerem 

z przedmieść Legnicy i następnie korzystających z komunikacji zbiorczej (Systemy typu P&R i B&R) 
rozwijany jest od 2007 r. na przydworcowym placu przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz 
samorząd miejski. Na powierzchni 1911 m

2
 powstało 67 miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych oraz 15 stanowisk dla rowerów. 
 

1.8.3. Stopień uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej  

1.8.3.1.  Zaopatrzenie w wodę 

1. Źródło wody pitnej. 
Źródłem wody pitnej dla Legnicy są wody powierzchniowe rzeki Kaczawy, pochodzące ze zlewni 

Nysy Szalonej oraz pozostałej części zlewni Kaczawy leżącej powyżej przekroju ujęcia “Przybków” 
(Smokowice). Dla uzyskania wymaganego przepływu na Kaczawie został wybudowany na Nysie 
Szalonej zbiornik retencyjny „Słup” o pojemności max 38 mln m

3
. Woda powierzchniowa rzeki 

Kaczawy, po wstępnym uzdatnieniu w procesie sztucznej infiltracji, jest następnie uzdatniana 
w Zakładzie Uzdatniania Wody w Przybkowie. 

Dyspozycyjne zasoby wód powierzchniowych dla Legnicy sięgają kilkuset tysięcy m
3
/d, a więc 

wielokrotnie przekraczają zdolność produkcyjną Zakładu Produkcji Wody, wynoszącą 40 tys. m
3
/d; 

dobowa produkcja wody wynosi do 25 tys. m
3 
, natomiast pozwolenie wydane jest na 60 tys. m

3 
/d.  

W opracowaniu „Program ekorozwoju miasta Legnicy” stwierdza się, iż wobec nadmiaru 
zasobów wód powierzchniowych Kaczawy, nie jest celowe poszukiwanie dodatkowych 
(alternatywnych) źródeł zaopatrzenia miasta w wodę. Ujęcie wody powierzchniowej w Przybkowie 
zaopatruje w wodę pitną Legnicę oraz szereg okolicznych gmin takich jak Miłkowice, Legnickie Pole, 
Krotoszyce, Kunice, Wądroże Wielkie czy Męcinka.  

 
2. Sieć wodociągowa. 
Legnica posiada rozbudowaną sieć pierścieniową wodociągów z układem zamkniętym głównych 

magistrali. Cechuje się ona znaczną przepustowością, umożliwiającą zasilanie całego miasta przy 
zachowaniu właściwych ciśnień i pełnym zapotrzebowaniu na wodę. 

 
1.8.3.2.  System odprowadzania i oczyszczania ścieków 

1. Systemy kanalizacji, oczyszczalnie ścieków. 
 Legnica posiada mieszany system kanalizacji. Z części starego miasta ścieki odbierane 
są systemem kanalizacji ogólnospławnej. Natomiast systemem kanalizacji rozdzielczej ścieki 
odbierane są głównie z nowych osiedli mieszkaniowych (osiedle M. Kopernika I – II, Piekary, i osiedli 
domków jednorodzinnych). 
 Do miejskiego systemu kanalizacji podłączone jest około 97% zabudowy mieszkaniowej. Ścieki 
bytowo – gospodarcze i przemysłowe są odprowadzane systemem kanalizacji do miejskiej 
oczyszczalni ścieków przy ul. Spokojnej (przepompowania ścieków przy ul. Masarskiej oraz rurociąg 
tłoczny odprowadzający ścieki na pola irygacyjne w Dobrzejowie zostały wyłączone z eksploatacji). 
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Własne oczyszczalnie ścieków posiadają Centralna Ciepłownia oraz Huta Miedzi „Legnica” 
prowadząca niezależną gospodarkę ściekową.  
 Aktualnie wszystkie ścieki komunalne z terenu miasta Legnicy oraz z okolicznych gmin takich jak 
Krotoszyce, Legnickie Pole, Ruja i Kunice odprowadzane są na miejską oczyszczalnię ścieków przy 
ul. Spokojnej (oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków 
biogennych o przepustowości czynnej biologicznej 35 tys. m

3
/d.)  

 
2. Program rozwoju systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

 W „Strategii rozwoju miasta Legnicy 2015 – 2020 plus” opisano, że obecnie z usług oczyszczalni 
ścieków korzysta 97% mieszkańców, część mieszkańców korzysta bowiem z szamb przydomowych, 
z których wg. szacunków LPWiK S.A. około 70% ścieków trafia do oczyszczalni.. W roku 2004 miasto 
było jedynym powiatem w Polsce, który mógł się pochwalić takimi wynikami, gdyż w miastach - 
powiatach grodzkich o średnich zasobach, od 100 do 300 tys. mieszkańców procent oczyszczonych 
ścieków wynosił wówczas 96 % , a w całej Polsce - 88 %. 
 W Legnicy w związku z modernizacją oczyszczalni wymieniono urządzenia i instalacje, 
wprowadzono nowe technologie oczyszczania ścieków z usuwaniem związków biogennych oraz 
węgla. Na efekty nie trzeba było długo czekać, gdyż znacznie poprawiła się dokładność oczyszczania 
ścieków w Legnicy.  
 Całkowicie odstąpiono od oczyszczania mechanicznego, tylko 11,9 % ścieków oczyszcza się 
biologicznie, a 88,1 % stanowią ścieki oczyszczone z podwyższonym usuwaniem biogenów (azotu 
i fosforu).  
 

1.8.4. Stopień uporządkowania gospodarki energetycznej 

 Cała infrastruktura techniczna, odnosząca się do rozwoju systemu energetycznego na terenie 
Legnicy została opisana w dokumencie Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla miasta Legnicy na lata 2020-2035 przyjętego uchwałą Nr XXV/324/20 Rady 
Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2020 r. W Założeniach... zawarto ogólną ocenę aktualnego 
zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Legnicy, prognozę 
zapotrzebowania na nośniki energetyczne do 2035 r., zapisy planu zagospodarowania 
przestrzennego dotyczącego infrastruktury technicznej, ocenę systemów energetycznych regionów, 
opis możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek energii, ocenę możliwości wykorzystania, 
kogeneracji i ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, oddziaływanie elementów projektu 
założeń na środowisko, zakres współpracy z innymi gminami oraz zalecenia zgodne z polityką 
energetyczną Polski do 2030 r.  
 
1.8.4.1. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Zaopatrzenie w energię elektryczną w mieście Legnica realizowane jest przez Tauron Polska 
Energia S.A. Firma jest własnością Skarbu Państwa, a spółki będące w Grupie Tauron zajmuje się 
zarówno dystrybucją, jaki i sprzedażą energii elektrycznej na terenie miasta. Udzielona spółce 
koncesja obejmuje wykonanie przez Spółkę działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji 
energii elektrycznej sieciami rozdzielczymi o napięciach 110 kV, 30 kV, 20 kV, 15 kV, 10 kV, 6 kV oraz 
sieciami niskich napięć. Źródłami pozyskiwania energii elektrycznej na obszarze działania 
przedsiębiorstwa są: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Elektrownie Systemowe, Rynek 
bilansujący, Towarowa Giełda Energii S.A., spółki obrotu energią, oraz odnawialne  źródła energii 
i źródła produkujące energię elektryczną w skojarzeniu z energią cieplną. W obrębie miasta Legnicy 
brak jest jednostek wytwarzających energię elektryczną, które współpracują z siecią 
elektroenergetyczną będącą w majątku Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy.  

Na obszarze miasta Legnicy zlokalizowane są Posterunki Energetyczne: 
1) Legnica Miasto – 59-220 Legnica, ul. Działkowa 68/70, teren działania (obsługi) zachodnia 

część miasta od rzeki Kaczawy; 
2) Legnica Osiedle – 59-220 Legnica, al. Piłsudskiego 53, teren działania (obsługi) wschodnia 

część miasta od rzeki Kaczawy. 
 Informacje technicznej na temat trakcji transformatorowych 110/20 kV i linii 110 kV na terenie 
gminy Legnica prezentują się w następujący sposób: 

1) Stacje 110/20 kV – 5 szt. 
a) stacja 110/20 kV Pawłowice (PAW); 
b) stacja 110/20 kV Górka (LGG); 
c) stacja 110/20 kV Zosinek (LGZ); 
d) stacja 110/20 kV Północna (LGP); 
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e) stacja 110/20 kV Przybków (LGS). 
2) Linie napowietrzne 110 kV – Nr Linii:  

a) S – 104a o długości 2100 m; 
b) S – 103/ S – 432 o długości 500 m; 
c) S – 418 o długości 3500 m; 
d) S – 418a o długości 6035 m; 
e) S – 433 o długości 1200 m' 
f) S – 434 o długości 3679 m; 
g) S – 437 o długości 1804 m; 
h) S – 438 o długości 1876 m. 

 Rozwój tej sieci w głównej mierze był determinowany rozwojem Zagłębia Miedziowego, stąd 
wiele elementów tej sieci pochodzi z lat 70. XX w. tj. okresu intensywnej rozbudowy KGHM „Polska 
Miedź” S.A. 
 Na terenie miasta energię elektryczną wytwarza również Elektrociepłownia EC-4 Legnica, 
wyposażona w 2 turbozespoły o łącznej elektrycznej mocy zainstalowanej wynoszącej 15,5 MWe. 
Elektrociepłownia jest własnością Spółki „Energetyka” Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa KGHM Polska 
Miedź S.A. I dostarcza energię elektryczną do Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. 
 Największymi odbiorców energii elektrycznej na terenie gminy są oczywiście największe zakłady 
przemysłowe tj. Huta Miedzi „Legnica”, spółki miejskie i przedsiębiorstwa położone w Legnickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefa Legnica. 

Jak podano w Założeniach... prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną do roku 2035 
została opracowana na postawie analizy i oszacowania własne korzystając również z prognozy 
krajowego zapotrzebowania na energię do 2030 r., danych od dystrybutora energii elektrycznej oraz 
danych historycznych GUS. Zużycie w roku bazowym zostało określone na podstawie rocznego 
zużycia energii elektrycznej. Opracowana prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną 
przedstawia przyrost zapotrzebowania. Na podstawie analizy porównawczej można stwierdzić, że 
wraz z rozwojem miasta (wzrost powierzchni użytkowej we wszystkich sektorach), nastąpi wzrost 
zużycia energii elektrycznej. Łączny wzrost zużycia energii elektrycznej do roku 2035 może wynieść 
niewiele ponad 5%, w stosunku do roku bazowego, jednak biorąc pod uwagę zużycie na niskim 
napięciu, można się spodziewać wzrostu ok. 16,5%. 
 Obecnie to gospodarstwa domowe są głównymi, co do wielkości użytkowaniem energii 
elektrycznej na terenie gminy. System elektroenergetyczny stanowi spójną całość, w zupełności 
zaspokaja potrzeby regionu zarówno pod względem dostarczonej mocy jak i pod względem pewności 
zasilania i nie wymaga istotnych zmian poza przyłączeniem nowych odbiorców i modernizacją 
wyeksploatowanych fragmentów sieci, co jest na bieżąco realizowane.  Można przyjąć, że nawet 
dynamiczny przyrost mieszkańców, bądź rozwój przemysłu nie powinien zachwiać stabilnym 
zapotrzebowaniem miasta w energię elektryczną.  
 
Tab. Nr 42 – Najwięksi odbiorcy energii elektrycznej wraz ze zużyciem energii i mocami zmówionymi 

Lp. Wyszczególnienie 
ilość dostawy w  (MWh) Moc zamówiona 

2010 MW/m-c 2006 2007 2008 2009 2010 

I 
Dostawa ogółem dla 
gminy Legnica 

242526 282720 279457 273794 280208 - 

II w tym 5 największych odbiorców grupy A 

  
KGHM S.A HUTA 
MIEDZI LEGNICA 

116082 129600 127641 121954 127957 22 

III w tym 5 największych odbiorców grupy B 

1 
WINKELAMNN SP. 
Z.O.O. 

14470 16714 21887 20976 22245 7 

2 
FAURECIA LEGNICA 
SP. Z.O.O 

23615 27954 25863 23741 21728 6 

3 
GATES POLSKA SP. 
Z.O.O 

12044 14609 16172 15632 16656 4 

4 WPEC LEGNICA 9075 8666 9064 8648 9634 10 

5 LPWiK LEGNICA 8258 8064 8123 8119 7667 2 

Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legnicy 2011.     
oprac. AUiPE Sp. z o.o. Łódź 
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W zapisach planu zagospodarowania przestrzennego dotyczących infrastruktury technicznej 
związanej z energią elektryczną założono, że utrzymane zostaną dotychczasowe kierunki i źródła 
zasilania. Rozbudowa i modernizacja istniejących oraz budowa nowych sieci przesyłowo – 
rozdzielczych umożliwi dostawę energii elektrycznej do terenów przewidywanych do zabudowy. 
Przewiduje się również rozbudowę układu sieci średniego napięcia o nowe stacje transformatorowe 
20/0,4 kV i linii zasilających oraz modernizację i rozbudowę układu linii niskiego napięcia.  
 

1.8.4.2. Zaopatrzenie w gaz 

 Przez teren miasta przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia (zarządca: OGP GAZ – SYSTEM S.A. 
Oddział we Wrocławiu):  

1) DN 200 PN 6,3 MPa gazociąg w/c relacji Kotowice – Zasuwa Rozdzielająca Lw/E; 
2) DN 150 Pn 6,3 MPa odgałęzienie H.M. Legnica – H.M. Legnica; 
3) DN 200 PN 6,3 MPa gazociąg w/c relacji Zasuwa Rozdzielająca Lw/E – Tomkowice; 
4) DN 150 PN 6,3 MPa odgałęzienie Legnica 4 Wielka Woda – Legnica 4 Wielka Woda;  
5) stacja redukcyjno – pomiarowa  Iº Legnica Wielka Woda; 
6) DN 150 PN 6,3 MPa odgałęzienie Legnica 2 Bartoszów 1 – Legnica 2 Bartoszów 1; 
7) stacja redukcyjno – pomiarowa  Iº Legnica Bartoszów 1  

oraz gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia ( zarządca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
Oddział we Wrocławiu):  

1) DN 300 PN 1,6 MPa relacji Biernatki – Chościeszowice; 
2) DN 250 PN 1,6 MPa do stacji gazowej Iº Legnica za Hutą Miedzi „Legnica”; 
3) DN 200 PN 1,6 MPa „stare” podłączenie do stacji gazowej Iº na terenie Huty Miedzi „Legnica”; 
4) DN 100 PN 1,6 MPa zasilający stację gazową Iº Legnica Strefa Ekonomiczna; 

 Bezpośrednią sprzedażą gazu osobom prywatnym i przedsiębiorstwom zajmuje się Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Centrala Spółki Warszawa, której przedstawicielem na terenie 
Legnicy jest również Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy Wrocław.  
 Jak podają Założenia... z prognozy wynika, że mimo rozwoju miasta (wzrost powierzchni mieszkalnej 
i związanej z działalnością gospodarczą), ilość gazu w strukturze paliw wykorzystywanych na potrzeby 
grzewcze i bytowe, będzie wykazywać minimalną tendencję wzrostową. Wskazują na to dane historyczne 
– ewidencja GUS zużycia gazu na potrzeby grzewcze oraz łącznego zużycia od 1995 roku (łączna ilość 
gazu zwiększa się w bardzo małym stopniu, natomiast szybszy wzrost zauważalny jest w zużyciu na 
potrzeby grzewcze – mieszkańcy coraz częściej wybierają ten nośnik energii).. Na przestrzeni lat popyt ze 
strony odbiorców wykazywał nieregularny charakter. Nierównomierność prawdopodobnie spowodowana 
jest okresowym włączaniem do sieci coraz to nowej grupy odbiorców zgodnie z planem rozwojowym 
przedsiębiorstw odpowiedzialnych za dystrybucję gazu i nasilającym się trendem zasilania kotłowni 
lokalnym gazem. To ostatnie zjawisko w ostatnim czasie przejawia również nurt odwrotny ( przechodzenie 
z powrotem z zasilania kotłowni gazem na opał tradycyjny), nie należy go bagatelizować, ponieważ 
przyczynia się to do łagodzenia wzrostu popytu. Spowodowane to jest wysokimi kosztami uzyskania 
energii cieplnej z gazu.  
 Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny na terenie Legnicy do roku 2030 przewiduje, 
że zapotrzebowanie na paliwa gazowe w okresie najbliższych kilku lat powinno utrzymać się na zbliżonym 
poziomie z tendencją rozwojową około 1-2 % rocznie. Takie założenia wynikają z analizy zużycia gazu 
w latach poprzednich, a także planów inwestycyjnych rozbudowy sieci gazowej na terenie miasta. 
Spodziewany wzrost zużycia gazu może wynikać ze stopniowej gazyfikacji miasta, a także przestawiania 
się kotłowni węglowych na paliwa gazowe. Analiza zużycia gazu w poprzednich latach wykazała, 
że następuje postępująca stabilizacja poboru, ale dane te są uzależnione od warunków klimatycznych, 
co czyni je trudnym do prognozowania. Ogólną tendencją powinno być zwiększenie zapotrzebowania 
na gaz w ciepłownictwie poprzez zmniejszenie zużycia ekologicznych paliw.  
 Zaopatrzenie w gaz następować będzie z dystrybucją sieci gazowej, w uzgodnieniu z dysponentem 
sieci. Przyłączanie obiektów powinno odbywać się na zasadach określonych w ustawie Prawo 
Energetyczne oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, po spełnieniu warunków technicznych 
i ekonomicznych przyłączenia. Dopuszcza się możliwość modernizacji i rozbudowy sieci gazowej. 
Dla występujących na terenie miasta gazociągów wysokiego ciśnienia ( PN 6,3 MPa) i podwyższonego 
średniego ciśnienia (PN 1,6 MPa) oraz stacji redukcyjno pomiarowych  Iº obowiązują strefy ochronne 
(kontrolowane), o szerokościach wynikających z przepisów ochronnych. Sposób zagospodarowania strefy 
ochronnej wymaga uzgodnienia z operatorem sieci, dotyczy to również obiektów lokalizowanych wzdłuż 
strefy (przed wydaniem pozwolenia na ich budowę).  
 Na terenie Legnicy pozyskiwany jest również biogaz, pozyskiwany z przetwarzania odpadów 
komunalnych. Od 2006r. na  terenie Składowiska Odpadów Komunalnych działa instalacja firmy ENER-G 
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Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie. Składa się ona ze studni, sieci przesyłowej i małej elektrowni 
gazowej. Rocznie wytwarza się ok. 5,2 miliona metrów sześciennych biogazu. Pozwala to uzyskać energię 
elektryczną w ilości ok. 9 200 MWh, wystarcza to zaspokojenie potrzeb energetycznych blisko 5,1 tys. 
gospodarstw domowych. Działająca instalacja jest jedną z nielicznych w Polsce, a drugą na Dolnym 
Śląsku tego typu elektrowni wykorzystujących powstających z odpadów komunalnych biogaz, którego 
głównym składnikiem jest metan i przekształca go w energię elektryczną i ciepło.   

 
1.8.4.3. Zaopatrzenie w ciepło  

 System ciepłowniczy w mieście obejmuje m.in. źródła ciepła, miejską sieć ciepłowniczą (MSC) 
i węzły cieplne należące do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. 
Do tego na terenie Legnicy działają kotłownie lokalne oraz kotłownie i źródła indywidualne.  
 Miasto od kilku lat prowadzi program likwidacji niskiej emisji. Polega on na likwidacji kotłowni 
lokalnych i indywidualnych oraz włączenie ich do centralnej sieci ciepłowniczej, a także 
na przechodzeniu z opalania paliwem węglowym na paliwa ekologiczne. Dzięki programowi udało się 
zlikwidować kotłownie lokalnej administrowane przez WPEC w Legnicy S.A. oraz kotłownie węglowe 
należące do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.  
 Główną firmą dostarczającą ciepło na cele C.O. i C.W.U. na terenie Legnicy jest WPEC 
w Legnicy S.A. Zakład dysponuje odpowiednimi koncesjami na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję 
i obrót ciepłem.  
 System ciepłowniczy miasta Legnicy obejmuje jedna wyspę sieciową (jedne system 
dwuprzewodowy). Zasilanie systemu odbywa się przy pomocy dwóch niezależnych źródeł: Centralnej 
Ciepłowni ( podstawowe źródło w sezonie grzewczym) oraz Ciepłowni Górka. Ze względu na wielkość 
mocy zainstalowanych w tych źródłach, kotłownia „Górka” jest podstawowym źródłem pracującym 
na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w okresie letnim oraz w szczególnych przypadkach 
w okresie zimowym na potrzeby odbiorców podłączonych do wydzielonego obszaru sieci.  
 
Tab. Nr 43 – Liczba i moc kotłów w źródłach ciepła 

Lp. Nazwa źródła ciepła  Liczba kotłów szt. Moc kotłów [MW] Stosowane paliwo 

1. Centralna ciepłownia  
ul. Dobrzejowska 6 

4 165,26 Miał węgla kamiennego 

2. Ciepłownia ,,Górka” 
(ul. Niklowa 4) 

2 23,26 Miał węgla kamiennego 

Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legnicy 2011.      
oprac. AUiPE Sp. z o.o. Łódź 
 

   W systemie ciepłowniczym miasta zainstalowano 692 węzły ciepła. We wszystkich 
są zainstalowane w liczniki ciepła, przez co umożliwiają bezproblemowe rozliczanie się z odbiorcami 
oraz dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu sterowania automatycznego reagować na zmiany 
zapotrzebowania odbiorów i zmiany pogody (regulacja pogodowa). WPEC w Legnicy S.A. jest 
właścicielem 60% wszystkich węzłów cieplnych. 
 Sieć ciepłownicza na terenie Legnicy ma niewykorzystane duże zdolności przesyłowe, 
co umożliwia podłączenie na bieżąco nowych odbiorców. Odbywa się ciągła modernizacja sieci 
poprzez ich wymianę na nowoczesne sieci preizolowane, dzięki czemu ma zwiększyć się 
niezawodność i bezawaryjność dostaw ciepła do odbiorcy.    
  
Tab. Nr 44 – Ilość odbiorców i zużycie energii cieplnej w Legnicy w latach 2004-2010 

Miasto Ilość ciepła [GJ] Ilość odbiorców 

2004 858 191,193 383 

2005 811 950,832 521 

2006 815 916,572 536 

2007 755 112,441 541 

2008 769 374,935 547 

2009 785 878,434 555 

2010 864 290,857 560 

Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legnicy 2011.      
oprac. AUiPE Sp. z o.o. Łódź 
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 Obecnie wielkość produkcji energii cieplnej jest ograniczona jedynie wielkością poboru mocy 
przez odbiorców. Nawet przy bardzo niskich temperaturach utrzymywane są wymagane parametry 
sieci zapewniające odbiorcy wysoki standard oraz pewność dostaw C.O. i C.W.U. do odbiorcy. 
W kolejnych latach możliwy będzie wzrost zużycia ciepła przez dołączanie nowych odbiorców (m.in. 
nowe budownictwo mieszkaniowe), jednak ten wzrost może zostać zrównoważony poprzez 
zmniejszenie energochłonności już istniejących budynków (np. poprzez działania 
termomodernizacyjne). Przewiduje się, że do roku 2015 ilość produkowanej energii cieplnej będzie się 
utrzymywać na poziomie 910 tys. GJ. W roku 2010 ilość energii cieplnej zużytej na terenie Legnicy 
wynosiła ok. 864 tys. GJ przy ilości odbiorców wynoszącej 560 podmiotów. Może to świadczyć o tym, 
że WPEC w Legnicy S.A. Posiada nadwyżki produkcyjne energii, co umożliwia w najbliższych latach 
bezproblemowe podłączenie nowych odbiorców.  
 

1. Elektrociepłownia EC-4 Legnica.  
 Źródłem energii cieplnej pokrywającym potrzeby zakładów przemysłowych jest Elektrociepłownia 
EC-4 Legnica. Ewentualna rezerwa ciepła z tego źródła może stanowić potencjał do wykorzystania na 
cele miejskie, jeżeli warunki techniczne i ekonomiczne będą takie wykorzystanie uzasadniały. Od kilku 
lat WPEC prowadzi analizy możliwości wykorzystania potencjału tego źródła, szczególnie 
w kontekście produkcji ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną.  
 EC-4 Legnica jest wyposażona w 4 kotły parowe typu TP-35 o łącznej znamionowej wydajności 
140 t/ha, 3 turbiny parowe o zainstalowanej łącznej mocy 19,9 MWe zasilające 2 turbozespoły: 
1 upustowo – kondensacyjny oraz 1 ciepłowniczy. Kotły zasilane są węglem kamiennym lub gazem 
ziemnym zaazotowanym i gazem gardzielowym, wytwarzanym w procesie technologicznego wytopu 
miedzi.  
 Większość część energii na terenie miasta pochodzi z wyżej opisanych źródeł 
scentralizowanych: WPEC w Legnicy S.A. i Elektrociepłowni EC-4 Legnica zlokalizowanej na terenie 
Huty Miedzi „Legnica”.  
Prognozując zapotrzebowanie na energię cieplną do 2035 roku w Założeniach do planu zaopatrzenia 
gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legnicy na lata 2020-2035 wykonano 
analizę trendu zużycia ciepła w poprzednich latach, wskaźniki makroekonomiczne takie jak PKB, 
wzrost liczny ludności oraz prognozę zużycia paliw w Polsce do roku 2035, a także potencjalne 
inwestycje poczynione w kierunku rozbudowy sieci ciepłowniczej na terenie miasta. Przyjęto, że 
produkcja i zużycie energii cieplnej w Legnicy będzie nieznacznie rosło o około 3 do 5 % w kolejnych 
latach.  
 W związku z koniecznością zmniejszenia kosztów ogrzewania, realizowania modernizacji 
odtworzeniowych, presji społecznej w kierunku modernizowania substancji mieszkaniowej oraz 
realizacji planów zmniejszania emisji gazów spalinowych będą prowadzone systematycznie prace 
termomodernizacyjne. Oszczędności energetyczne w przypadku wykonania pełnej termomodernizacji 
budynków mogą wynieść nawet 20%.  W zależności od szybkości rozwoju i zasobności gminy tempo 
tego procesu może być rozłożone na dłuższy okres czasu.  
 Konieczne jest również to, aby lokalne źródła ciepła nie pogarszały warunków środowiska 
i dlatego popiera się proces wymiany kotłów węglowych na gazowe i olejowe oraz przyłączenie 
indywidualnych odbiorów do sieci ciepłowniczej ( obniżenie jednostkowe kosztów). Nowe obiekty mają 
być wyposażone w paleniska i kotłownie opalane paliwami ekologicznymi (biomasa, drewno, palety, 
zrębki, słoma), a w istniejących niespełniających norm środowiskowych systematycznie redukować 
opalanie węglem kamiennym.  
 Program działań inwestycyjnych poczynionych w WPEC w Legnicy S.A. przewiduje 
w najbliższych latach, realizację zadań, mających na celu odtworzenie o rozwój infrastruktury 
sieciowej, a także zmniejszenie jej awaryjności oraz strat przesyłu czynnika grzewczego. Mając 
na uwadze usprawnienie pracy oraz zapewnienie szybkiej reakcji w przypadku powstania awarii 
infrastruktury technicznej, Spółka poczyniła działania zmierzające do wprowadzenia wizualizacji pracy 
systemu ciepłowniczego.  
 Rozważane jest również połączenie w jeden system, a tym samym ich optymalizację elementów 
infrastruktury technicznej należących do Spółki i do Elektrociepłowni EC-4 Legnica. Analiza 
opłacalności tego typu inwestycji wykaże opłacalności całego przedsięwzięcia. WPEC w Legnicy S.A. 
nie wyklucza również budowy lokalnych źródeł energii na terenach, do których doprowadzenie sieci 
ciepłowniczej byłyby nieopłacalne finansowo. W takim przypadku o wyborze paliwa decydowałyby 
względy ekonomicznej, z uwzględnieniem ochrony środowiska.  
 Zakłada się, że funkcjonowanie systemu ciepłowniczego, będzie rozwijać się w oparciu 
o Centralną Ciepłownię w Legnicy, stanowiącą podstawowe źródło energii cieplnej, wraz 
z wykorzystaniem Ciepłowni „Górka”. Kontynuowana będzie polityka zmierzająca do: 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – tekst jednolity 

U80 | S t r o n a  

1) rozbudowy sieci ciepłowniczych w środkowej i zachodniej części miasta; 
2) objęcie zaopatrywaniem w ciepło południowo – wschodniej części miasta w rejonie ulic 

Niklowej, Bielańskiej i Alei Rzeczypospolitej; 
3) stworzenie lokalnych kotłowni na paliwa ekologiczne w rejonach położonych poza zasięgiem 

efektywnego funkcjonowania sieci ciepłowniczej; 
4) ograniczenie niskiej emisji ( likwidacja domowych palenisk oraz lokalnych kotłowni 

z wykorzystaniem obiektów na węzły cieplne).  
 
1.8.4.4. Odnawialne źródła energii 

 Coraz większy udział odnawialnych źródeł energii [OZE] w produkcji energii cieplnej 
i elektrycznych na terenie Polski podyktowany jest przyjęciem, jako państwo członkowskie UE 
Dyrektywy 2009/28/WE. W dokumencie znalazły się zapisy, które obligują nasz kraj do udziału OZE 
w finalnym zużyciu energii do poziomu 15,5% w roku 2020r. (19,3% dla energii elektrycznej, 17% 
dla ciepłownictwa i chłodnictwa, 10,2% dla paliw transportowych);  
 Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (t.j. Dz. U z 2022 r. 
poz. 1385) odnawialne źródło energii to odnawialne źródło energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 ze zm.), która 
wprowadza następującą definicję: „odnawialne źródło energii – odnawialne, niekopalne źródła energii 
obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię 
geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię 
otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów”.  
 Szczegółowy podział poszczególnych odnawialnych źródeł energii w Polsce wygląda 
następująco: 

1) wytwarzane z biogazu: 
a) z oczyszczalni ścieków;  
b) z gospodarstw rolnych;  
c) składowiskowego. 

2) wytwarzane ze spadku rzek: 
a) z elektrowni wodnych przepływowych do 0,3 MW; 
b) z elektrowni wodnych przepływowych do 1 MW; 
c) z elektrowni wodnych przepływowych do 5 MW; 
d)  elektrowni wodnych przepływowych do 10 MW; 
e) z elektrowni wodnych przepływowych powyżej 10 MW; 
f) z elektrowni wodnych szczytowo – pompowych lub przepływowych z członem 

pompowym. 
3) wytwarzane z biomasy: 

a) z odpadów leśnych, rolniczych i ogrodowych; 
b) mieszanej; 
c) z odpadów przemysłowych, drewnopochodnych i celulozowo – papierniczych. 

4) wytwarzane z elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na lądzie lub na morzu 

5) wytwarzane z promieniowania słonecznego; 
6) realizujące technologię współspalania (paliwa kopalne i biomasa). 

 Na dzień dzisiejszy udział energii produkowanej w Legnicy z odnawialnych źródeł jest niewielki. 
 

1.8.5. Gospodarka odpadami 

1. Odpady przemysłowe w tym niebezpieczne.  
Zgodnie z przeprowadzonymi działaniami kontrolnymi przez WIOŚ we Wrocławiu na koniec 2011 r. 

na terenie Legnicy znajdowały się cztery miejsca , gdzie składowano odpady przemysłowe. Dwa były 
zarządzane przez Hutę Miedzi Legnica a dwa kolejne przez Energetykę Sp. z o.o. z siedzibą 
w Lubinie. Wszystkie posiadały pozwolenia zintegrowane i spełniały wymogi formalno prawne.  

WIOŚ we Wrocławiu podaje również, że w granicach administracyjnych miasta Legnicy 
znajdowały się cztery z 10 największych na Dolnym Śląsku składowisk odpadów niebezpiecznych. 
Wszystkie należały do Huty Miedzi Legnica, a materiałami niebezpiecznymi były szlamy 
ołowiowonośne, koncentrat ołowiowonośny oraz odpady stałe magazynowane na składowisku 
„Polowice”.  

 
2. Odpady komunalne. 
Odpady o charakterze komunalnym składowane są na wysypisku należącym do Legnickiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Legnicy. Jak podano na stronach 
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internetowych LPGK zgodnie z Uchwała Nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
z 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 
dla Województwa Dolnośląskiego 2012 z poźn. zm. instalacje do przetwarzania odpadów należące 
do Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Legnicy utworzyły 
Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w regionie północnym województwa 
dolnośląskiego. Głównym celem jej powstania było zajmowanie się odzyskiem i unieszkodliwianiem 
odpadów pochodzących z terenu miast oraz sąsiednich gmin. W ramach działalności RIPOK 
w Legnicy przyjmuje zmieszane odpady komunalne, odpady z selektywnej zbiórki „u źródła ich 
powstania” oraz odpady biodegradowalne, które następnie są poddawane sortowaniu, rozdrabnianiu, 
kompostowaniu. W ten sposób ulegają procesowi odzysku oraz unieszkodliwiania. W skład 
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów komunalnych w Legnicy wchodzą: 

a) Składowisko Odpadów Komunalnych; 
b) Kompostowania Odpadów; 
c) Mobilna linia do rozdziału zmieszanych odpadów komunalnych; 
d) Sortownia odpadów surowcowych (rozpoczęcie działalności ma nastąpić od maja 2014r.)  
Należy również wspomnieć o tym, że w związku z nowelizacją ustawy z 14 grudnia 2012r. 

o odpadach (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 699) wszystkie gminy w Polsce przejęły obowiązek zapewnienia 
odbioru od ich mieszkańców odpadów komunalnych oraz w ramach opłaty za ich zagospodarowanie 
uruchomienia gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Na zlecenie 
miasta LPGK Sp. z o.o. uruchomił 2 takie punkty: przy ul. Nowogrodzkiej 48 i Rzeszotarskiej 1 w 
Legnicy. 

Na terenie miasta powstają ponadto znaczne ilości dzikich wysypisk odpadów. Stanowią one 
zagrożenie dla wód podziemnych oraz cennych przyrodniczo obszarów podmokłych, stawów i innych 
zbiorników wodnych oraz negatywny akcent w krajobrazie Legnicy. Co roku miasto ze środków 
publicznych stara się likwidować nielegalne wysypiska śmieci. 

 
3. Wykaz składowisk.  

 Wykaz składowisk przyjmujących odpady komunalne i odpady przemysłowe na terenie Legnicy  
(według działalności kontrolnej WIOŚ - stan na koniec 2010 roku) przedstawia się następująco:  
 
Tab. Nr 45   – Wykaz składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych położonych na terenie Legnicy. 

Lp. Zarządzający 
składowiskiem 

Powierzchnia  
całkowita 
[m2] 

Pojemność  
planowana 
[m3] 

Ilość odpadów  
nagromadzonych  
na koniec 2011 r. 
[m3] 

Szacunkowy  
stopień  
wypełnienia 
składowiska 

Pozwolenie 
zintegrowane 
ważne do: 

Ocena 
składowiska 

Składowiska odpadów przemysłowych 

1 ENERGETYKA 
Sp. z o.o. w 
Lubinie osadnik 
oczyszczalni 
ścieków nr 2 

4 600,00 12 000,00 3 446,30 29% 31.12.2015 spełnia 
wymogi 
formalno-
prawne 

2 ENERGETYKA 
Sp. z o.o. w 
Lubinie - 
osadnik 
oczyszczalni 
ścieków nr 3 

5 700,00 15 000,00 2 047,00 14% 31.12.2015 spełnia 
wymogi 
formalno-
prawne 

3 ENERGETYKA 
Sp. z o.o. w 
Lubinie – 
osadnik 
oczyszczalni 
ścieków nr 4 

15 600,00 59 000,00 17 335,80 29% 31.12.2015 spełnia 
wymogi 
formalno-
prawne 

4 ENERGETYKA 
Sp. z o.o. w 
Lubinie - 
osadnik 
oczyszczalni 
ścieków nr 5A 

2 000,00 3 430,00 167,2 5% 31.12.2015 spełnia 
wymogi 
formalno-
prawne 

5 ENERGETYKA 1 000,00 2 600,00 226,1 9% 31.12.2015 spełnia 
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Lp. Zarządzający 
składowiskiem 

Powierzchnia  
całkowita 
[m2] 

Pojemność  
planowana 
[m3] 

Ilość odpadów  
nagromadzonych  
na koniec 2011 r. 
[m3] 

Szacunkowy  
stopień  
wypełnienia 
składowiska 

Pozwolenie 
zintegrowane 
ważne do: 

Ocena 
składowiska 

Składowiska odpadów przemysłowych 

Sp. z o.o. w 
Lubinie – 
osadnik 
oczyszczalni 
ścieków nr 5B 

wymogi 
formalno-
prawne 

6 ENERGETYKA 
Sp. z o.o. w 
Lubinie - 
osadnik 
oczyszczalni 
ścieków nr 5C 

960 1 740,00 254,8 15%  spełnia 
wymogi 
formalno-
prawne 

7 KGHM „Polska 
Miedź” S.A. 
Oddział Huta 
Miedzi „Legnica”                                 
w Legnicy 
 

5 400,00 47 000,00 40 782,00 87% 31.12.2015 spełnia 
wymogi 
formalno-
prawne 

8 KGHM „Polska 
Miedź” S.A. 
Oddział Huta 
Miedzi „Legnica” 
w Legnicy  
(Tymczasowe 
Składowisko 
Koncentratu 
Ołowionośnego) 

15 593,00 60 000,00 28 322,00 47% 31.12.2015 spełnia 
wymogi 
formalno-
prawne 

Składowiska odpadów komunalnych  

9 Legnickie 
Przedsiębiorstw
o Gosp. 
Komunalnej  
Sp. z o.o. w 
Legnicy 

141 200,00 2 340 
000,00 

1 306 465,00 56% 29.04.2017 spełnia 
wymogi 
formalno-
prawne 

źródło: Raport o stanie środowiska w Województwie Dolnośląskim 2010, oprac. własne PPU „SKALA” Lubin 
 

1.8.6. Łączność. 

 Wśród operatorów świadczących usługi łączności największymi graczami na terenie Legnicy 
są Orange ( do niedawna Telekomunikacja Polska S.A.) oraz Telefonia DIALOG Sp. z.o.o., 
wchodząca w skład Grupy Netia. Zapewniają one wraz z pomniejszymi operatorami łączność 
z osobami z kraju i ze świata.  
 Zdecydowana większość urządzeń i sieci telekomunikacyjnych znajduje się w posiadaniu Orange 
(TP S.A), która zgodnie z obowiązującym prawem ma obowiązek udostępniać swoją infrastrukturę 
innym podmiotom. Do urządzeń i sieci telekomunikacyjnych zaliczają się: sieci w kanalizacji 
teletechnicznej, kablach doziemnych oraz sieci na podbudowie słupowej. Sieci te wymagają dalszej 
rozbudowy oraz modernizacji w celu zapewnienia łączności przyszłym abonamentom.  
 Na terenie Legnicy obecni są również operatorzy sieci komórkowych, zapewniający łączność 
drogą radiową zarówno między abonentami mobilnymi jak i tymi, którzy korzystają z infrastruktury 
stacjonarnej. Łącznie na terenie miasta pracuje około 90 stacji przekaźnikowych, ustawionych, jako 
wolno stojące wieże, jak i na wieżach kościołów i innych wysokich legnickich budowli. Ich liczba ciągle 
rośnie, ponieważ pokrycie sygnałem radiowym terenu miasta jest niewystarczające.  
 Na terenie Legnicy realizowany jest projekt LEGMAN jest to szerokopasmowa i bezpieczna sieć 
teleinformatyczna  współdziałająca ze szkieletowymi sieciami regionalnymi i krajowymi.  
Celem tego projektu jest: 

a) realizacja usług szerokopasmowych (Internet, sieć MAN i VPN-y) dla instytucji publicznych 
miasta; 
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b) centralny system gromadzenia danych dla instytucji miejskich; 
c) świadczenia usług VPN, VoIP; 
d) wsparcie dla systemu zarządzania ruchem,  monitoringu miejskiego; 
e) bezpłatny dostęp do sieci Internet dla mieszkańców i turystów; 
f) miejski portal internetowy dla ok. 50 instytucji publicznych; 
g) miejski system bezpiecznej poczty elektronicznej dla ok. 50 instytucji publicznych; 
h) serwis www informacji turystycznej; 
i) serwis www informacji o podmiotach gospodarczych prowadzących działalność na terenie 

miasta Legnica; 
j) infrastruktura dla projektów: e-rekrutacja do szkół i przedszkoli;  
k) infrastruktura dla systemów e-urząd i budżet zadaniowy dla jednostek podległych gminy; 
l) infrastruktura do rozwoju systemu informacji przestrzennej GIS, umożliwiająca jego szerokie 

wykorzystanie przez jednostki gminne; 
m) infrastruktura dla spójnego elektronicznego rejestru zasobów bibliotecznych. 
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1. WSTĘP.

Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju Miasta Legnicy zostały
sporządzone na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym [uopizp] (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz 503) w brzmieniu usta-
lonym przez art. 41 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 485), która weszła w życie 18 listopada 2015 r. 

Zgodnie  z  art.  10,  ust.  1  pkt  7  uopizp  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  (studium)  uwzględnia  się  uwarunkowania  wynikające
w szczególności z: 
„7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności:

a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,
b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migra-

cje w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego,
c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruk-

tury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań wła-
snych gminy,

d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę;”,

Obowiązek  przeprowadzenia  oraz  zakres  analiz  zostały  określone  w  Ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Art. 1 
3.Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowa-

nia i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym
zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu
zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także
analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.”

4.  W przypadku sytuowania  nowej  zabudowy,  uwzględnienie  wymagań ładu prze-
strzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicz-
nych przestrzeni następuje poprzez:
1)  kształtowanie  struktur  przestrzennych  przy  uwzględnieniu  dążenia

do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego; 
2)  lokalizowanie  nowej  zabudowy  mieszkaniowej  w  sposób  umożliwiający

mieszkańcom maksymalne wykorzystanie  publicznego transportu zbiorowego
jako podstawowego środka transportu; 

3)  zapewnianie  rozwiązań  przestrzennych,  ułatwiających  przemieszczanie  się
pieszych i rowerzystów; 

4) dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy: 
a)  na  obszarach  o  w  pełni  wykształconej  zwartej  strukturze  funkcjonalno-

przestrzennej,  w granicach jednostki  osadniczej  w rozumieniu art.  2 pkt 1
ustawy  z  dnia  29  sierpnia  2003  r.  o  urzędowych  nazwach  miejscowości
i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17,
poz. 141), w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy, 

b)  na  terenach  położonych  na  obszarach  innych  niż  wymienione  w  lit.  a,
wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod
dany rodzaj zabudowy położonych na obszarach, o których mowa w lit. a;
przy  czym  w  pierwszej  kolejności  na  obszarach  w  najwyższym  stopniu
przygotowanych  do  zabudowy,  przez  co  rozumie  się  obszary
charakteryzujące  się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz
najlepszym  stopniem  wyposażenia  w  sieci  wodociągowe,  kanalizacyjne,
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elektroenergetyczne,  gazowe,  ciepłownicze  oraz  sieci  i  urządzenia
telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy. 

Art. 10 ust. 2 pkt 1:
„1) uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa

w ust. 1 pkt 7      lit. d:
 a) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu tere-

nów, w tym wynikające z audytu krajobrazowego,
 b) kierunki i  wskaźniki  dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania tere-

nów, w tym tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod
zabudowy;”

Art. 10 :
„5. Dokonując bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, kolejno:

1) formułuje się, na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecz-
nych, prognoz demograficznych oraz możliwości finansowych gminy, o których
mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a–c, maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na
nową zabudowę, wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podzia-
le na funkcje zabudowy;

2) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wy-
kształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki
osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędo-
wych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, rozumianą, jako możli-
wość  lokalizowania  na  tych  obszarach  nowej  zabudowy,  wyrażoną  w po-
wierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy;

3) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych
w planach miejscowych pod zabudowę, innych niż wymienione w pkt 2, rozu-
mianą, jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyra-
żoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy;

4) porównuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę,
o którym mowa w pkt 1, oraz sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podzia-
le na funkcje zabudowy, o której mowa w pkt 2 i 3, a następnie, gdy maksymal-
ne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w pkt 1:
a) nie przekracza sumy powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funk-

cje zabudowy – nie przewiduje się lokalizacji nowej zabudowy poza obszara-
mi, o których mowa w pkt 2 i 3,

b) przekracza sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje
zabudowy – bilans terenów pod zabudowę uzupełnia się o różnicę tych wiel-
kości wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje
zabudowy, i przewiduje się lokalizację nowej zabudowy poza obszarami, o
których mowa w pkt 2 i 3, maksymalnie w ilości wynikającej z uzupełnionego
bilansu;

5) określa się:
a) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i in-

frastruktury technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych
gminy,

b) potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji zadań wła-
snych,  związane  z  lokalizacją  nowej  zabudowy  na  obszarach,  o  których
mowa w pkt 2 i 3, oraz w przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. a, poza tymi
obszarami;

6) w przypadku gdy potrzeby inwestycyjne, o których mowa w pkt 5 lit. b, przekra-
czają  możliwości  finansowania,  o których mowa w pkt  5 lit.  a,  dokonuje  się
zmian w celu dostosowania zapotrzebowania na nową zabudowę do możliwości
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finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury tech-
nicznej oraz społecznej.

6. Działania, o których mowa w ust. 5, mogą wymagać powtórzenia, na zasadzie ana-
lizy wariantów lub realizacji procesu iteracyjnego, oraz powtórzenia wszystkich lub
części z nich, także w połączeniu z innymi czynnościami przeprowadzanymi w ra-
mach prac nad projektem studium.

7. Określając zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w ust. 5 pkt 1,
bierze się pod uwagę:
1) perspektywę nie dłuższą niż 30 lat;
2)  niepewność  procesów rozwojowych wyrażającą się  możliwością  zwiększenia

zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz nie więcej niż o 30%.”;

Powyższe zapisy ustawy mają na celu przeznaczanie w studium nowych terenów
pod zabudowę tylko w przypadku, gdy w gminie istnieje zapotrzebowanie na taką zabudowę
i  gdy  tego  zapotrzebowania  nie  da  się  zaspokoić  poprzez  uzupełnienie  zabudowy
na obszarach  o w  pełni  wykształconej  zwartej  strukturze  funkcjonalno-przestrzennej
w granicach jednostki  osadniczej  oraz poprzez realizację zabudowy na terenach objętych
obowiązującymi  miejscowymi  planami  zagospodarowania  przestrzennego.  Przepisy
znowelizowanej uopizp nakazują, aby w tym celu oszacować możliwość lokalizowania nowej
zabudowy  w  granicach  jednostki  osadniczej.  Pojęcie  jednostki  osadniczej  zostało
zdefiniowane  w  art.  2  pkt  1  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  2003  r.  o  urzędowych  nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych, jako wyodrębniony przestrzennie obszar zabudowy
mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej zamieszkany przez ludzi. Jednak
pojęcie granic jednostki osadniczej nie posiada swojej definicji. 

Badając uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju Miasta Legnicy
przyjęto, jako jednostkę osadniczą  całe miasto. Jako granicę jednostki osadniczej przyjęto
obszar o zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach którego zlokalizowana
jest  istniejąca  zabudowa  oraz  tereny  położone  w  jej  bezpośrednim  sąsiedztwie,  przede
wszystkim pomiędzy tą zabudową. Granice zostały przedstawione na Rysunku nr 1. 

2. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIASTA LEGNICY. 

2.1. Analizy ekonomiczne i społeczne. 

Legnica jest gminą miejską, stanowiącą powiat grodzki, wchodzący w skład wojewódz-
twa dolnośląskiego; Legnica jest także siedzibą starostwa powiatowego powiatu legnickiego
(ziemskiego).  Powierzchnia gminy wynosi:  56,29 km2.. Liczba mieszkańców wynosi  97300
osób (dane GUS wg stanu na 30.06.2021 r.). 

Programy inwestycyjne  miasta  określone  są  w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej
i budżetach na poszczególne lata.  Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Legnicy
uchwalona Uchwałą Nr XL/421/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2017r obejmuje
lata 2015-2034. W opracowaniu wykorzystano prognozę do 2030 roku. Dane przedstawiono
w Tabeli nr 1.
Na  podstawie  budżetu  gminy  z  lat  2015-2017  można  stwierdzić,  że  wydatki  majątkowe
stanowią  ok.  14 % wydatków ogółem.  Na podstawie  WPF można stwierdzić,  że wydatki
majątkowe  będą  podtrzymane  na  poziomie  ok.  15%  wydatków  ogółem.  Taki  poziom
wydatków majątkowych wraz ze środkami zewnętrznymi pozwoli na realizację infrastruktury
technicznej, która należy do zadań własnych gminy. 
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Tabela nr 1. Dochody i wydatki wg Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy (WPF) [zł]

Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące
Dochody z

podatków i opłat

Dochody z
subwencji

ogólnej

Dochody z tytułu
dotacji na cele

bieżące
Wydatki ogółem Wydatki bieżące

Wydatki
majątkowe

Wykonanie 2015 453 189 574,03 426 024 502,84 100 267 446,52 124 694 508,00 57 665 471,86 451 252 650,78 389 958 440,40 61 294 210,00

Wykonanie 2016 481 208 533,03 462 295 391,86 105 787 288,44 126 025 450,00 98 947 047,20 484 721 924,90 441 276 782,16 43 445 142,74

Wykonanie 2017 532 599 954,40 486 077 370,40 104 881 178,00 124 429 395,00 113 991 656,07 548 139 954,40 481 216 793,40 66 923 161,00

2018 517 511 000,00 491 211 000,00 105 522 370,00 126 014 725,00 108 513 649,00 535 761 000,00 485 373 000,00 50 388 000,00

2019 527 346 000,00 506 142 000,00 109 089 000,00 128 914 000,00 104 937 018,00 531 200 000,00 485 000 000,00 46 200 000,00

2020 540 647 000,00 526 025 000,00 112 816 000,00 131 880 000,00 105 172 606,00 544 447 000,00 486 000 000,00 58 447 000,00

2021 565 216 000,00 547 444 000,00 116 534 000,00 134 914 000,00 105 500 720,00 548 916 000,00 489 000 000,00 59 916 000,00

2022 575 659 000,00 564 912 000,00 120 103 000,00 138 017 000,00 105 579 319,00 559 359 000,00 491 374 000,00 68 985 000,00

2023 593 860 000,00 583 174 000,00 123 789 000,00 141 192 000,00 105 567 271,00 577 460 000,00 509 654 000,00 67 815 000,00

2024 615 247 000,00 602 297 000,00 127 501 000,00 144 139 000,00 105 567 271,00 598 847 000,00 528 776 000,00 70 071 000,00

2025 616 197 000,00 602 297 000,00 127 501 000,00 144 139 000,00 105 567 271,00 599 597 000,00 528 776 000,00 70 821 000,00

2026 610 492 000,00 602 297 000,00 127 501 000,00 144 139 000,00 105 567 271,00 593 892 000,00 528 776 000,00 65 116 000,00

2027 610 483 000,00 602 297 000,00 127 501 000,00 144 139 000,00 105 567 271,00 593 883 000,00 528 776 000,00 65 107 000,00

2028 611 482 000,00 602 297 000,00 127 501 000,00 144 139 000,00 105 567 271,00 594 881 697,54 528 776 000,00 66 105 697,54

2029 611 482 000,00 602 297 000,00 127 501 000,00 144 139 000,00 105 567 271,00 594 882 000,00 528 776 000,00 66 106 000,00

2030 610 477 000,00 602 297 000,00 127 501 000,00 144 139 000,00 105 567 271,00 593 877 000,00 528 776 000,00 65 101 000,00
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Wykres nr 1.

2.2. Prognozy demograficzne.

Według danych statystycznych GUS, stan na dzień 30.06.2017 r.,  Miasto Legnica
liczy  100`455 mieszkańców,  co przy powierzchni  56,29 km2 daje  gęstość zaludnienia  na
poziomie  1`784,6  osoby  na  1  km2..  W  Tabeli  nr  2  przedstawiono  podstawowe  dane
dotyczące ludności Miasta Legnicy w latach 2011-2016.

Tabela nr 2. 
Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ogółem 102 979 102 422 101 992 101 343 100 886 100 718

Kobiety 54 213 53 869 53 719 53 340 53 165 53 029

Mężczyźni 48 766 48 553 48 273 47 903 47 721 47 689

Wiek
poprodukcyjny

18 365 19 237 19 984 20 806 21 562 22 412

Powyższe  dane  pokazują,  że  liczba  ludności  miasta  stopniowo  i  systematycznie
zmniejsza się. Jednocześnie rośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym.

W Tabeli  nr  3.  stanowiącej  załącznik  nr 1 do opracowania została  przedstawiona
prognoza demograficzna dla Legnicy na lata 2017-2030. Prezentowana prognoza, jako punkt
wyjścia przyjmuje stan ludności w dniu 31.12.2016 r. 
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Na wykresie poniżej zobrazowano dotychczasową oraz prognozowaną do roku 2030
liczbę ludności Legnicy.

Wykres nr 2. 

Dane  dotyczące  ekonomicznych  grup  wiekowych  również  pokazują  tendencję
spadkową. Według prognozy demograficznej  gmin na lata 2017-2030 (GUS) liczba osób
w wieku przedprodukcyjnym spadnie z 16`456 do 14`339, czyli  o prawie 13%, a w wieku
produkcyjnym spadnie o 16%. Jedyną grupą z tendencją wzrostową jest grupa zaliczona
do wieku poprodukcyjnego. W jej przypadku możliwy jest wzrost z 22`412 do 27`054 osób.
Oznacza to wzrost o prawie 21%. 
Podsumowując,  społeczeństwo  miasta  Legnicy  wykazuje  się  zmniejszającą  się  liczbą
ludności,  jest to społeczeństwo starzejące się, ze zmniejszającą się liczbą osób w wieku
produkcyjnym i zwiększającą się liczbą osób w wieku poprodukcyjnym.
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2.3. Migracje

Migracje ludności Legnicy zostały zaprezentowane w Tabeli nr 4 (wg danych GUS).

Tabela nr 4. Migracje na pobyt stały w latach 2011-2016

L.p Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. zameldowania ogółem 836 738 868 882 - 685

a) zameldowania z miast 413 363 418 438 355 296

b) zameldowania ze wsi 396 351 424 417 403 356

c) zameldowania z zagranicy 27 24 26 27 - 33

2. wymeldowania ogółem 1 131 1 104 1 160 1 216 - 828

a) wymeldowania do miast 444 397 424 440 401 330

b) wymeldowania na wieś 659 610 629 656 616 491

c) wymeldowania za granicę 28 97 107 120 - 7

3. saldo migracji -295 -366 -292 -334 - -143

W  każdym  z  analizowanych  lat  saldo  migracji  było  ujemne,  więcej  ludzi
wymeldowywało się niż zameldowało. Można przyjąć założenie, że trend migracyjny może
ulec znacznej zmianie, w przypadku  gwałtownego wzrostu miejsc pracy w gminie w związku
z pojawieniem się dużego zakładu pracy. Wtedy, wraz z rozwojem miejsc pracy, pojawiłaby
się duża ilość pracowników, którzy mogliby się zameldować w Legnicy.

2.4. Mieszkalnictwo

Według danych statystycznych GUS za rok 2016 w Legnicy było 42013 mieszkań.
Liczba  mieszkań  systematycznie  zwiększa  się.  W 2011  roku  było  ich  41066  (wg GUS).
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w 2016 r. wyniosła 26,4m2 (dane
wg GUS).  Powierzchnia  użytkowa jednego mieszkania  w 2016 r.  wyniosła  63,2m2 (dane
wg GUS).  Przeciętna  liczba  osób  na  jedno  mieszkanie  w  2016  r.  wyniosła  2,4  (dane
wg GUS).

2.5. Potencjał ekonomiczny miasta Legnica.

Dochody ogółem budżetu miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2016 r.
wyniosły  4`775 zł  (dane wg GUS).  Dla porównania,  dochody ogółem budżetu wszystkich
gmin  w  województwie  dolnośląskim  w  przeliczeniu  na  jednego  mieszkańca  w  2016  r.
wyniosły  5`857zł  (dane  wg  GUS).  Dochody  ogółem  budżetu  Legnicy  w  przeliczeniu
na jednego  mieszkańca  są  o  około  18,5% niższe  niż  dochody  ogółem  wszystkich  gmin
województwa dolnośląskiego przypadające na jednego mieszkańca. 

Wydatki  ogółem  budżetu  miasta  Legnicy  w  przeliczeniu  na  jednego  mieszkańca
w 2016  r.  wyniosły  4`810zł  (dane  wg  GUS).  Wydatki  ogółem  budżetu  wszystkich  gmin
województwa  dolnośląskiego  w przeliczeniu  na  jednego  mieszkańca  w 2016  r.  wyniosły
5`741zł (dane wg GUS). Wydatki ogółem budżetu na mieszkańca Legnicy są o około 16,2%
niższe niż średnia dla województwa dolnośląskiego. 

W  2016  roku  100%  wydatków  majątkowych  Legnicy  przeznaczono  na  cele
inwestycyjne.  Wydatki  majątkowe  inwestycyjne  stanowiły  niecałe  9% wydatków  ogółem
budżetu gminy. 
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2.6. Analiza miejsc pracy.

Liczba osób pracujących w Legnicy  w 2016 r.  wyniosła  31`653  osób (wg danych
GUS). Liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Legnicy w 2016 r. wyniosła
314  (wg  danych  GUS).  Pracujący  w  przeliczeniu  na  1000  mieszkańców  województwa
dolnośląskiego  stanowią 262 osoby (wg danych GUS). W Legnicy na 1000 mieszkańców
jest więcej osób pracujących niż w przypadku całego województwa.

Udział  bezrobotnych  zarejestrowanych  w  liczbie  ludności  Legnicy  w  wieku
produkcyjnym  w 2016  r.  wyniósł  7,1  % (wg  danych  GUS).  Udział  bezrobotnych
zarejestrowanych  w  liczbie  ludności  województwa  dolnośląskiego  w wieku  produkcyjnym
w 2016 r. wyniósł 10,5 % (wg danych GUS).

Stopa bezrobocia  rejestrowanego w Legnicy  w 2016 r.  wyniosła  6,7% (wg danych
GUS). Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie dolnośląskim w 2016 r. wyniosła
7,2% (wg danych GUS). 

W  Legnicy  jest  mniejszy  odsetek  osób  bezrobotnych  jak  również  mniejsza  stopa
bezrobocia niż średnia w całym województwie dolnośląskim.

2.7. Gospodarstwa rolne.

Liczba  gospodarstw  rolnych   w  Legnicy  wynosi  566  a  powierzchnia  ogólna
gospodarstw prowadzących działalność rolniczą wynosi 2`168,83 ha (Wg danych GUS, stan
na 2010 r.).  W niniejszej analizie pominięto wpływ gospodarstw rolnych na rozwój miasta
ze względu na mały odsetek powierzchni użytków rolnych.

2.8. Analiza środowiskowa

Zdecydowana większość miasta (85%) jest położona na Równinie Legnickiej,
obejmującej doliny rzek Kaczawy, Czarnej Wody, Skory i Wierzbiaka; pozostałe fragmenty
południowo-zachodniej i północnej części miasta położone są w obrębie wysoczyzn
Chojnowskiej i Lubińskiej.

W rzeźbie terenu dominują dwa typy krajobrazu naturalnego: staroglacjalny oraz dolin
rzecznych i równin akumulacyjnych. 

W wyniku zakończonej w roku 1996 roku inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono
występowanie licznych gatunków chronionych oraz rzadkich roślin, zwierząt i grzybów.

Podstawę systemu ekologicznego miasta stanowią korytarze ekologiczne
o znaczeniu regionalnym: dna dolin Kaczawy i Czarnej Wody oraz korytarz o znaczeniu
ponadlokalnym, jakim jest dolina Wierzbiaka. Wiążą one obszar miasta z otoczeniem. Dno
doliny Kaczawy stanowi korytarz ekologiczny rangi regionalnej, łączący Góry i Pogórze
Kaczawskie z europejskiej rangi korytarzem doliny Odry. Korytarz umożliwia migrację
i wymianę genetyczną wielu gatunkom fauny i flory, stanowi główną oś rusztu ekologicznego
Legnicy. 

W obszarze zainwestowanym korytarze Kaczawy i Czarnej Wody są zawężone. Zbyt
blisko koryta znajdują się wały przeciwpowodziowe, a przegradzające doliny rzek nasypy
kolejowe stanowią bariery dla swobodnej migracji gatunków. Wrażliwym obszarem
łącznikowym, wymagającym utrzymania, jest teren otwarty położony między Laskiem
Pawickim a większymi kompleksami leśnymi, położonymi na północ od Legnicy,
a w wymiarze lokalnym także rejon ulicy Mostowej, łączący Park Miejski z Aleją Zwycięstwa
i Laskiem Złotoryjskim.

Do najistotniejszych ekosystemów Legnicy, stanowiących lokalne biocentra
oraz korytarze i wyspy ekologiczne, należą:
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 Lasek Pawicki wraz z przyległym odcinkiem Kaczawy oraz okolicznymi polami
i łąkami;

 Lasek Złotoryjski wraz z gliniankami oraz okolicznymi łąkami i nieużytkami;
 łąki i zalesienia przy ul. Rzeszotarskiej;
 obszar pomiędzy ul. Rzeszotarską a składowiskiem odpadów. Rejon ten obejmuje:

użytki ekologiczne: “Lasek przy ul. Rzeszotarskiej” i “Bagno przy ul. Poznańskiej”;
 lasek brzozowo-sosnowo-osikowy z turzycami,
 zadrzewienia wokół wyrobiska przy starej cegielni;
 pagórek (ostaniec erozyjny) położony na zachód od terenu cegielni;
 Park Miejski 
 Cmentarz Komunalny 
 trzcinowiska i łąki przy ulicy Gniewomierskiej 
 inne większe obszary podmokłe, występujące:

◦ w rejonie ulic: Podmokłej i Rzecznej (dno dawnego stawu);
◦ w rejonie ulicy Miejskiej - pozostałość jeziora (relikt Pojezierza Legnickiego).

Na terenie Legnicy  zlokalizowanych jest obecnie 49 pomników przyrody ożywionej,
obejmujące łącznie 214 drzew: występujących pojedynczo, w grupach oraz jako aleje jedno-
i  dwustronne.  W  mieście usytuowane  są  również  dwa  pomniki  przyrody  nieożywionej.
Znajdziemy tu również 5 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 15,44 ha. 

W studium zostały wyznaczone strefy E1 (korytarze i wyspy ekologiczne) oraz E2 (lasy
oraz tereny przeznaczone do zalesienia). Strefy te w celu zachowania oraz ochrony cennych
przyrodniczo elementów środowiska ograniczają możliwość zagospodarowania i użytkowania.
Strefa E1 zlokalizowana jest wzdłuż koryta rzeki Kaczawy oraz Czarnej Wody i stanowi korytarze
ekologiczne  o znaczeniu  regionalnym.  Utrzymanie  powiązań  pomiędzy  ekosystemami
jest bardzo ważne ze względu na zachowanie równowagi w przyrodzie a także różnorodności
genetycznej  organizmów.  Dlatego  studium  powinno  ograniczać  możliwość  zabudowy  tych
terenów  oraz   uniemożliwiać  tworzenie  barier  utrudniających  przemieszczanie  się  roślin
i zwierząt  pomiędzy  ekosystemami.  Barierami  takimi  są  na  przykład  drogi,  linie  kolejowe,
zabudowania.

2.9  Możliwości  finansowania  przez  gminę  wykonania  sieci  komunikacyjnej
i infrastruktury  technicznej,  a  także  infrastruktury  społecznej,  służących
realizacji zadań własnych gminy. 

Po  analizie  wieloletniej  prognozy  finansowej  można  stwierdzić,  że  średnio  14%
wydatków  ogółem  stanowią  wydatki  inwestycyjne.  Pozwalają  one  realizować  sieć
komunikacyjną i  infrastrukturę techniczną, która należy do zadań własnych gminy.  Środki
te stanowić  mogą  również  udział  własny  przy  pozyskiwaniu  środków  pozyskiwanych
z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych. 

Wyposażenie  gminy  w  podstawową  infrastrukturę  techniczną,  wyrażone
przez procentowy  udział  ogółu  ludności  korzystającej  z  instalacji,  jest  wg  danych  GUS
z 2016 r. następujące: 

 wodociągowa – 98,3 %, 
 kanalizacyjna – 93,6 %,
 gazowa – 94,2 %.
Dane  te  wskazują,  że  brak  infrastruktury  technicznej  dotyczy  niewielkiego  odsetka

ludności. 
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3. BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ.      

3.1 Bilans terenów

Bilans  terenów  przeznaczonych  pod  zabudowę  wykonany  na  podstawie  Studium,
przyjętego Uchwałą  Nr XLIX/503/14 z dnia 29 września 2014 r. przedstawiono w Tabeli nr 5.
Przedstawiony  bilans  wyliczono  na  podstawie  wyznaczonego  na  załączniku  graficznym,
rysunku nr 1, obszaru o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej,
zgodnie  z  rysunkiem Studium.  Przeznaczenia  terenów ze Studium uproszczono  poprzez
zsumowanie terenów o tych samych wyróżnikach literowych.

Tabela nr 5. Bilans terenów na podstawie obowiązującego Studium
Lp. Symbol terenu wg 

Studium
Przeznaczenie Powierzchnia ogółem 

[ha]

1. E1, E2 Korytarze i wyspy ekologiczne, lasy oraz 
tereny przeznaczone do zalesienia.  

12,1911

2. G1,G2 Strefa gospodarcza. 895,6877

3. IN1,IN2,IN3 Strefa infrastruktury technicznej. 336,9405

4. KD-A; KD-G; KD-GP;KD-
O;KD-S; KD-Z

Korytarze transportowe dla dróg. 262,2735

5. KK Korytarze transportowe dla linii 
kolejowych. 

75,5663

6. M1, M2, M3, M4 Strefa mieszkaniowa. 878,1109

7. R1, R2 Strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 2,9174

8. S1, S2, S3 Strefa śródmiejska. 346,4659

9. U1, U2 Strefa usługowa. 205,8127

10. Z1, Z2, Z3 Strefa zieleni miejskiej. 85,6734

11. Razem: 3101,6394

3.2 Chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej 
zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej.

Wyliczenie  chłonności  obszarów  o  w  pełni  wykształconej  strukturze  funkcjonalno-
przestrzennej przedstawia Tabela nr 6.

Oznaczenie parametrów:
Ps(M) – chłonność w granicach obszarów dla zabudowy mieszkaniowej (M), 
Ps(U) – chłonność w granicach obszarów dla zabudowy usługowej (U),
Ps(P) – chłonność w granicach obszarów dla zabudowy produkcyjnej  (P).

Tabela nr 6. Chłonność obszarów o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej.
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Lp. Symbol 
terenu wg 
Studium.

Przeznaczenie Powierzchnia
ogółem [ha]

Wskaźnik 
zabudowy

Rodzaj 
zabudowy

Parametr Powierzch
nia 
użytkowa  
zabudowy 
[m2]

1. G1,G2 Strefa 
gospodarcza. 

211,4556 0,70 G Ps(P) 1 480 189

2. M1, M2, 
M3, M4

Strefa 
mieszkaniowa.

247,8449 0,70 M Ps(M) 1 846 284

3. S1, S2, S3 Strefa 
śródmiejska.

18,5616 1,00 M, U Ps(M),
Ps(U)

       0

4. U1, U2 Strefa 
usługowa.

53,6336 0,8 U Ps(U)   503 315

5. Z1, Z2, Z3 Strefa zieleni 
miejskiej.

0 - - -             0

6. Razem: 531,4957

Strefę śródmiejską  uwzględniono w następujących proporcjach : 
 mieszkaniowa (M) – 60%,
 usługowa (U) – 40%.

3.3 Chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych w planach 
miejscowych pod zabudowę.

Oznaczenie parametrów:
Pm(M) – chłonność obszarów w planach miejscowych dla zabudowy mieszkaniowej (M), 
Pm(U) – chłonność obszarów w planach miejscowych dla zabudowy usługowej (U),
Pm(P) – chłonność obszarów w planach miejscowych dla zabudowy produkcyjnej  (P).

Tabela  nr  7.  Chłonność  obszarów  przeznaczonych  pod  zabudowę  w  planach
miejscowych.
Lp. Symbol terenu Przeznaczenie Powierzchni

a ogółem 
[ha]

Wskaźnik 
zabudowy

Parametr Powierzchnia
użytkowa  
zabudowy 
[Pm(...)] [m2]

1. G1,G2 Strefa 
gospodarcza. 

87,2024 0,70 Pm(P) 610 417

2. M1, M2, M3, M4 Strefa 
mieszkaniowa.

3,8912 0,70 Pm(M) 27 238

3. S1, S2, S3 Strefa 
śródmiejska.

0 1,00 -         0

4. U1, U2 Strefa usługowa. 11,0487 0,8 Pm(U) 88 390

5. Z1, Z2, Z3 Strefa zieleni 
miejskiej.

0 - - -

6. Razem: 227,5966
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3.4 Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę.

3.4.1 Dane.
W celu obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę wykorzystano 

dane przedstawione w tabeli nr 8.

Tabela nr 8. Dane. 
Lp. Dane: Parametr Stan na rok 2016 

(na 31.12.2016)
Prognoza na 
rok 2030

1. Liczba mieszkańców Mp 100 316 93 216

2. Zasoby mieszkaniowe w gminie  (ilość 
mieszkań)

- 42 013 -

3. Statystyczna rodzina - ilość osób: - 3,4 -

4. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania
na 1 osobę [ m2]

Pu 26,4 53

5. Powierzchnia użytkowa jednego mieszkania w
[ m2 ]

- 63,2 122

6. Przeciętna liczba osób na jedno mieszkanie. - 2,40 2,3

7. Ilość osób pracujących. - 31 653 29372

8. Powierzchnia użytkowa  zabudowy 
produkcyjnej  (P) [m2/ 1 osobę pracującą]

- 151 200

9. Powierzchnia użytkowa zabudowy usługowej  
(U) [m2/ 1 mieszkańca]

- 23 27

W tabeli przedstawiono stan na dzień 31.12.2016 r. oraz prognozę na rok 2030.

Powierzchnię użytkową zabudowy usługowej (U) [m2/mieszkańca] wyliczono na stan obecny
w następujący sposób:

Powierzchnia strefy ( U1+U2) = 203,417 ha
Powierzchnia  strefy  (  S1+S2+S3)  =  346,4624  ha   po   uwzględnieniu  -   40%  =
138,5850 ha
Razem (U) = 342, 0020 ha 
Strefa (U) jest  zabudowana: 342,0020 - 51,9713 -  0,7554 = 289,2753 ha /  liczba
mieszkańców = 289,2753*10000*0,8 /100316 = 23,07 m2 / mieszkańca 
Przyjęto 23 m2/ mieszkańca

Wg danych GUS na rok 2016:
 liczba pracujących kobiet: 16 399, 
 liczba pracujących mężczyzn: 15 254, 
 ogółem liczba pracujących: 31 653 osób.

Liczbę osób pracujących w Legnicy w 2030 roku przyjęto poprzez proporcję i porównanie
liczby osób pracujących w Legnicy wg stanu na 2016 rok do liczby mieszkańców w 2016
roku i liczby mieszańców w 2030 roku wg prognozy demograficznej.
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3.4.2 Przyjęte założenia.

Tabela nr 9. Przyjęte założenia
Lp. Przyjęte założenia: Parametr Wartość:

1. Niepewność procesów rozwojowych (+): N 30%

2. Perspektywa czasowa ( do 2030 roku) - 12 lat

3. Wskaźnik zabudowy dla terenów 
mieszkaniowych (M)

Wz(M) 0,70

4. Wskaźnik zabudowy dla terenów  
usługowych (U)

Wz(U) 0,80

5. Wskaźnik zabudowy dla terenów  
produkcyjnych (P)

WZ(P) 0,70

6. Wskaźnik intensywności zabudowy dla 
strefy śródmiejskiej (S)

- 1,20

7. Udział zabudowy mieszkaniowej (M) w 
strefie śródmiejskiej S [%]

- 60%

8. Udział zabudowy mieszkaniowej (U) w 
strefie śródmiejskiej S [%]

- 40%

Wyliczenie  maksymalnego  zapotrzebowania  na  nową  zabudowę  dla  terenów
przeprowadzono w oparciu o n/w założenia:

 prognozę demograficzną GUS (2030 rok),
 założone wskaźniki przedstawione w tabeli nr 9,
 niepewność procesów rozwojowych przyjęto +30%,
 perspektywę czasową przyjęto 12 lat (do 2030 roku). 

3.4.3 Wyliczenie maksymalnego zapotrzebowania na zabudowę.

Wyliczenie  maksymalnego  zapotrzebowania  na  nową  zabudowę  dla  terenów  [Pmax(..)]
w [m2 powierzchni użytkowej zabudowy]: 

- dla zabudowy mieszkaniowej (jedno i wielorodzinnej) : [Pmax(M)]

Mp(p) – Ilość mieszkańców prognozowana (2030 rok) [osób]
N- niepewność procesów rozwojowych (+30)
Pu(o) –przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę [m2] – stan obecny
Pu(p) - przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę [ m2] - prognoza
Mp(p) [osób] x N X (Pu(p)- Pu(o)) = Pmax (M) 

- dla zabudowy Usługowej: [Pmax(U)]

Mp(p) – Ilość mieszkańców prognozowana (2030 rok) [osób]
N- niepewność procesów rozwojowych (+30)
Uu(o) – powierzchnia użytkowa zabudowy usługowej na 1 osobę [m2] – stan obecny
Uu(p) - powierzchnia użytkowa zabudowy usługowej na 1 osobę [ m2] - prognoza

Mp [osób] x N X (Uu(p)- Uu(o)) = Pmax (U) 
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- dla zabudowy Produkcyjnej: [Pmax(P)]

Np(p) – Ilość osób pracujących - prognoza ( na 2030 rok) [osób]
N- niepewność procesów rozwojowych (+30)
Pp(o) – powierzchnia użytkowa zabudowy produkcyjnej na 1 osobę [m2] – stan obecny
Pp(p) - powierzchnia użytkowa zabudowy produkcyjnej na 1 osobę [ m2] - prognoza

Np [osób] x N X (Pp(p)- Pp(o)) = Pmax (P) 

Wyliczenie  maksymalnego  zapotrzebowania  na  nową  zabudowę  dla  terenów  [Pmax(..)]
w [m2 powierzchni użytkowej zabudowy] przedstawiono w tabeli  nr 10

Tabela nr 10. Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę.
Lp. Zapotrzebowanie na nową 

zabudowę w skali gminy
Parametr Maksymalne 

zapotrzebowa
nie na nową 
zabudowę w  
powierzchni 
użytkowej 
zabudowy 
[Pmax] [m2]

Wskaźnik 
zabudowy

Maksymalna 
powierzchnia 
terenu [ha]

1. Zabudowa mieszkaniowa  (M). Pmax(M) 3 223 409 0,70 460,49

2. Zabudowa usługowa ( U ) Pmax(U) 484 723 0,80 60,59

3. Zabudowa produkcyjna ( P ) Pmax(P) 1 870 996 0,70 267,29

3.5  Porównanie w skali gminy maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę 
w podziale na funkcje zabudowy.

Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 5 pkt 4 uopizp:
„Porównuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym
mowa  w  pkt  1,  oraz  sumę  powierzchni  użytkowej  zabudowy,  w  podziale  na  funkcje
zabudowy,  o  której  mowa  w  pkt  2  i  3,  a  następnie,  gdy  maksymalne  w  skali  gminy
zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w pkt 1:
a)  nie przekracza sumy powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy -
nie przewiduje się lokalizacji nowej zabudowy poza obszarami, o których mowa w pkt 2 i 3,
b)  przekracza sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy -
bilans terenów pod zabudowę uzupełnia się o różnicę tych wielkości wyrażoną w powierzchni
użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, i  przewiduje się lokalizację nowej
zabudowy poza obszarami, o których mowa w pkt 2 i 3, maksymalnie w ilości wynikającej z
uzupełnionego bilansu;”

Bilans:
dla zabudowy mieszkaniowej:
Pmax(M) – (Ps(M)-Pm(M)
dla zabudowy usługowej:
Pmax(U) – (Ps(U)-Pm(U)
Dla zabudowy produkcyjnej:
Pmax(P) – (Ps(P)-Pm(P)
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Gdzie:
Pmax(M) -  maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę dla terenów mieszkaniowych
(M)
Pmax(U) - maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę dla terenów usługowych (U)
Pmax(P) - maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę dla terenów  produkcyjnych (P)

Ps(M) – chłonność w granicach obszarów dla zabudowy mieszkaniowej (M) 
Ps(U) – chłonność w granicach obszarów dla zabudowy usługowej (U)
Ps(P) – chłonność w granicach obszarów dla zabudowy produkcyjnej  (P)

Pm(M) – chłonność obszarów w planach miejscowych dla zabudowy mieszkaniowej (M) 
Pm(U) – chłonność obszarów w planach miejscowych dla zabudowy usługowej (U)
Pm(P) – chłonność obszarów w planach miejscowych dla zabudowy produkcyjnej  (P)

Tabela nr 11. Porównanie w skali maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę
z chłonnością terenu.
Lp. Funkcje 

Zabudowy
Maksymalne 
zapotrzebowan
ie na nową 
zabudowę w  
powierzchni 
użytkowej 
zabudowy [m2]

Chłonność 
obszarów 
 o w pełni 
wykształconej 
strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej z 
tabeli   nr 6         
[m2]

Chłonność 
obszarów 
przeznaczon
ych pod 
zabudowę w 
planach 
miejscowych 
z tabeli nr 7 
[m2]

RÓŻNICA  
[ 3]- 
([4]+[5])

Wniosek

1. Zabudowa 
mieszkanio
wa (M) 

3 223 409 1 846 284 27 238 1 349 887 można 
przewidzieć 
lokalizację 
nowej 
zabudowy poza 
obszarami, o 
których mowa w
kolumnie [4] i [5]

2. Zabudowa 
usługowa 
(U)

484 723 503 315 88 390 -106 982 Nie przewiduje 
się lokalizacji 
nowej 
zabudowy  poza
obszarami, o 
których mowa w
kolumnie [4] i [5]

3. Zabudowa 
produkcyjna
(P)

1 870 996 1 480 189 610 470 -219 610 nie przewiduje 
się lokalizacji 
nowej 
zabudowy poza 
obszarami, o 
których mowa w
kolumnie [4] i [5]

Na podstawie tabeli nr 11 można stwierdzić, że:
 dla  terenów  zabudowy  mieszkaniowej(M)  brak  jest  1  345 539  m2 powierzchni

użytkowej 
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 dla  terenów  zabudowy  usługowej  (U)  –  nie  ma  potrzeby  lokalizowania  nowej
zabudowy poza obszarami już wyznaczonymi

 dla  terenów  zabudowy  produkcyjnej  (P)  –  nie  ma  potrzeby  lokalizowania  nowej
zabudowy poza obszarami już wyznaczonymi

Powierzchnię terenów dla zabudowy mieszkaniowej (M) można oszacować w następujący
sposób:
Pt(M) =[ Pmax(M) – (Ps(M)-Pm(M)] x Wz(M)/10000
Pt(M)= 1345539/0,7/10000 = 192,21 ha

Zmiany  w  przeznaczeniu  terenów  przeprowadzone  i  uchwalone  w  2018  r.  dotyczyły  3
terenów wcześniej nie przeznaczonego pod zabudowę:

 R2, dla którego ustalono strefę M4 (pow. ok. 1,9 ha),
 Z3, dla którego ustalono strefę U1 (pow. ok. 0,4 ha),
 Z2, dla którego ustalono strefę M3 (pow. ok. 0,6 ha)

oraz 7 terenów przeznaczonych wcześniej pod zabudowę, dla których przewidziano zmianę
strefy funkcjonalno-przestrzennej z:

 U3 na Z1 (pow. ok. 15,3 ha)
 U3 na Z4 (pow. ok. 1,5 ha)
 G1 na G2 (pow. ok. 64,3 ha)
 G2 na M3 (pow. ok 2 ha)
 M3 na M2 (pow. ok. 8 ha)
 G1 na M2 (pow. ok. 8,8 ha)
 G1 na M3 (pow. ok 2,2 ha).

Zmiany w przeznaczeniu terenów objętych aktualną zmianą studium dotyczyły łącznie 31
terenów, z których 11 nie było wcześniej przeznaczone pod zabudowę:

 R2 z przeznaczenie na M3 (pow. ok. 58 ha),
 R2 z przeznaczeniem na G1 (pow. 0,58 ha),
 E1 i R2 z przeznaczeniem na E2 (pow. ok. 7 ha),
 R2 z przeznaczeniem na Z1 i E1 (pow. ok. 2,6 ha z czego 2 ha – Z1 i 0,6 ha e1),
 R2 z przeznaczeniem na Z1 (pow. ok. 3 ha),
 R2 z przeznaczeniem na M2 (pow. ok. 7 ha),
 R2 z przeznaczeniem na G2 (pow. ok. 2 ha),
 Z2 z przeznaczeniem na KD-GP (pow. 4 ha),
 E2 z przeznaczeniem na G1 (pow. ok. 21 ha),
 R1 z przeznaczeniem na M3, G2 i Z4 (pow. ok. 5,89 ha z czego 0,89 ha - M3, 4 ha –

G2 i 1 ha - Z1),
 R2 z przeznaczeniem na M3 (pow. ok. 5 ha)

oraz 20 terenów przeznaczonych wcześniej pod zabudowę, terenów kolejowych lub rezerw
pod drogi, dla których przewidziano zmianę strefy funkcjonalno-przestrzennej z:

 G2 na M1 (pow. ok. 20 ha),
 G2 na M2 (pow. ok. 11 ha),
 G1 na M4 (pow. ok. 0,17 ha),
 U1 na M2 (pow. ok. 2 ha),
 G2 na M3 (pow. ok. 4 ha),
 G2 na M3 (pow. ok. 19 ha),
 KD-G na Z2 (pow. ok. 2 ha),
 KD-Z na Z2 (pow. ok. 0,6 ha),
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 M2 na G2 (pow. ok. 11 ha),
 U1 na M1 (pow. ok. 12 ha),
 U1 na KD-Z (pow. ok. 1 ha),
 G1 na G2 (pow. ok. 0,75 ha),
 G1 na G2, Z2 i Z4 (pow. ok. 44 ha z czego 36 ha - G2, 3 ha - Z2 i 5 ha - Z4),
 G2 na M3 (pow. ok. 4 ha),
 KD-Z – aktualizacja szerokości i przebiegu pasów drogowych,
 M3 na Z2 (pow. ok. 4 ha),
 KD-Z na G2 i E1 (pow. ok. 3 ha z czego 2 ha G2 i 1 ha E1),
 KK na M3 (pow. ok. 1 ha),
 M2 na U1 i M3 (pow. ok. 9 ha z czego 7 ha na U1 i 2 ha na M3),
 KD-G na G1 (pow. ok 2 ha).

Efektem wyżej opisanych zmian jest:
 zwiększenie powierzchni terenów w strefach mieszkaniowych (M) o ok. 169,46 ha (to

jest 23,4 ha w 2018 r. i 148,06 ha w aktualnej zmianie),
 zmniejszenie powierzchni terenów w strefach usługowych (U) o ok. 24,1 ha (to jest

16,1 ha w 2018 r. i 8 ha w aktualnej zmianie),
 zwiększenie  powierzchni  terenów  w  strefach  gospodarczych  z  możliwością

lokalizowania zabudowy mieszkaniowej (G2) o ok. 62,05 ha (to jest 64,3 ha w 2018 r.
i -2,25 ha w aktualnej zmianie),

 zmniejszenie  powierzchni  terenów  w  strefach  gospodarczych  bez  możliwości
lokalizowania zabudowy mieszkaniowej (G1) o ok. 96,54 ha (to jest -75,2 ha w 2018 r.
i -21,34 ha w aktualnej zmianie).

4. WNIOSKI

Na  podstawie  porównania  maksymalnego  zapotrzebowania  na  nową  zabudowę
z chłonnością terenu można sformułować następujące wnioski:

a) Zapotrzebowanie  na  nowe  tereny  dla  zabudowy:  mieszkaniowej  (M)  jest  większe
od chłonności terenu. Stąd zasadne jest w przypadku zmiany studium przeznaczenie
na te funkcje nowych terenów dotąd nie przeznaczonych do zabudowy. 

b) Zapotrzebowanie  na  tereny  zabudowy  usługowej  (U)  i  produkcyjnej  (P)  jest
wystarczające stąd nie ma potrzeby przeznaczać na te funkcje nowych terenów dotąd
nie przeznaczonych do zabudowy.
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2. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

2.1. Zasady ogólne 

2.1.1. Istota polityki przestrzennej 

1. Podstawowym celem polityki przestrzennej określonej w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego jest realizacja docelowej wizji rozwoju przestrzennego 
miasta. Polityka przestrzenna jest zgodna ze Strategią rozwoju Miasta Legnicy 2015-2020 
PLUS, Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, Koncepcją Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030 i Planem zagospodarowania przestrzennego województwa 
dolnośląskiego. 

2. Wizja rozwoju przestrzennego jest spójna z wizją rozwoju określoną w Strategii rozwoju 
Miasta Legnicy 2015-2020 PLUS, w następujący sposób: „Legnica regionalnym ośrodkiem 
wzrostu, kształtującym usługi administracji, zdrowia, kultury, sportu oraz nauki w wymiarze 
ponadlokalnym”.  

3. Polityka przestrzenna ustala kierunki działań, jakie będą podejmowane przez samorząd 
miasta, aby zmiany zachodzące w strukturze przestrzennej Legnicy oraz w przeznaczeniu 
terenów a także ich długofalowe skutki odpowiadały zasadom: 
1) zrównoważonego rozwoju, a w szczególności: 

a) zachowania trwałości ekologicznych funkcji środowiska miasta;  
b) zapewnienia warunków do wzajemnie niekonfliktowego rozwoju wszystkich 

podstawowych form wykorzystania przestrzeni; 
2) pierwszeństwa interesu wspólnoty samorządowej nad interesami indywidualnych 

obywateli, jednostek gospodarczych oraz innych podmiotów działających na terytorium 
miasta. 

4. Docelowa struktura funkcjonalno-przestrzenna oraz cele i zasady polityki przestrzennej, 
określone w studium, umożliwiają realizację przyjętych w Strategii rozwoju Miasta Legnicy 
2015-2020 PLUS, pięciu celów strategicznych oraz przypisanych im celów operacyjnych 
i zadań: 

 Cel strategiczny I - Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na innowacjach oraz 

podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta;  

 Cel strategiczny II - Wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, 
turystyki i sportu; 

 Cel strategiczny III - Poprawa jakości i warunków życia Legniczan; 

 Cel strategiczny IV - Kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej i zachowanie 
obiektów dziedzictwa kulturowego; 

 Cel strategiczny V - Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego. 
 

2.1.2. Elementy składowe polityki przestrzennej 

1. Elementy składowe polityki przestrzennej stanowią: 
1) cele i zasady polityki przestrzennej, wyznaczone na podstawie: 

a) diagnozy stanu zagospodarowania przestrzennego; 
b) analizy uwarunkowań rozwoju miasta, uwzględniającej między innymi pozycję miasta 

w regionie i powiązania z sąsiednimi gminami, a także uwarunkowania wynikające 
z polityki przestrzennej państwa i województwa; 

c) rozpoznanych problemów przestrzennych, uznanych za najważniejsze 
dla prowadzenia polityki przestrzennej; 

d) polityki rozwoju miasta prowadzonej na podstawie dokumentów strategicznych 
i programów; 

e) rozpoznania potrzeb i aspiracji mieszkańców Legnicy; 
2) docelowa struktura funkcjonalno - przestrzenna,  stanowiąca syntetyczną charakterystykę 

pożądanego, perspektywicznego stanu zagospodarowania przestrzennego Legnicy i wizję 
rozwoju przestrzennego miasta oraz kierunki zmian w strukturze przestrzennej;  

3) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów, kierunki i wskaźniki dotyczące 
zagospodarowania oraz użytkowania terenów; 

4) główne kierunki działań przestrzennych; 
5) polityka przestrzenna wobec obiektów handlowych; 
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6) polityka przestrzenna wobec środowiska przyrodniczego i kulturowego; 
7) kierunki rozwoju układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej; 
8) obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

i lokalnym. 
2. Polityka przestrzenna, określona w studium, stanowić będzie podstawę wszelkich działań 

rodzących skutki w zagospodarowaniu przestrzennym lub krajobrazie miasta, które 
podejmowane będą przez organy i jednostki organizacyjne Miasta Legnicy. 

 

2.2. Cele i zasady polityki przestrzennej 

2.2.1. Strategiczny cel polityki przestrzennej 

1. Uwzględniając obecne i przewidywane uwarunkowania zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym, rozpoznane w studium, w tym w szczególności wynikające z: 
1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;  
2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;  
3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości 

i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego;  

4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  
5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;  
6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;  
7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy;  
8) stanu prawnego gruntów; 
9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;  
10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;  
11) występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych;  
12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;  
13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 

gospodarki wodno - ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;  
14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;  
15) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej;  

  

oraz kierując się polityką rozwoju miasta, określoną w strategii rozwoju ustala się strategiczny cel 
polityki przestrzennej: 

 
zrównoważona struktura przestrzenna miasta, sprzyjająca wzmocnieniu pozycji Legnicy  

jako ośrodka regionalnego oraz poprawie warunków życia mieszkańców. 
 

2. Strategiczny cel polityki przestrzennej wyraża jednocześnie potrzebę kreacji wyrazistego, 
atrakcyjnego i indywidualnego wizerunku Legnicy w województwie dolnośląskim oraz w kraju. 
W sytuacji wzmagającego się zagrożenia “monopolizacji” układu osadniczego Dolnego Śląska 
przez pobliski Wrocław oraz rosnącej konkurencji innych ośrodków o znaczeniu regionalnym 
w otoczeniu Legnicy, strategicznym dążeniem miasta musi być poprawa swej konkurencyjności 
w przyciąganiu inwestorów gospodarczych (zarówno w sektorze wytwórczym, jak i usługowym), 
a także wysoka atrakcyjność jako miejsca zamieszkania, przeciwdziałająca odpływowi wysoko 
kwalifikowanej kadry i sprzyjająca napływowi nowych mieszkańców o wysokich wymaganiach, co 
do jakości środowiska miejskiego. Jednocześnie równie ważna jest współpraca z samorządami 
sąsiednich gmin a także integracja rozwoju w całym Legnicko-Głogowskim Obszarze 
Funkcjonalnym.  

3. Sukces w osiągnięciu tego celu w perspektywie najbliższych 15-20 lat zadecyduje 
o możliwościach utrzymania i systematycznej poprawy poziomu życia mieszkańców Legnicy. 
Atutami miasta w realizacji strategicznego celu polityki przestrzennej są w szczególności:   
1) korzystne usytuowanie miasta w węźle głównych korytarzy komunikacyjnych, 

w sąsiedztwie zachodniej i południowej granicy kraju; 
2) relatywnie sprawnie funkcjonujący układ komunikacyjny oraz perspektywa poprawy 

dostępności w układzie dróg krajowych (budowa drogi ekspresowej S3);  
3) funkcjonowanie specjalnej strefy ekonomicznej;  
4) wysoka ranga Legnicy, jako ośrodka o znaczeniu regionalnym;  
5) lokalizacja w obrębie aglomeracji funkcjonalnej LGOF (Legnicko - Głogowski Obszar 
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Funkcjonalny) lub Legnicko-Głogowskiego Obszaru Integracji (wg Strategii Rozwoju 
Województwa Dolnośląskiego 2020);  

6) atrakcyjność historycznego centrum miasta i dzielnic mieszkaniowych o niepowtarzalnej, 
kameralnej atmosferze. 

 
2.2.2. Cząstkowe cele polityki przestrzennej 

Osiągnięcie strategicznego celu polityki przestrzennej wymaga realizacji następujących celów 
cząstkowych: 
1) wysoka jakość środowiska miejskiego, decydująca o korzystnym wizerunku Legnicy; 
2) rozbudowa układu komunikacyjnego miasta; 
3) rozwój i zróżnicowanie bazy ekonomicznej miasta; 
4) tworzenie równych szans zaspokojenia podstawowych potrzeb społecznych;  
5) ugruntowanie trwałych warunków zrównoważonego rozwoju miasta. 

 
2.2.3. Zasady polityki przestrzennej 

1. Ustala się następujące, podstawowe zasady polityki przestrzennej: 
1) dążenie do odtworzenia historycznej struktury przestrzennej i dostosowanie do niej nowej 

zabudowy w obrębie Starego Miasta (rekonstrukcja i rewitalizacja Starówki); 
2) zrównoważenie kierunków rozwoju przestrzennego układu urbanistycznego miasta - 

tworzenie przeciwwagi dla dominującego w ubiegłych latach wschodniego kierunku 
rozwoju Legnicy, powodującego deformację modelowego kształtu układu urbanistycznego 
miasta poprzez kreację południowego (ul. Jaworzyńska) i zachodniego (Chojnowska - 
Lotnicza) pasma rozwojowego oraz w dalszej perspektywie - ekspansję zainwestowania 
miejskiego na tereny położone na zachód od linii kolejowej Legnica - Złotoryja (wraz 
z dążeniem do zmiany granic administracyjnych miasta w rejonie Ulesia); 

3) utrzymanie zwartości układu urbanistycznego; 
4) konsekwentna realizacja reprezentacyjnej przestrzeni publicznej miasta (ul. Najświętszej 

Marii Panny – Rynek); 
5) zahamowanie procesu urbanistycznej i socjalnej degradacji Kartuz, a także włączonych 

do miasta wsi Piekary Wielkie, Stare Piekary, Piątnica i Przybków poprzez rewitalizację 
i przekształcenia istniejącej zabudowy oraz kontynuacja rewitalizacji rejonu ulicy Henryka 
Pobożnego (w rejonie ul. Henryka Pobożnego oraz zachodniej części Kartuz – również 
rozwój funkcji śródmiejskich); 

6) tworzenie warunków do kształtowania się tożsamości społeczności lokalnych poprzez 
kreację lokalnych centrów (ośrodków) usługowych oraz rewitalizację i kreację przestrzeni 
publicznych w dzielnicach peryferyjnych; 

7) harmonijne włączenie do organizmu miejskiego dotychczas niezagospodarowanych 
terenów powojskowych; 

8) dokończenie realizacji układu urbanistycznego zespołu osiedli mieszkaniowych 
i ośrodków usługowych w rejonie Piekar oraz w południowo-wschodniej i południowej 
części Tarninowa; 

9) efektywne wykorzystanie możliwości rozwojowych tkwiących w terenach położonych 
w rejonie węzła autostrady A4, Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Strefy 
Aktywności Gospodarczej oraz nieczynnego lotniska; 

10) tworzenie powiązań międzydzielnicowych z ominięciem centralnego obszaru miasta (ulica 
zbiorcza południowa, rozwój układu dróg w północnej części miasta); 

11) kreacja nowoczesnego centrum komunikacyjno - usługowego w rejonie dworca 
kolejowego i autobusowego z wykorzystaniem części terenów kolejowych; 

12) zachowanie i wzmocnienie ciągłości przestrzennej systemu terenów otwartych, w tym 
zielonych oraz wzbogacenie oferty jakościowej i ilościowej możliwości rekreacji i rozrywki; 

13) rekultywacja dawnej strefy ochronnej Huty Miedzi "Legnica" i terenów graniczących z nią; 
14) zapewnienie sprawnego funkcjonowania infrastruktury komunalnej; 
15) tworzenie zintegrowanych systemów transportowych, obejmujących: transport zbiorowy 

i indywidualny, węzły przesiadkowe, system Park&Ride (P&R) – parkuj i jedź, Bike&Ride 
(B&R) – zaparkuj rower i jedź, system dróg rowerowych. 
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2.3. Docelowa struktura funkcjonalno - przestrzenna  
 

1. Struktura funkcjonalno - przestrzenna stanowi wizję rozwoju przestrzennego miasta, ustaloną 
w zgodzie z wizją rozwoju określoną w „Strategii rozwoju Miasta Legnicy na lata 2005-2020 
PLUS”.  

2. Struktura funkcjonalno - przestrzenna została przedstawiona na mapie 2.1. Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego a jej elementy stanowią: 
1) Strefy S – śródmiejskie:  

a) S1 – historyczne centrum miasta (Stare Miasto), 
b) S2 – śródmieście,  
c) S3 – śródmiejski zespół przemysłowo – usługowy; 

2) Strefy U – usługowe, położone poza strefami śródmiejskimi: 
a) U1 – o znaczeniu ogólnomiejskim, 
b) U2 – centrum komunikacyjno – handlowe; 

3) Strefy M – mieszkaniowe: 
a) M1 – z przewagą zabudowy wielorodzinnej, 
b) M2 – jedno- i wielorodzinna, 
c) M3 – z przewagą zabudowy jednorodzinnej, 
d) M4 – jednorodzinna utworzona na bazie dawnych układów wiejskich; 

4) Strefy G – gospodarcze: 
a) G1 – bez funkcji mieszkaniowej, 
b) G2 – z możliwością lokalizowania funkcji mieszkaniowej; 

5) Strefy IN – infrastruktury technicznej i komunalnej: 
a) IN1 – o funkcjach uciążliwych, 
b) IN2 – zaopatrzenia w wodę, 
c) IN3 – innych obiektów infrastruktury technicznej; 

6) Strefy Z – zieleni miejskiej: 
a) Z1 – rekreacyjno – sportowa, 
b) Z2 – zieleni urządzonej i izolacyjnej, 
c) Z3 – cmentarzy, 
d) Z4 – ogrodów działkowych; 

7) Strefy R – rolniczej przestrzeni produkcyjnej: 
a) R1 – z kompleksami gleb o wysokich klasach bonitacji, 
b) R2 – z kompleksami gleb o obniżonym potencjale produkcyjnym;  

8) Strefy E – ekologiczne: 
a) E1 – korytarze i wyspy ekologiczne, 
b) E2 – lasy oraz tereny przeznaczone do zalesienia; 

9) Korytarze transportowe i tereny obsługi transportu – K, wyznaczone dla 
podstawowych elementów systemu powiązań drogowych i kolejowych, obejmujące trasy 
istniejących i orientacyjne trasy projektowanych dróg i linii kolejowych stanowiących 
podstawowy układ transportowy miasta i zapewniających powiązania z układem 
zewnętrznym: 
a) KD–A – korytarze transportowe dla autostrady, 
b) KD–S – korytarze transportowe dla drogi ekspresowej; 
c) KD–GP – korytarze transportowe dla drogi głównej ruchu przyśpieszonego, 
d) KD–G – korytarze transportowe dla drogi głównej, 
e) KD–Z – korytarze transportowe dla drogi zbiorczej,  
f) KD–O - tereny obsługi transportu drogowego, 
g) KK - korytarze transportowe dla linii kolejowych, 

 

2.4. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej 

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej zostały określone w odniesieniu do poszczególnych 
celów cząstkowych polityki przestrzennej. 

 
1) Wysoka jakość środowiska miejskiego, decydująca o korzystnym wizerunku Legnicy:   

a) rozwój nowych funkcji o regionalnym zasięgu oddziaływania, w szczególności: 

 nauki i edukacji na poziomie wyższym i pomaturalnym, 

 systemu doskonalenia zawodowego dorosłych, 
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 stworzenie bazy materialnej dla zróżnicowanej i nowoczesnej oferty usług 
miejskich (wzbogacenie oferty handlu, wydarzeń kulturalnych i rozrywki 
w otoczeniu o wysokich walorach urbanistyczno – architektonicznych), 

 rozwój specjalistycznych usług medycznych; 
b) zachowanie kameralnego charakteru i swoistego klimatu miasta: 

 rehabilitacja wnętrz urbanistycznych w przestrzeni publicznej Starego Miasta, 

 kontynuacja działań umożliwiających nadanie przestrzeni Rynku i ulicy 
Najświętszej Marii Panny charakteru reprezentacyjnego, 

 realizacja zabudowy w południowej i południowo - wschodniej części Tarninowa, 
w sposób stanowiący kontynuację całościowej kompozycji dzielnicy 
z uwzględnieniem wartości kulturowych zabudowy i układu przestrzennego; 

c) rewaloryzacja i rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, połączona z nadaniem 
im współczesnych  funkcji społecznych i gospodarczych: 

 ożywienie zabytkowych obiektów w centrum miasta,  

 rehabilitacja urbanistyczna i społeczno - gospodarcza rejonu ulicy Henryka 
Pobożnego (kontynuacja prowadzonych działań) oraz dzielnicy Kartuzy 
(Zakaczawia) wraz z rozwojem funkcji śródmiejskich w strefie nadbrzeżnej 
Kaczawy (w tym - usługi specjalistyczne i komercyjne, mieszkania o wysokim 
standardzie),  

 rehabilitacja i rewitalizacja zespołów zabudowy wiejskiej (Piekary Wielkie, Stare 
Piekary, Piątnica, Przybków) oraz pozostałości dawnej gospodarki folwarcznej, 
w szczególności założeń dworsko - parkowych (Ludwikowo, Lipniki, Czerniewice);  

d) poprawa estetyki zagospodarowania i jakości krajobrazu miejskiego w strefach 
najbardziej uczęszczanych ciągów komunikacyjnych (w pierwszym rzędzie wzdłuż 
ulicy Jaworzyńskiej, zwłaszcza na odcinku od węzła z autostradą A4 do skrzyżowania 
z ul. Grabskiego); 

e) poprawa oferty spędzania czasu wolnego, zwłaszcza w zakresie rekreacji, rozrywki 
i kultury, realizowana w dwóch zasadniczych kierunkach: 

 ożywiania dla potrzeb gastronomii i rozrywki wnętrz w zabytkowych obiektach, 
w szczególności w obrębie Starego Miasta,  

 budowy nowoczesnego centrum rekreacyjno – sportowego, 

 atrakcyjnego zagospodarowania terenów nadrzecznych, umożliwiającego również 
turystyczne wykorzystanie Kaczawy jako szlaku kajakowego.  

 
2) Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta:  

a) rozdzielenie ruchu tranzytowego i lokalnego: dokończenie budowy obwodnicy 
południowo-wschodniej; docelowo - eliminacja ruchu tranzytowego ze strefy 
śródmiejskiej, przejęcie roli dróg krajowych przez obwodnice miejskie;  

b) zapewnienie powiązań miejskiego układu komunikacyjnego z drogą tranzytową na 
kierunku północ - południe (droga ekspresowa S3) poprzez projektowane węzły;  

c) rozbudowa bezpośrednich powiązań międzydzielnicowych, omijających centrum miasta, 
w szczególności - ulicy zbiorczej południowej (Grabskiego - Okrężna - Koskowicka) oraz 
(w dalszej perspektywie) – ulicy zbiorczej północnej (pomiędzy ul. Sikorskiego 
a ul. Poznańską); 

d) udostępnienie komunikacyjne terenów rozwojowych miasta, w szczególności 
rozbudowa układu dróg w południowo-wschodniej części miasta (rejony byłego 
lotniska, terenów powojskowych, położonych na północ od Strefy Aktywności 
Gospodarczej oraz terenów rozwojowych położonych na południe od Osiedla 
Sienkiewicza); rozwiązanie obsługi komunikacyjnej cmentarza komunalnego 
zlokalizowanego na terenie gmin: Krotoszyce i Miłkowice;  

e) stopniowe wprowadzanie stref o różnym stopniu ograniczenia ruchu pojazdów 
indywidualnych na rzecz uprzywilejowania komunikacji zbiorowej, rowerowej i ruchu 
pieszego wraz z realizacją systemu parkingów Park and Ride (P&R) – zaparkuj i jedź 
oraz Bike and Ride (B&R) – zaparkuj rower i jedź; 

f) tworzenie zintegrowanego systemu transportowego, obejmującego: transport zbiorowy 
i indywidualny, węzły przesiadkowe, system P&R, B&R, system dróg rowerowych; 

g) realizowanie infrastruktury sprzyjającej poruszaniu się pieszo: likwidacja barier 
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architektonicznych, realizacja pieszych ciągów komunikacyjnych łączących tereny 
mieszkaniowe z usługami i miejscami pracy, prowadzenie ciągów pieszych przez 
atrakcyjne tereny, dostosowanie infrastruktury do ruchu osób o różnym stopniu 
sprawności i dla różnych grup, w tym dla seniorów, dorosłych z małymi dziećmi,  
zapewnienie uprzywilejowania ruchu pieszego, realizacja infrastruktury zapewniającej 
bezpieczeństwo poruszającym się pieszo; 

h) planowanie rozwoju struktur przestrzennych w oparciu o metodę Transit Oriented 
Development (TOD).  

 
3) Rozwój i zróżnicowanie bazy ekonomicznej miasta:  

a) maksymalnie efektywne zagospodarowanie terenów powojskowych, 
poprzemysłowych, terenu byłego lotniska oraz terenów sąsiadujących z Legnicką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną; 

b) tworzenie konkurencyjnej oferty lokalizacyjnej dla przyciągnięcia nowych 
przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych (m.in. poprzez stworzenie możliwości 
łączenia działalności gospodarczej i budowy mieszkań przez inwestorów 
indywidualnych i instytucjonalnych); 

c) restrukturyzacja funkcji wytwórczych w śródmieściu w kierunku rozwoju funkcji typowo 
śródmiejskich (wielofunkcyjnych), zwłaszcza w obrębie historycznych układów 
zabudowy; 

d) rozwój turystyki i związanych z nią działalności usługowych (handel, rozrywka, 
gastronomia, rzemiosło artystyczne) poprzez wykorzystanie unikatowych walorów 
miasta i jego bogatej historii. 

 
4) Tworzenie równych szans zaspokojenia podstawowych potrzeb społecznych: 

a) kreacja sieci pomocniczych (dzielnicowych) ośrodków usługowych, stanowiących 
lokalne centra życia społecznego, służące integracji społeczności lokalnych oraz 
zaspokajaniu codziennych potrzeb w zakresie usług i handlu oraz edukacji i rekreacji;  

b) wyznaczanie terenów pod zabudowę mieszkaniową o zróżnicowanych formach oraz 
standardzie, stosownie do zapotrzebowania lokalnego rynku mieszkaniowego;  

c) przekształcenia i rehabilitacja osiedli zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w celu 
podniesienia jakości życia mieszkańców i zapobieganiu problemom społecznym. 

 
5) Ugruntowanie trwałych warunków zrównoważonego rozwoju miasta: 

a) kształtowanie prawidłowej struktury funkcjonalno - przestrzennej miasta, poprzez: 

 maksymalne wykorzystanie możliwości „rozwoju miasta do wewnątrz” - 
zagospodarowanie luk budowlanych, terenów zaniedbanych, opuszczonych 
i nieefektywnie, ekstensywnie użytkowanych, w sposób nieadekwatny do ich 
atrakcyjności wynikającej z dogodnego położenia w strukturze miasta, 
w szczególności w centrum oraz w obrębie strefy śródmiejskiej,  

 wyznaczanie terenów pod inwestycje mieszkaniowe, gospodarcze i usługowe 
w ilości dostosowanej do zapotrzebowania rynku,  

 zapewnienie w miejscu zamieszkania dostępu do podstawowych usług 
publicznych, infrastruktury technicznej oraz transportu zbiorowego, 

 zachowanie terenów otwartych i zieleni w obszarach zurbanizowanych, 
powiązanych z miejskimi systemami zieleni, 

 ograniczanie oddziaływania barier przestrzennych, w szczególności rzek 
i terenów kolejowych, tworzenie dogodnych powiązań komunikacyjnych 
przeznaczonych dla ruchu lokalnego pomiędzy różnymi częściami miasta, w tym - 
zwiększenie ilości przepraw mostowych przez Kaczawę, budowa kładek dla ruchu 
pieszo – rowerowego powiązanych z systemem dróg dla rowerów i rowerowych 
ciągów pieszych, 

 stosowanie ograniczeń i wytycznych dla zagospodarowania przestrzennego 
terenów zagrożonych powodzią, określonych w specjalistycznych opracowaniach, 
w tym zakazu wprowadzania nowej zabudowy w strefie szczególnego zagrożenia 
powodzią, 

 ograniczanie konfliktów przestrzennych przez stosowanie stref zieleni izolacyjnej 
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pomiędzy strefami gospodarczymi a mieszkaniowymi, 

 ochronę centralnego korytarza ekologicznego i wentylacyjnego doliny Kaczawy; 
b) objęcie ochroną wszystkich obszarów wyróżniających się wartościami środowiska 

przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu, a także obszarów wrażliwych ekologicznie; 
c) zachowanie terenów otwartych, zagrożonych powodzią i podmokłych, jak również 

lasów, parków, alei drzew, obszarów tworzących korytarze ekologiczne jako 
potencjału do budowy systemu zielonej infrastruktury; 

d) uwzględnienie elementów zielonej infrastruktury, w szczególności poprzez 
opracowanie koncepcji zielonej infrastruktury; 

e) zwiększenie lesistości lądowych korytarzy ekologicznych w celu odzyskania ich 
drożności (docelowa odległość pomiędzy płatami lasów, zadrzewień lub zakrzaczeń 
nie powinna przekraczać kilkuset metrów do 1 km i nie powinna być przecięta innym 
barierami dla zwierząt – nie należy zalesiać obszarów cennych przyrodniczo oraz osi i 
ciągów widokowych; 

f) sukcesywne ograniczanie barier i zagrożeń funkcjonowania środowiska; 
g) tworzenie przestrzennych warunków dla prawidłowego funkcjonowania systemu 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego; 
h) ograniczanie przeznaczenia pod zabudowę podlegającą ochronie przed hałasem 

terenów narażonych na ponadnormatywne oddziaływanie, w szczególności 
infrastruktury transportowej lub separowanie takiej zabudowy poprzez ustalanie 
w planach miejscowych stref zieleni izolacyjnej lub minimalnych odległości od 
zabudowy wymagającej ochrony od potencjalnych źródeł hałasu; 

i) ograniczanie zagospodarowania terenów dotychczas niezurbanizowanych; 
j) uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przy 

ustalaniu wytycznych dla kształtowania terenów mieszkaniowych lokalnych warunków 
nasłonecznienia terenu, w szczególności poprzez: kształtowanie układu drogowego w 
sposób determinujący kierunki sytuowania zabudowy, kształtowanie wysokości 
zabudowy na terenach sąsiednich, dopasowania rodzajów dachów i kąta ich 
nachylenia do lokalnych warunków, nasycenie terenów zabudowy zielenią, zwłaszcza 
wysoką, ograniczanie tworzenia dużych połaci terenów o utwardzonej nawierzchni i 
defragmentacja dużych połaci terenów o utwardzonej nawierzchni elementami 
wprowadzającymi zacienienie; 

k) ustalenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wytycznych 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zapewniających odpowiednie 
warunki przewietrzania, w szczególności poprzez: odpowiednie kształtowanie układu 
przestrzennego zabudowy i zagospodarowania terenu, uwzględnienie systemu 
terenów zieleni jako elementu wpływającego na warunki przewietrzania, określenie 
odpowiedniego udziału terenów biologicznie czynnych oraz terenów zieleni wysokiej 
(w tym na terenach komunikacyjnych, wprowadzenie szpalerów lub alei drzew 
w pasach drogowych lub w bliskim sąsiedztwie dróg, w ścisłej zabudowie 
śródmiejskiej, wzdłuż zabudowy kwartałowej lub pierzejowej, stosowanie podcieni lub 
arkad umożliwiających ruch powietrza i swobodne przemieszczanie się osób 
(w przypadku braku możliwości wprowadzenia szpalerów lub alei w pasach 
drogowych). 

 

2.5. Kierunki zmian w przeznaczeniu terenów, kierunki i wskaźniki dotyczące 
zagospodarowania oraz użytkowania terenów. 

 
1. Kierunki zmian w przeznaczeniu terenów, kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania 

oraz użytkowania terenów zostały określone w odniesieniu do wyznaczonych elementów 
struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta (stref) i stanowią jednocześnie wytyczne do 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

2. Przeznaczenia terenów, które zostaną ustalone w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, powinny być spójne z poniższymi kierunkami. Za zgodne z ustaleniami 
studium uznaje się również ustalenie w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego przeznaczenia zgodnego z istniejącym sposobem użytkowania 
i zagospodarowania terenu.  

3. Nie należy utożsamiać granic stref, wskazanych na rysunku 2.1. Kierunki zagospodarowania 
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przestrzennego, z liniami rozgraniczającymi terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania, ustalanymi w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. W szczególności drogowe korytarze transportowe stanowią jedynie ilustrację 
powiązań transportowych a nie tereny przeznaczone na drogi.  

4. Podany poniżej wskaźnik powierzchni zabudowy rozumiany jest jako stosunek powierzchni 
zabudowy do powierzchni działki lub terenu i nie dotyczy istniejącej zabudowy. 
W szczególnych przypadkach, jeśli wskazują na to uwarunkowania, można w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego przyjąć inny wskaźnik powierzchni zabudowy.  

5. W rozdziale 2.10.5. Kierunki kształtowania sieci dróg dla rowerów i szlaków rowerowych oraz 
infrastruktury ruchu pieszego ustalone zostały wskaźniki liczby miejsc postojowych 
dla rowerów dla poszczególnych kategorii obiektów, które należy stosować w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego. 

6. Studium uwzględnia bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z art. 10 ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 503). Zmiany w przeznaczeniu 
terenów przeprowadzone i uchwalone w 2018 r. dotyczyły trzech terenów wcześniej nie 
przeznaczonego pod zabudowę: R2, dla którego ustalono strefę M4 (pow. ok. 1,9 ha), Z3, dla 
którego ustalono strefę U1 (pow. ok. 0,4 ha) i Z2, dla którego ustalono strefę M3 (pow. ok. 0,6 ha) 
oraz siedmiu terenów przeznaczonych wcześniej pod zabudowę, dla których przewidziano 
zmianę strefy funkcjonalno-przestrzennej: z U3 na Z1 (pow. ok. 15,3 ha), z U3 na Z4 (pow. ok. 
1,5 ha), z G1 na G2 (pow. ok. 64,3 ha), z G2 na M3 (pow. ok 2 ha), z M3 na M2 (pow. ok. 8 
ha), z G1 na M2 (pow. ok. 8,8 ha) i z G1 na M3 (pow. ok 2,2 ha). 

 
Aktualna zmiana przeznaczenia dotyczy następujących terenów, których granice zostały 
oznaczone na mapie 2.1. Kierunki zagospodarowania przestrzennego: 

 

Lp. 

Strefa wg Studium przyjętego Uchwałą 
Nr XLIX/503/14 RM Legnicy z dnia 
29 września 2014 r. i zmienionego 

uchwałą Nr LI/553/18 z dnia 
24 września 2018 r. 

(położenie) 

Strefa wg zmiany Studium 
Powierzchnia 
terenu (ha) 

1 
R2 

(rej. ul. Poznańskiej i Rzeszotarskiej) 
M3 58 

2 
R2 

(ul. Bydgoska w rej. elektrociepłowni) 
G1 0,58 

3 
E1 (2 ha) i R2 (5 ha) 

(rej. ul. Pawickiej) 
E2 7 

4 
G2 

(rej. ul. Leszczyńskiej i Głogowskiej) 
M1 20 

5 
G2 

(rej. ul. Leszczyńskiej i Bydgoskiej) 
M2 11 

6 
R2 

(rej. ul. Malinowej) 
Z1 i E1 

2,6 
(2Z1 i 0,6 E1) 

7 
R2 

(rej. ul. Rzecznej) 
Z1 3 

8 
G1 

(rej. ul. Kołodziejskiej) 
M4 0,17 

9 
R2 

(2 obszary na wschód od oczyszczalni) 
M2 7 (1 i 6) 

10 
R2 

(na zachód od ul. Wrocławskiej) 
G2 2 

11 
U1 

(rej. ul. Wrocławskiej i Wielkiej 
Niedźwiedzicy) 

M2 2 

12 
G2 

(rej. ul. Wrocławskiej i Zacisze) 
M3 4 

13 
G2 

(pomiędzy ul. Wrocławską a torami) 
M3 19 
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14 
KD-G 1/4 (2/2) 

(rej. ul. Wrocławskiej i szpitala) 
Z2 (likwidacja rezerwy terenu 

pod drogę) 
2 

15 
Z2 

(rej. ul. Wrocławskiej i szpitala) 
KD-GP 2/2 4 

16 
KD-Z 

(rej. ul. Wrocławskiej i szpitala) 
Z2 (likwidacja rezerwy terenu 

pod drogę) 
0,6 

17 
M2 

(rej. ul. Domejki i Westerplatte) 
G2 11 

18 
E2 

(rej. HM Legnica) 
G1 21 

19 
U1 

(rej. ul. Jaworzyńskiej) 
M1 12 

20 
U1 

(ul. Giełdowa) 
KD-Z 1 

21 
G1 

(rej. ul. Jaworzyńskiej) 
G2 0,75 

22 
R1 

(rej. ul. Zamiejskiej i Wałów 
Jaworzyńskich) 

M3, G2 i Z4 
5,89 

(0,89 M3, 
4 G2 i 1 Z4) 

23 
G1 

(rej. ul. Zamiejskiej i Objazdowej) 
G2, Z2 i Z4 

44 
(36 G2, 3 Z2 

i 5 Z4) 

24 
G2 

(rej. ul. Koskowickiej i Sudeckiej) 
M3 4 

25 
KD-Z 

(rej. zbiorczej południowej) 
KD-Z (aktualizacja pasów 

drogowych) 
 

26 
M3 

(rej. ul. Kubańskiej) 
Z2 4 

27 
KD-Z 

(na północ od ul. Gniewomierskiej) 
G2 i E1 (likwidacja rezerwy 
terenu pod drogę zbiorczą) 

3 
(2 G2 i 1 E1) 

28 
KK 

(na północ od ul. Gniewomierskiej przy 
granicy miasta) 

M3 1 

29 
M2 

(przy węźle ul. Chojnowskiej i drogi S3) 
U1 i M3 

9 
(7 U1 i 2 M3) 

30 
R2 

(na zachód od. ul. Poznańskiej) 
M3 5 

31 
KD-G 

(parking na północ od ul. Złotoryjskiej) 
G1 2 

 

Efektem wyżej opisanych zmian jest: 
1) zwiększenie powierzchni terenów w strefach mieszkaniowych (M) o ok. 169,46 ha (to jest 

23,4 ha w 2018 r. i 146,06 ha w aktualnej zmianie), 
2) zmniejszenie powierzchni terenów w strefach usługowych (U) o ok. 24,1 ha (to jest 

16,1 ha w 2018 r. i 8 ha w aktualnej zmianie), 
3) zwiększenie powierzchni terenów w strefach gospodarczych z możliwością lokalizowania 

zabudowy mieszkaniowej (G2) o ok. 62,05 ha (to jest 64,3 ha w 2018 r. i -2,25 ha 
w aktualnej zmianie), 

4) zmniejszenie powierzchni terenów w strefach gospodarczych bez możliwości 
lokalizowania zabudowy mieszkaniowej (G1) o ok. 96,54 ha (to jest -75,2 ha w 2018 r.   
i -21,34 ha w aktualnej zmianie), 

5) zwiększenie powierzchni terenów w strefach zieleni (Z) o ok. 31,1 ha (to jest 16,5 ha 
w 2018 r. i 14,6 ha w aktualnej zmianie), 

6) zmniejszenie powierzchni terenów w strefach ekologicznych (E) o ok. 14,4 ha, 
7) zmniejszenie powierzchni terenów w strefach rolniczych (R) o ok. 90,97 ha (to jest 1,9 ha 

w 2018 r. i 89,07 ha w aktualnej zmianie). 
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7. Określa się następujące kierunki zmian w przeznaczeniu terenów, kierunki i wskaźniki 
dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w odniesieniu do wyznaczonych 
stref: 
1) S1 – historyczne centrum miasta (Stare Miasto) 

a) kierunki zagospodarowania: 

 zachowanie funkcji centrum i reprezentacyjnej części miasta, 

 kształtowanie przestrzeni publicznych o wysokich walorach estetycznych, 
stanowiących reprezentacyjną część miasta, pozbawionych barier 
architektonicznych,  

 dążenie do odtworzenie pierzei zabudowy wzdłuż ciągów ulicznych, 

 kształtowanie zabudowy w sposób umożliwiający zachowanie historycznego 
układu urbanistycznego, 

 dążenie do odtworzenia lub zaakcentowania historycznej struktury przestrzennej 
i dostosowanie do niej nowej zabudowy, 

 porządkowanie elementów małej architektury, szyldów, reklam, 

 lokalizowanie obiektów reprezentacyjnych o atrakcyjnej formie zabudowy, 

 przekształcenia i rehabilitacja Starego Miasta objętego w całości strefą R1-1, 
rekompozycja, rewaloryzacja oraz uzupełnienie zabudowy, 

 lokalizowanie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 
2000 m

2
 na obszarach H1A, H1B i H1C,  

 możliwość wyznaczenia w mpzp innych obszarów lokalizacji obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2000 m

2
, 

 możliwość lokalizowania urządzeń wytwarzających energię z promieniowania 
słonecznego o mocy nieprzekraczającej 500 kW wyłącznie na dachach 
budynków; 

b) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów powinny umożliwiać kształtowanie usług 
i mieszkalnictwa, jako głównych funkcji w obrębie strefy; powinny umożliwiać 
realizację inwestycji o charakterze śródmiejskim, do których należą między innymi: 

 zabudowa usługowa,  

 zabudowa mieszkaniowo – usługowa,  

 zabudowa mieszkaniowa;  

 parki, skwery, zieleńce, obiekty sportowe i rekreacyjne, 

 parkingi, ulice, ścieżki piesze, drogi dla rowerów, place, 

 infrastruktura techniczna;  
c) wskaźnik powierzchni zabudowy minimalny 0,0, maksymalny 1,0. 
 

2) S2 –  śródmieście 

a) kierunki zagospodarowania:  

 zachowanie charakteru śródmieścia ze zwartą zabudową o dużej intensywności 
oraz o dużym nasyceniu usługami, 

 kształtowanie przestrzeni publicznych o wysokich walorach estetycznych, 
pozbawionych barier architektonicznych, 

 porządkowanie zabudowy tworzącej pierzeje ciągów ulicznych, 

 kształtowanie nowej zabudowy w sposób zapewniający ochronę wnętrz 
urbanistycznych, przestrzeni publicznych i dominant architektonicznych, 

 zachowanie historycznego układu urbanistycznego przy lokalizacji nowych 
obiektów, 

 aktywizacja w obrębie wyznaczonych głównych obszarów aktywizacji (strefy A1-5, 
A2-9), 

 przekształcenia i rehabilitacja dawnych terenów wojskowych - wspieranie 
i kontynuowanie dotychczasowych kierunków zmian użytkowania, zmierzających 
do kształtowania stref wielofunkcyjnych, poprawa jakości przestrzeni publicznych 
w obrębie wyznaczonych stref R8-4 i R8-5, 

 przekształcenia i rehabilitacja w celu powstrzymywania degradacji urbanistycznej i 
społecznej w obrębie wyznaczonych stref R2-1 , R3-1, R4-1, R5-1, R6-1, 

 podniesienie prestiżu miejsca poprzez lokalizowanie obiektów użyteczności 
publicznej,  
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 możliwość lokalizowania urządzeń wytwarzających energię z promieniowania 
słonecznego o mocy nieprzekraczającej 500 kW wyłącznie na dachach 
budynków; 

b) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów powinny umożliwiać kształtowanie usług 
i mieszkalnictwa, jako głównych funkcji w obrębie strefy; powinny umożliwiać 
realizację inwestycji o charakterze śródmiejskim, do których należą między innymi:  

 zabudowa usługowa, 

 zabudowa mieszkaniowo – usługowa, 

 zabudowa mieszkaniowa, 

 parki, skwery, zieleńce, obiekty sportowe i rekreacyjne, 

 garaże, parkingi, ulice, ścieżki piesze, drogi dla rowerów, place, 

 infrastruktura techniczna; 
c) wskaźnik powierzchni zabudowy minimalny 0,0, maksymalny 1,0. 
 

3) S3 – śródmiejski zespół przemysłowo – usługowy z funkcją mieszkaniową 

a) kierunki zagospodarowania: 

 przekształcenia i rehabilitacja zabudowy dzielnicy Fabryczna, objętej w całości 
strefą R6-1, intensyfikacja zainwestowania, dopuszczenie uzupełniającej funkcji 
mieszkaniowej, 

 porządkowanie istniejącej zabudowy, 

 kształtowanie zabudowy o uporządkowanym układzie urbanistycznym 
i estetycznej formie, 

 planowanie zabudowy umożliwiającej racjonalne wykorzystanie przestrzeni, 

 kształtowanie układu komunikacyjnego zapewniającego dogodny dojazd, 
z uprzywilejowaniem komunikacji zbiorowej i rowerowej,  

 restrukturyzacja terenów przemysłowych - wspieranie lokalnych działalności 
gospodarczych i usługowych, intensyfikacja zainwestowania, wzbogacenie funkcji 
adekwatnych do śródmiejskiego położenia dzielnicy, 

 możliwość lokalizowania urządzeń wytwarzających energię z promieniowania 
słonecznego o mocy nieprzekraczającej 500 kW wyłącznie na dachach 
budynków; 

b) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów powinny umożliwiać kształtowanie 
przemysłu, usług i mieszkalnictwa jako głównych funkcji w obrębie strefy; powinny 
umożliwiać realizację inwestycji, do których należą między innymi:  

 zabudowa przemysłowa, 

 zabudowa usługowa, 

 składy, magazyny, 

 zabudowa mieszkaniowa, 

 parki, skwery, zieleńce, obiekty sportowe i rekreacyjne, 

 garaże, parkingi, ulice, ścieżki piesze, drogi dla rowerów, place, 

 infrastruktura techniczna. 
c) wskaźnik powierzchni zabudowy minimalny 0,0 maksymalny 1,0. 
 

4) U1 - strefa usług o znaczeniu ogólnomiejskim 

a) kierunki zagospodarowania:   

 aktywizacja terenów w obrębie wyznaczonych stref aktywizacji (A1-3, A1-6, A1-7, 
A2-12, A3-1, A3-2, A4-1), 

 przekształcenia i rehabilitacja w obrębie wyznaczonych stref R (R8-6, R10-1, 
R10-2, R10-3, R10-4), 

 zachowanie istniejącej zabudowy usługowej, 

 uzupełnienie zabudowy,  

 realizacja nowych kompleksów usługowych, 

 kształtowanie przestrzeni publicznych o wysokich walorach estetycznych, 

 kształtowanie układu komunikacyjnego zapewniającego dogodny dojazd, 
z uprzywilejowaniem komunikacji zbiorowej i rowerowej, 

 rozdzielenie, w miarę możliwości, ruchu pieszego i kołowego poprzez 
wyznaczenie strefy dostaw, parkingi, place oraz ścieżki piesze i drogi dla 
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rowerów, 

 możliwość lokalizowania urządzeń wytwarzających energię z promieniowania 
słonecznego o mocy nieprzekraczającej 500 kW; 

b) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów powinny umożliwiać kształtowanie usług jako 
głównych funkcji w obrębie strefy; powinny umożliwiać realizację inwestycji, do których 
należą między innymi:  

 zabudowa usługowa, 

 zabudowa mieszkaniowo - usługowa o charakterze jednorodzinnym lub 
wielorodzinnym; 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

 zabudowa produkcyjna, 

 zieleń: parki, skwery, zieleńce, 

 obiekty sportowe i rekreacyjne, 

 tereny komunikacji: garaże, parkingi, ulice, ścieżki piesze, drogi dla rowerów, 
place, 

 infrastruktura techniczna; 
c) wskaźnik powierzchni zabudowy minimalny 0,4, maksymalny 0,8. 
 

5) U2 - centrum komunikacyjno – handlowe 

a) kierunki zagospodarowania:  

 przekształcenia i rehabilitacja terenów węzła komunikacji kolejowej i autobusowej,  

 kreacja centrum komunikacyjno - usługowego z wykorzystaniem zbędnych 
terenów kolejowych w obrębie wyznaczonej strefy R5-1, 

 przekształcenia i rehabilitacja w obrębie wyznaczonych stref R (R4-1, R5-1), 

 kształtowanie przestrzeni publicznych o wysokich walorach estetycznych,  

 kształtowanie układu komunikacyjnego zapewniającego dogodny dojazd, 
z uprzywilejowaniem komunikacji zbiorowej i rowerowej, 

 powiązanie centrum ze strefą historycznego centrum miasta, w szczególności 
poprzez ciągi piesze i rowerowe, 

 uzupełnienie zabudowy w sposób umożliwiający ukształtowanie atrakcyjnej 
przestrzeni publicznej, 

 uporządkowanie istniejącej zabudowy, 

 możliwość lokalizowania urządzeń wytwarzających energię z promieniowania 
słonecznego o mocy nieprzekraczającej 500 kW; 

b) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów powinny umożliwiać kształtowanie centrum 
komunikacyjno-usługowego jako głównej funkcji w obrębie strefy; powinny umożliwiać 
realizację inwestycji, do których należą między innymi:  

 zabudowa usługowa, 

 parkingi, ulice, ścieżki piesze, drogi dla rowerów, place, 

 infrastruktura techniczna; 
c) wskaźnik powierzchni zabudowy minimalny 0,4, maksymalny 1,0. 

 

6) M1 – strefa mieszkaniowa z przewagą zabudowy wielorodzinnej 
a) kierunki zagospodarowania:  

 realizacja nowych kompleksów zabudowy mieszkaniowej w obrębie wyznaczonej 
strefy aktywizacji A1-3, 

 przekształcenia i rehabilitacja istniejących zespołów zabudowy blokowej 
w obrębie wyznaczonych stref R (R7-1, R10-1, R10-2, R10-3, R10-4, R10-5), 

 przekształcenia i rehabilitacja terenów powojskowych (pokoszarowych) w obrębie 
stref R8-1, R7-1, 

 kształtowanie zespołów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w sposób 
funkcjonalny, zapewniający dogodny dostęp do podstawowych usług, terenów 
wypoczynkowych, rekreacyjnych i parkingów, 

 kształtowanie układu komunikacyjnego zapewniającego dogodny dojazd, 
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z uprzywilejowaniem komunikacji zbiorowej i rowerowej, 

 zachowanie istniejących i kształtowanie nowych terenów rekreacyjno - 
wypoczynkowych, dostosowanych dla różnych grup wiekowych mieszkańców;  

 tworzenie atrakcyjnych lokalnych przestrzeni publicznych umożliwiających 
integrację społeczną mieszkańców,  

 możliwość lokalizowania urządzeń wytwarzających energię z promieniowania 
słonecznego o mocy nieprzekraczającej 500 kW wyłącznie na dachach 
budynków; 

b) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów powinny umożliwiać kształtowanie 
mieszkalnictwa jako głównej funkcji w obrębie strefy; powinny umożliwiać realizację 
inwestycji, do których należą między innymi: 

 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

 zabudowa usługowa, 

 zieleń: parki, skwery, zieleńce, obiekty sportowe i rekreacyjne, 

 tereny komunikacji: garaże, parkingi, ulice, ścieżki piesze, drogi dla rowerów, 
place, 

 infrastruktura techniczna; 
c) wskaźnik powierzchni zabudowy minimalny 0,0, maksymalny 0,8. 

 
7) M2 – strefa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna  

a) kierunki zagospodarowania:  

 realizacja nowych kompleksów zabudowy mieszkaniowej w obrębie 
wyznaczonych stref aktywizacji A (A1-4, A1-6, A1-7, A2-8, A2-11, A3-1, A3-4) 

 kształtowanie zespołów zabudowy mieszkaniowej w sposób funkcjonalny, 
zapewniający dogodny dostęp do podstawowych usług, terenów 
wypoczynkowych, rekreacyjnych i parkingów,  

 kształtowanie układu komunikacyjnego zapewniającego dogodny dojazd, 
z uprzywilejowaniem komunikacji zbiorowej i rowerowej, 

 kształtowanie terenów rekreacyjno - wypoczynkowych, dostosowanych dla 
różnych grup wiekowych mieszkańców,  

 tworzenie atrakcyjnych lokalnych przestrzeni publicznych umożliwiających 
integrację społeczną mieszkańców, również w kompleksach zabudowy 
jednorodzinnej,  

 możliwość lokalizowania urządzeń wytwarzających energię z promieniowania 
słonecznego o mocy nieprzekraczającej 500 kW wyłącznie na dachach 
budynków; 

b) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów powinny umożliwiać kształtowanie 
mieszkalnictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego jako głównych funkcji w obrębie 
strefy; powinny umożliwiać realizację inwestycji, do których należą między innymi: 

 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,  

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

 zabudowa usługowa, 

 parki, skwery, zieleńce, obiekty sportowe i rekreacyjne, 

 garaże, parkingi, ulice, ścieżki piesze, drogi dla rowerów, place, 

 infrastruktura techniczna; 
c) wskaźnik powierzchni zabudowy minimalny 0,2, maksymalny 0,8. 
 

8) M3 – tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej 
a) kierunki zagospodarowania: 

 zachowanie istniejących zespołów zabudowy jednorodzinnej,  

 realizacja nowych kompleksów zabudowy jednorodzinnej w obrębie 
wyznaczonych stref aktywizacji A (A1-2, A1-6, A1-7, A2-1, A2-2, A3-5), 

 przekształcenia i rehabilitacja terenów powojskowych (pokoszarowych) w obrębie 
strefy R8-1, 

 przekształcenia i rehabilitacja w obrębie dawnych układów wiejskich 
i pozostałości gospodarki folwarcznej w granicach strefy R9-1, 
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 kształtowanie zespołów zabudowy mieszkaniowej w sposób funkcjonalny, 
zapewniający dogodny dostęp do podstawowych usług, terenów 
wypoczynkowych, rekreacyjnych i transportu zbiorowego, 

 kształtowanie układu komunikacyjnego zapewniającego dogodny dojazd, 
z uprzywilejowaniem komunikacji zbiorowej i rowerowej, 

 tworzenie atrakcyjnych lokalnych przestrzeni publicznych umożliwiających 
integrację społeczną mieszkańców, w tym wspólnych terenów rekreacyjno – 
wypoczynkowych,  

 możliwość lokalizowania urządzeń wytwarzających energię z promieniowania 
słonecznego o mocy nieprzekraczającej 500 kW wyłącznie na dachach 
budynków; 

b) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów powinny umożliwiać kształtowanie 
mieszkalnictwa jednorodzinnego jako głównych funkcji w obrębie strefy; powinny 
umożliwiać realizację inwestycji, do których należą między innymi: 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,  

 zabudowa usługowa,  

 parki, skwery, zieleńce, obiekty sportowe i rekreacyjne, 

 garaże, parkingi, ulice, ścieżki piesze, drogi dla rowerów, place,  

 infrastruktura techniczna; 
c) wskaźnik powierzchni zabudowy minimalny 0,2, maksymalny 0,6. 
 

9) M4 – tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej utworzonej na bazie dawnych 
układów wiejskich 

a) kierunki zagospodarowania:  

 przekształcenia i rehabilitacja istniejącej zabudowy dawnych układów wiejskich 
w wyznaczonych strefach R9 (R9-1, R9-2, R9-3, R9-4, R9-6),  

 uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej i usługowej,  

 realizacja nowych kompleksów zabudowy jednorodzinnej z usługami,  

 kształtowanie zespołów zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający 
uporządkowanie i rozbudowę istniejących układów przestrzennych oraz nadanie 
nowych, miejskich funkcji dawnym układom wiejskim,  

 tworzenie atrakcyjnych lokalnych przestrzeni publicznych umożliwiających 
integrację społeczną mieszkańców,  

 kształtowanie układu komunikacyjnego zapewniającego dogodny dojazd, 
z uprzywilejowaniem komunikacji zbiorowej i rowerowej, 

 możliwość lokalizowania urządzeń wytwarzających energię z promieniowania 
słonecznego o mocy nieprzekraczającej 500 kW wyłącznie na dachach 
budynków; 

b) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów powinny umożliwiać kształtowanie zabudowy 
mieszkaniowej jako głównych funkcji w obrębie strefy; powinny umożliwiać realizację 
inwestycji, do których należą między innymi: 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

 zabudowa usługowa,  

 parki, skwery, zieleńce, obiekty sportowe i rekreacyjne, 

 garaże, parkingi, ulice, ścieżki piesze, drogi dla rowerów, place, 

 infrastruktura techniczna; 
c) wskaźnik powierzchni zabudowy minimalny 0,0, maksymalny 0,6. 
 

10)  G1 – strefa gospodarcza bez funkcji mieszkaniowej  
a) kierunki zagospodarowania:  

 rehabilitacja i przekształcenia istniejącej zabudowy w obrębie wyznaczonej strefy 
R (R7-3, R7-2), 

 aktywizacja terenów w obrębie wyznaczonych stref aktywizacji A (A1-1, A1-2,    
A1-3, A2-3, A2-4, A2-5, A2-6, A2-7, A2-8, A3-3),  

 uzupełnienie zabudowy, 
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 realizacja nowych kompleksów zabudowy,  

 kształtowanie układu komunikacyjnego zapewniającego dogodny dojazd, 
z uprzywilejowaniem komunikacji zbiorowej i rowerowej, 

 kształtowanie nowoczesnych zespołów zabudowy o estetycznej formie,  

 przekształcenia i rehabilitacja istniejącej zabudowy,  

 remediacja terenów w obrębie dawnej strefy ochronnej „Huty Miedzi Legnica”,  

 intensyfikacja zabudowy umożliwiająca racjonalne wykorzystanie przestrzeni; 
b) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów powinny umożliwiać kształtowanie 

przemysłu, produkcji i usług jako głównych funkcji w obrębie strefy; powinny 
umożliwiać realizację inwestycji, do których należą między innymi: 

 zabudowa przemysłowa,  

 zabudowa produkcyjna,  

 zabudowa usługowa,  

 składy, magazyny,  

 tereny urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 500 kW wraz ze strefą ochronną, z wyjątkiem urządzeń 
wykorzystujących energię wiatru, 

 systemy oraz instalacje do wytwarzania, magazynowania i przetwarzania energii 
pochodzącej z OZE,  

 parki, skwery, zieleńce,  

 garaże, parkingi, ulice, ścieżki piesze, drogi dla rowerów, place,  

 infrastruktura techniczna; 
c) wskaźnik powierzchni zabudowy minimalny 0,0, maksymalny 0,8; 
d) dla pasa terenu wyznaczonego wzdłuż ul. Złotoryjskiej (na południowy zachód od 

strefy IN1) ustala się wymóg realizacji zieleni wysokiej pełniącej funkcję izolacyjną 
w ilości minimum 35% powierzchni terenu. 

 
11)  G2 – strefa gospodarcza z możliwością lokalizowania funkcji mieszkaniowej 

a) kierunki zagospodarowania:  

 przekształcenia i rehabilitacja założenia dworsko - parkowego Ludwikowo, 
objętego strefą R9-5,  

 przekształcenia i rehabilitacja w obrębie wyznaczonych stref R (R7-1, R7-2, R8-2, 
R8-3, R9-4), 

 aktywizacja w obrębie wyznaczonych stref aktywizacji A (A1-1, A1-2, A1-6, A1-7, 
A2-2, A2-4, A2-10, A3-3, A3-4, A3-6, A3-7, A4-1), 

 uzupełnienie zabudowy,  

 realizacja nowych kompleksów zabudowy, 

 kształtowanie układu komunikacyjnego zapewniającego dogodny dojazd, 
z uprzywilejowaniem komunikacji zbiorowej i rowerowej,  

 kształtowanie nowoczesnych zespołów zabudowy o estetycznej formie, 

 kształtowanie kompleksów zabudowy w sposób nie generujący konfliktów 
przestrzennych,  

 rehabilitacja i modernizacja istniejącej zabudowy,  

 intensyfikacja zabudowy umożliwiająca racjonalne wykorzystanie przestrzeni;  
b) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów powinny umożliwiać kształtowanie przemysłu, 

produkcji i usług jako głównych funkcji w obrębie strefy; powinny umożliwiać realizację 
inwestycji, do których należą między innymi: 

 zabudowa przemysłowa,  

 zabudowa produkcyjna,  

 zabudowa usługowa,  

 składy, magazyny;,  

 tereny urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 500 kW wraz ze strefą ochronną, z wyjątkiem urządzeń 
wykorzystujących energię wiatru, 

 zabudowa mieszkaniowa,  

 parki, skwery, zieleńce,  

 garaże, parkingi, ulice, ścieżki piesze, drogi dla rowerów, place,  
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 infrastruktura techniczna. 
c) wskaźnik powierzchni zabudowy minimalny 0,0, maksymalny 0,8. 

 
12)  IN1 - strefa infrastruktury technicznej o funkcjach uciążliwych 

a) kierunki zagospodarowania:  

 zachowanie istniejących obiektów infrastruktury technicznej,  

 uzupełnienie zabudowy,  

 realizacja nowych kompleksów zabudowy, 

 zagospodarowanie terenu w sposób racjonalny, nie generujący konfliktów 
przestrzennych, 

 przekształcenia i rekultywacja w obrębie wyznaczonej strefy R7-2; 
b) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów powinny umożliwiać kształtowanie 

infrastruktury technicznej jako głównej funkcji w obrębie strefy; powinny umożliwiać 
realizację inwestycji, do których należą między innymi: 

 obiekty budowlane, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej wraz 
z towarzyszącymi im funkcjami, w tym biura,  

 składy, magazyny,  

 tereny urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 500 kW wraz ze strefą ochronną, z wyjątkiem urządzeń 
wykorzystujących energię wiatru, 

 zabudowa produkcyjna, 

 zabudowa usługowa,  

 skwery i zieleńce,  

 garaże, parkingi, ulice, ścieżki piesze, drogi dla rowerów, place; 
c) wskaźnik powierzchni zabudowy minimalny 0,0, maksymalny 0,8. 
 

13)  IN2 – strefa infrastruktury zaopatrzenia w wodę 

a) kierunki zagospodarowania: 

 zachowanie istniejących obiektów infrastruktury technicznej,  

 uzupełnienie zabudowy,  

 realizacja nowych kompleksów zabudowy,  

 zagospodarowanie terenu w sposób racjonalny, nie generujący konfliktów 
przestrzennych; 

b) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów powinny umożliwiać kształtowanie 
infrastruktury technicznej jako głównych funkcji w obrębie strefy; powinny umożliwiać 
realizację inwestycji, do których należą między innymi: 

 obiekty budowlane, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej wraz 
z towarzyszącymi im funkcjami, w tym biura,  

 składy, magazyny,  

 tereny urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 500 kW wraz ze strefą ochronną, z wyjątkiem urządzeń 
wykorzystujących energię wiatru; 

 zabudowa produkcyjna,  

 zabudowa usługowa,  

 skwery i zieleńce, 

 garaże, parkingi, ulice, ścieżki piesze, drogi dla rowerów, place; 
c) wskaźnik powierzchni zabudowy minimalny 0,0, maksymalny 0,8. 
 

14) IN3 - strefa innych obiektów infrastruktury technicznej 
a) kierunki zagospodarowania:  

 zachowanie istniejących obiektów infrastruktury technicznej, 

 uzupełnienie zabudowy,  

 realizacja nowych kompleksów zabudowy,  

 zagospodarowanie terenu w sposób racjonalny, nie generujący konfliktów 
przestrzennych, 

 przekształcenia i rekultywacja w obrębie wyznaczonych stref R (R6-1, R7-3); 
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b) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów powinny umożliwiać kształtowanie 
infrastruktury technicznej jako głównej funkcji w obrębie strefy; powinny umożliwiać 
realizację inwestycji, do których należą między innymi: 

 obiekty budowlane, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej wraz 
z towarzyszącymi im funkcjami, w tym biura,  

 składy, magazyny,  

 tereny urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 500 kW wraz ze strefą ochronną, z wyjątkiem urządzeń 
wykorzystujących energię wiatru, 

 zabudowa produkcyjna; zabudowa usługowa,  

 skwery i zieleńce, 

 garaże, parkingi, ulice, ścieżki piesze, drogi dla rowerów, place; 
c) wskaźnik powierzchni zabudowy minimalny 0,0, maksymalny 0,8. 
 

15)  Z1 - strefa rekreacyjno - sportowa 

a) kierunki zagospodarowania:   

 przekształcenia i rehabilitacja założenia dworsko - parkowego Czerniewice 
objętego strefą R9-7, 

 zachowanie istniejących terenów rekreacyjno – sportowych,  

 ochrona istniejących parków, 

 zagospodarowanie nowych terenów rekreacyjno – sportowych, 

 kształtowanie układu komunikacyjnego zapewniającego dogodny dojazd, 
z uprzywilejowaniem komunikacji zbiorowej i rowerowej, 

 realizowanie infrastruktury niezbędnej do korzystania z terenów,  

 ochrona istniejących zasobów przyrodniczych stanowiących o atrakcyjności 
terenów, 

 aktywizacja obszaru objętego strefą A4-1, zagospodarowanie terenów na funkcje 
rekreacyjno-rozrywkowe, realizacja zabudowy usługowej o charakterze 
rekreacyjno – rozrywkowym, 

 możliwość lokalizowania urządzeń wytwarzających energię z promieniowania 
słonecznego o mocy nieprzekraczającej 500 kW wyłącznie na dachach 
budynków; 

b) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów powinny umożliwiać kształtowanie terenów 
rekreacji i sportu jako głównych funkcji w obrębie strefy; powinny umożliwiać realizację 
inwestycji, do których należą między innymi: 

 zabudowa rekreacyjno - sportowa, usługi, strzelnice, 

 zieleń parkowa, tereny rekreacji, sportu,  

 parki, skwery, zieleńce, 

 zbiorniki wodne, zbiorniki retencyjne, 

 zabudowa usługowa o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym, 

 garaże, parkingi, ulice, ścieżki piesze, drogi dla rowerów, place,  

 infrastruktura techniczna; 
c) wskaźnik powierzchni zabudowy: minimalny 0,0, maksymalny 0,5. 
 

16) Z2 – strefa zieleni urządzonej i izolacyjnej 
a) kierunki zagospodarowania:   

 zachowanie istniejących terenów zieleni urządzonej i izolacyjnej, 

 kształtowanie układu komunikacyjnego zapewniającego dogodny dojazd, 
z  uprzywilejowaniem komunikacji zbiorowej i rowerowej,   

 realizowanie infrastruktury niezbędnej do korzystania z terenów,  

 ochrona istniejących zasobów przyrodniczych stanowiących o atrakcyjności 
terenów, 

 przekształcenia i rehabilitacja w obrębie wyznaczonych stref R (R7-1, R8-1); 
b) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów powinny umożliwiać kształtowanie terenów 

zieleni jako głównych funkcji w obrębie strefy; powinny umożliwiać realizację 
inwestycji, do których należą między innymi: 

 zieleń urządzona i izolacyjna,  
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 zbiorniki wodne, zbiorniki retencyjne, 

 zabudowa rekreacyjno – sportowa,  

 tereny urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 500 kW wraz ze strefą ochronną, z wyjątkiem urządzeń 
wykorzystujących energię wiatru, 

 zabudowa usługowa,  

 garaże, parkingi, ulice, ścieżki piesze, drogi dla rowerów, place,  

 infrastruktura techniczna; 
c) wskaźnik powierzchni zabudowy: minimalny 0,0, maksymalny 0,5. 
 

17) Z3 – cmentarze 

a) kierunki zagospodarowania:  

 zachowanie istniejących cmentarzy, 

 kształtowanie układu komunikacyjnego zapewniającego dogodny dojazd, 
z uprzywilejowaniem komunikacji zbiorowej i rowerowej,  

 kształtowanie zagospodarowania terenów w sposób nadający im charakter 
terenów zielonych; 

b) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów powinny umożliwiać kształtowanie terenów 
cmentarzy jako głównych funkcji w obrębie strefy; powinny umożliwiać realizację 
inwestycji, do których należą między innymi: 

 cmentarze wraz z towarzyszącą im infrastrukturą; 

 zabudowa usługowa,  

 parkingi, ulice, ścieżki piesze, drogi dla rowerów, place,  

 infrastruktura techniczna; 
c) minimalne i maksymalne parametry i wskaźniki urbanistyczne: nie określa się. 
 

18) Z4 – strefa ogrodów działkowych 

a) kierunki zagospodarowania:   

 zachowanie i zagospodarowanie istniejących ogrodów działkowych, 

  kształtowanie układu komunikacyjnego zapewniającego dogodny dojazd, 
z uprzywilejowaniem komunikacji zbiorowej i rowerowej,   

 realizowanie infrastruktury niezbędnej do korzystania z terenów,  

 ochrona istniejących zasobów przyrodniczych stanowiących o atrakcyjności 
terenów, 

 aktywizacja w obrębie wyznaczonej strefy A1-3, 

 przekształcenia i rehabilitacja w obrębie wyznaczonej strefy R4-1; 
b) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów powinny umożliwiać przekształcenie terenów 

ogrodów działkowych w zieleń ogólnodostępną jako główną funkcję w obrębie strefy; 
powinny umożliwiać realizację inwestycji, do których należą między innymi: 

 ogrody działkowe,  

 zieleń urządzona i izolacyjna,  

 zbiorniki wodne, zbiorniki retencyjne, 

 zabudowa rekreacyjno – sportowa,  

 tereny urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 500 kW wraz ze strefą ochronną, z wyjątkiem urządzeń 
wykorzystujących energię wiatru, 

 zabudowa usługowa,  

 garaże, parkingi, ulice, ścieżki piesze, drogi dla rowerów, place,  

 infrastruktura techniczna; 
c) wskaźnik powierzchni zabudowy: minimalny 0,0, maksymalny 0,5, 
d) w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% i na których prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% wskazanych na Mapie 2.1. Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego obowiązuje zakaz wprowadzania nowej zabudowy.  
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19) R1 – strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej z kompleksami gleb o wysokich 
klasach bonitacji 
a) kierunki zagospodarowania:  

 zachowanie istniejących kompleksów rolniczych,  

 ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej,  

 zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów budowlanych zgodnych z kierunkami 
zmian w przeznaczeniu;  

b) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów powinny umożliwiać zachowanie terenów 
rolniczych jako głównych funkcji w obrębie strefy z dopuszczeniem lokalizacji 
inwestycji, do których należą między innymi: 

 zbiorniki wodne, zbiorniki retencyjne, 

 parkingi, ulice, ścieżki piesze i rowerowe, place,  

 infrastruktura techniczna; 
c) minimalne i maksymalne parametry i wskaźniki urbanistyczne: nie określa się. 
 

20) R2 – strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej z kompleksami gleb o obniżonym 
potencjale produkcyjnym 

a) kierunki zagospodarowania:  

 rekultywacja gruntów rolnych wraz z określeniem dopuszczalnych kierunków 
rolniczego wykorzystania w wyznaczonej strefie R11- 2,  

 wykorzystanie terenów do lokalizacji urządzeń wytwarzających energię ze źródeł 
odnawialnych energii o mocy przekraczającej 500 kW wraz ze strefą ochronną, 
z wyjątkiem urządzeń wykorzystujących energię wiatru, 

 zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów budowlanych zgodnych z kierunkami 
zmian w przeznaczeniu terenów; 

b) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów powinny umożliwiać zachowanie rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej jako głównej funkcji w obrębie strefy, z dopuszczeniem 
lokalizacji inwestycji,  do których należą między innymi: 

 urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 kW wraz ze strefą ochronną, z wyjątkiem urządzeń 
wykorzystujących energię wiatru,  

 zbiorniki wodne, zbiorniki retencyjne, 

 tereny komunikacji: parkingi, ulice, ścieżki piesze, drogi dla rowerów, place,  

 infrastruktura techniczna;  
c) minimalne i maksymalne parametry i wskaźniki urbanistyczne: nie określa się. 
 

21) E1 - korytarze i wyspy ekologiczne 

a) kierunki zagospodarowania:  

 ochrona prawna w obrębie użytków ekologicznych, 

 pasmo Kaczawy, rozwój funkcji usługowych i rekreacyjnych, integracja struktury 
przestrzennej śródmieścia,  

 zachowanie istniejących cieków i zbiorników wodnych,  

 ochrona dolin rzecznych stanowiących korytarze ekologiczne, 

 wyłączenie spod zabudowy terenów w obrębie użytków ekologicznych oraz 
w obrębie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 

 aktywizacja obszaru objętego strefą A1-7, 

 przekształcenia i rehabilitacja w obrębie wyznaczonych stref R (R4-1, R7-1, R9-1, 
R9-2, R11-1); 

b) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów powinny umożliwiać kształtowanie korytarzy 
i wysp ekologicznych jako głównych funkcji w obrębie strefy, z dopuszczeniem 
wypoczynku, rekreacji i sportu jako funkcji uzupełniających na terenach nie objętych 
ochroną na podstawie przepisów odrębnych oraz z możliwością realizacji inwestycji, 
do których należą między innymi: 

 parkingi, ulice, ścieżki piesze, drogi dla rowerów, place, 

 infrastruktura techniczna, 

 zbiorniki wodne, zbiorniki retencyjne, 

 urządzenia wytwarzające energię spadku rzek (elektrownie wodne) o mocy 
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przekraczającej 500 kW; 
c) minimalne i maksymalne parametry i wskaźniki urbanistyczne: nie określa się. 

 
22) E2 – lasy oraz tereny przeznaczone do zalesienia 

a) kierunki zagospodarowania:  

 zachowanie istniejących kompleksów leśnych, 

 przeprowadzenie zalesień,  

 rekultywacji terenów w kierunku leśnym w obrębie wyznaczonej strefy R11-1,  

 kształtowanie kompleksów leśnych stanowiących kierunek rekultywacji w obrębie 
dawnej strefy ochronnej „Huty Miedzi Legnica”, 

 wyłączenie spod zabudowy terenów z wyjątkiem inwestycji zgodnych 
z kierunkami zmian w przeznaczeniu; 

b) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów powinny umożliwiać kształtowanie terenów 
leśnych jako głównych funkcji w obrębie strefy; z dopuszczeniem lokalizacji inwestycji,  
do których należą między innymi: 

 parkingi, ulice, ścieżki piesze i rowerowe, place, 

 zbiorniki wodne, zbiorniki retencyjne, 

 infrastruktura techniczna; 
c) minimalne i maksymalne parametry i wskaźniki urbanistyczne: nie określa się. 
 

23) Korytarze transportowe i tereny obsługi transportu – K, wyznaczone dla 
podstawowych elementów systemu powiązań drogowych i kolejowych, obejmujące trasy 
istniejących i projektowanych dróg i linii kolejowych stanowiących podstawowy układ 
transportowy miasta i zapewniających powiązania z układem zewnętrznym: 
KD - A – korytarze transportowe dla autostrady, 
KD - S – korytarze transportowe dla drogi ekspresowej, 
KD - GP – korytarze transportowe dla drogi głównej ruchu przyspieszonego, 
KD - G – korytarze transportowe dla drogi głównej,  
KD - Z – korytarze transportowe dla drogi zbiorczej,  
KD - O - tereny obsługi transportu drogowego,  
KK - korytarze transportowe dla linii kolejowych;  
a) kierunki zagospodarowania:  

 zachowanie istniejących korytarzy transportowych, 

 realizacja planowanych dróg ekspresowych, głównych ruchu przyspieszonego, 
głównych i zbiorczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
w wyznaczonych korytarzach, 

 modernizacja i przebudowa istniejących dróg,  

 realizacja ścieżek pieszych oraz systemu dróg dla rowerów,  

 modernizacja i przebudowa istniejących linii kolejowych,  

 dostosowanie wyznaczonych odcinków do prowadzenia miejskiego transportu 
szynowego 

 aktywizacja w obrębie wyznaczonych głównych obszarów aktywizacji A (strefy 
A1-1, A1-2, A1-3, A1-6, A1-7, A2-10, A3-1, A3-3, A4-1, A2-8, A2-10), 

 przekształcenia i rehabilitacja w obrębie wyznaczonych stref R (R3-1, R4-1,     
R8-1, R9-1, R9-2, R9-3, R10-4);  

b) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów powinny umożliwiać kształtowanie korytarzy 
transportowych, jako głównych funkcji w obrębie strefy; powinny umożliwiać realizację 
inwestycji, do których należą między innymi: 

 drogi z infrastrukturą towarzyszącą,  

 linie kolejowe z infrastrukturą towarzyszącą,  

 parkingi i garaże, 

 ścieżki piesze, drogi dla rowerów, place,  

 zadrzewienia, skwery i zieleńce, 

 zabudowa usługowa związana z obsługą transportu, w tym stacje paliw i myjnie, 

 infrastruktura techniczna; 
c) minimalne i maksymalne parametry i wskaźniki urbanistyczne: nie określa się. 
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8. Dla każdej z wyżej wymienionych stref funkcjonalnych zamierzenia inwestycyjne planowane 
w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią winny uwzględniać poziom 
zagrożenia powodziowego na danym terenie oraz ograniczenia i zakazy wynikające z zapisów 
rozdziału 2.8. ustęp 7. 

 
2.6. Główne kierunki działań przestrzennych 

 
1. Główne kierunki działań przestrzennych obejmują cztery typy działań, do których należą: 

1) Przekształcenia, rehabilitacja i rekultywacja, w odniesieniu do terenów zurbanizowanych 
różnego typu (w tym nadrzecznych, powojskowych, mieszkaniowych) a także 
w odniesieniu do terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych (w tym w obrębie dawnej 
strefy ochronnej Huty Miedzi Legnica) w obrębie wyznaczonych stref przekształceń 
i rehabilitacji (R), wymienionych w punkcie 2.6.1. i wskazanych na Mapie 2.1.Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego; 

2) Aktywizacja w zakresie zabudowy i zagospodarowania, w odniesieniu do terenów 
przeznaczonych do zainwestowania w obrębie wyznaczonych stref aktywizacji (A), 
wymienionych w punkcie 2.6.2. i wskazanych na mapie 2.1. Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego; 

3) Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego w obrębie wyznaczonych korytarzy 
transportowych drogowych (KD) i kolejowych (KK), wyznaczonych na mapie 2.1. Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego; planowane elementy układu komunikacyjnego zostały 
wymienione w punkcie 2.10. i na mapie 2.4. Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego; 

4) Kształtowanie przestrzeni publicznych oraz lokalnych ośrodków usługowych w rejonach 
wymienionych w punkcie 2.6.3. 

 
2.6.1. Strefy przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji 

1. Wyznacza się strefy przekształceń i rehabilitacji obejmujące obszary wymagające 
kompleksowych działań w celu poprawy estetyki miasta, ładu przestrzennego, ograniczenia 
konfliktów funkcjonalno-przestrzennych i problemów społecznych, wskazane 
do przeprowadzenia procesów kompleksowej rewitalizacji: 
 
1) Strefa R1-1 - Stare Miasto: rekompozycja, rewaloryzacja, aktywizacja usług, 

„umeblowanie ulicy" wraz z kształtowaniem reprezentacyjnej przestrzeni publicznej miasta 
(ul. Najświętszej Marii Panny – Rynek). 
W celu odtworzenia historycznej struktury przestrzennej i dostosowania do niej nowej 
zabudowy   (rekonstrukcja i rewitalizacja zespołu staromiejskiego), konieczne jest 
przede wszystkim  dążenie do odtworzenia historycznych podziałów katastralnych. 
W stosunku do obszaru Starego Miasta przyjmuje się, iż zamierzenia  inwestycyjne 
powinny zmierzać generalnie do przywrócenia dawnego krajobrazu centrum miasta oraz 
aktywizacji funkcji usługowych (centrotwórczych), w zakresie określonym w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego. 
Celem działań powinno być w szczególności: 
a) przywrócenie wartości kompozycyjnych, kulturowych i historycznych zespołu 

staromiejskiego; 
b) przywrócenie pierwotnego biegu dawnych ciągów ulicznych i zwartej zabudowy 

pierzei; 
c) utrzymanie nowej zabudowy w historycznych liniach rozgraniczających; 
d) wzmocnienie funkcji usługowych centrum miasta; 
e) przekształcenie budynków przemysłowych na cele usługowe; 
f) likwidacja wszelkich obiektów dysharmonizujących z zespołem staromiejskim. 

 
2) Strefa R2-1 - Rejon ulicy Henryka Pobożnego:  - kontynuacja prowadzonych działań 

w zakresie rewitalizacji, aktywizacja gospodarcza i usług społecznych, wspieranie 
inicjatyw w zakresie rewitalizacji urbanistycznej i społecznej. 
 

3) Strefa R3-1 - dzielnica Kartuzy w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego, Wrocławskiej, 
Nadbrzeżnej i Konduktorskiej: rehabilitacja, powstrzymywanie degradacji tkanki 
społecznej, aktywizacja gospodarcza i usług społecznych, wspieranie inicjatyw w zakresie 
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rewitalizacji urbanistycznej i społecznej.  
Ze względu na narastającą degradację urbanistyczną i socjalną Kartuz, w połączeniu z ich 
położeniem w strefie śródmiejskiej, podjęcie działań rewitalizacyjnych (rehabilitacja 
urbanistyczna i społeczno - gospodarcza) w stosunku do tych obszarów należy postrzegać 
jako kwestię pierwszorzędną. Działania te powinny być skoordynowane z przedsięwzięciami 
związanymi z kreacją centrum komunikacyjno - usługowego w rejonie na północ od ulicy 
Pocztowej oraz rewitalizacją pasma Kaczawy i rejonu ulicy Henryka Pobożnego. 
 

4) Strefa R4-1 - pasmo Kaczawy, obejmujące tereny położone na południe od mostu na 
Kaczawie, w ciągu ulic Wrocławska - II Armii Wojska Polskiego, pomiędzy wałami 
przeciwpowodziowymi Kaczawy a ul. Jordana na zachodzie oraz ul. Fabryczną - Krętą na 
wschodzie (pow. 9 ha): rozwój funkcji usługowych i rekreacyjnych, integracja struktury 
przestrzennej śródmieścia. 
  

5) Strefa R5-1 - tereny węzła komunikacji kolejowej i autobusowej (ul. Pocztowa - 
Głogowska - Stacyjna): kreacja centrum komunikacyjno - usługowego z wykorzystaniem 
zbędnych terenów kolejowych.  

 
6) Strefa R6-1 - dzielnica przemysłowa (Fabryczna), tereny położone na północ 

od ul. Senatorskiej, Emilii Plater i Ściegiennego: wspieranie lokalnych działalności 
gospodarczych i usługowych, intensyfikacja zainwestowania, wzbogacenie funkcji 
adekwatnych do śródmiejskiego położenia dzielnicy. 
 

7) Strefy R-7 - północne obrzeże śródmieścia: przekształcenia i rehabilitacja zabudowy, 
wspieranie lokalnych działalności gospodarczych i usługowych, intensyfikacja 
zainwestowania: 
a) Strefa R7-1 - rejon ulic Leszczyńskiej, Głogowskiej i Okólnej; 
b) Strefa R7-2 -  rejon Bramy Głogowskiej i ulicy Masarskiej; 
c) Strefa R7-3 – rejon ulicy Wałbrzyskiej. 

 
8) Strefy R-8 – tereny powojskowe (pokoszarowe): wspieranie i kontynuowanie 

dotychczasowych kierunków zmian użytkowania, zmierzających do kształtowania stref 
wielofunkcyjnych, poprawa jakości przestrzeni publicznych, harmonijne włączenie 
do organizmu miejskiego i wspieranie rozwoju zróżnicowanych funkcji (usługi, zabudowa 
mieszkaniowa, działalności gospodarcze): 
a) Strefa R8-1 – tereny powojskowe (pokoszarowe) w rejonie ulic Pułkownika Karola 

Myrka, Tadeusza Gumińskiego i Henryka Karlińskiego;  
b) Strefa R8-2 - tereny powojskowe (pokoszarowe), usytuowane pomiędzy ulicą, 

Chocianowska i Przemkowską;  
c) Strefa R8-3 - tereny powojskowe (pokoszarowe), usytuowane pomiędzy ulicą 

Bytomską i Gliwicką;  
d) Strefa R8-4 - tereny powojskowe (pokoszarowe), usytuowane pomiędzy ulicą 

Chojnowską, Krótką i Batorego;  
e) Strefa R8-5 - tereny powojskowe (pokoszarowe), usytuowane pomiędzy ulicą 

Chojnowską, Lindego, Szewczenki i Pancerną;  
f) Strefa R8-6 - tereny powojskowe (pokoszarowe), usytuowane pomiędzy ulicą Zdrowia 

i Ceglaną (Lasek Złotoryjski). 
 

9) Strefy R9 - dawne układy wiejskie i pozostałości gospodarki folwarcznej: 
a) Strefa R9-1 – układ zabudowy wiejskiej Piekar Wielkich; 
b) Strefa R9-2 - układ zabudowy wiejskiej Starych Piekar;  
c) Strefa R9-3 - układ zabudowy wiejskiej Piątnicy;  
d) Strefa R9-4 - układ zabudowy wiejskiej  Przybkowa;  
e) Strefa R9-5 - założenie dworsko - parkowe Ludwikowo;  
f) Strefa R9-6 - założenie dworsko - parkowe Lipniki;  
g) Strefa R9-7 - założenie dworsko - parkowe Czerniewice. 
Powyższe osiedla i założenia traktuje się w studium jako obszary wymagające ożywienia 
(rewitalizacji) i włączenia jako pełnoprawne jednostki osadnicze do organizmu miejskiego, 
przy poszanowaniu ich  wartości kulturowych; konieczność ożywienia tychże jednostek 
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oznaczać będzie: 

 dostosowanie istniejącej w ich obrębie infrastruktury komunalnej 
do współczesnych standardów cywilizacyjnych (bądź tworzenie takiej 
infrastruktury od podstaw);  

 możliwość i konieczność remontów historycznej zabudowy i nadanie jej nowych, 
współczesnych funkcji (nierolniczych);  

 możliwość rozwoju nowej zabudowy jednorodzinnej w obrębie osiedli oraz w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie (poprzez poszerzenie zasięgu terenów możliwych 
do zabudowy w stosunku do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego). 

Ochrona wartości kulturowych dawnych osiedli wiejskich nie oznacza zatem ograniczenia 
rozwoju tychże  jednostek, ma natomiast na celu zachowanie ich specyficznych, 
cennych kulturowo cech - skali i rozplanowania  zabudowy oraz niektórych elementów 
układu urbanistycznego (nawsia, aleje).  
 

10) Strefy R10 - osiedla zabudowy blokowej: przekształcenia w zakresie tworzenia 
przestrzeni publicznych umożliwiających integrację społeczną mieszkańców, modernizacji 
istniejącej zabudowy, kształtowanie terenów rekreacyjno - wypoczynkowych, 
dostosowanych dla różnych grup wiekowych mieszkańców: 
a) Strefa R10-1 -  osiedle Kopernika  (między ulicami: Gwiezdna, Wrocławska, Wielkiej 

Niedźwiedzicy, Piłsudskiego);  
b) Strefa R10-2 -  osiedle Kopernika (między ulicami: Piłsudskiego, Radosna, Cynkowa, 

Ciołkowskiego);  
c) Strefa R10-3 – osiedle Piekary (Piłsudskiego, Sikorskiego, Sudecka);  
d) Strefa R10-4 – osiedle Piekary (między ulicami: Sikorskiego, Piłsudskiego, 

Iwaszkiewicza, Sudecka);  
e) Strefa R10-5 – osiedle Piekary (między ulicami: Armii Krajowej, Sudecka, 

Piłsudskiego). 
 

11) Strefy R11 - tereny zdegradowane przeznaczone do rekultywacji:  
a) Strefa R11-1, obszar byłej strefy ochronnej Huty Miedzi Legnica: kontynuowanie 

rekultywacji terenów w kierunku leśnym;  
b) Strefa R11-2, tereny rolne graniczące bezpośrednio z obszarem byłej strefy ochronnej 

Huty Miedzi Legnica: rekultywacja gruntów rolnych wraz z określeniem 
dopuszczalnych kierunków rolniczego wykorzystania. 
 

12) Strefa A1-1 obejmująca:  

a) wyznaczony na mapie 2.1 Kierunki zagospodarowania przestrzennego, obszar 
wskazany do aktywizacji A1-1 – południowo - wschodnia część miasta, obejmująca 
tereny położone w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej, tereny byłego lotniska, 
tereny powojskowe położone na wschód od Alei Rzeczypospolitej i na północ 
od Strefy Aktywności Gospodarczej. Jest to obszar wymagający kompleksowych 
działań rewitalizacyjnych umożliwiających efektywne wykorzystanie tej części miasta. 

 

2.6.2. Strefy aktywizacji  

1. Wyznacza się strefy aktywizacji w zakresie zabudowy i zagospodarowania, w odniesieniu 
do terenów przeznaczonych do zainwestowania, stanowiące główne pola przedsięwzięć 
aktywizujących funkcje usługowe, gospodarcze i mieszkaniowe. Granice stref aktywizacji 
wymienionych poniżej wskazane zostały na mapie 2.1. Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
1) Strefy A1 - główne obszary aktywizacji realizowanej na zasadzie zorganizowanej 

działalności inwestycyjnej: 
a) Obszar A1-1 – południowo - wschodnia część miasta, obejmująca tereny położone 

w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej, teren byłego lotniska, tereny powojskowe 
położone na wschód od Alei Rzeczypospolitej i na północ od Strefy Aktywności 
Gospodarczej; 

b) Obszar A1-2 – południowo - wschodnia część miasta, obejmująca tereny położone 
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na wschodnim i południowym obrzeżu Osiedla Sienkiewicza. Efektywne 
zagospodarowanie (głównie na cele zróżnicowanych działalności gospodarczych 
i usług, częściowo także dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej) rozległych, 
niezainwestowanych lub częściowo zainwestowanych terenów w południowo - 
wschodniej części miasta, dogodnie położonych pod względem komunikacyjnym, 
będzie miało pierwszorzędne znaczenie dla przyszłości Legnicy;  

c) Obszar A1-3 - "południowe pasmo aktywizacji" w rejonie skrzyżowania 
ul. Jaworzyńskiej z zachodnią obwodnicą miasta; aktywizacja kierunku południowego 
ma na celu: właściwe wykorzystanie możliwości rozwoju miasta wzdłuż osi ulicy 
Jaworzyńskiej, a w szczególności - zagospodarowanie obszaru zlokalizowanego wzdłuż 
południowego odcinka tej drogi pomiędzy jej skrzyżowaniem z zachodnią obwodnicą 
miasta w rejonie Ludwikowa a istniejącym skrzyżowaniem z ul. Grabskiego;  

d) Obszar A1-4 - jednostka Piekary D (rejon ul. Sikorskiego - Piłsudskiego, Jaskółcza); 
e) Obszar A1-5 – kwartał pomiędzy ulicami: Chojnowską, Żołnierską, Lotniczą 

i Marynarską, aktywizacja ma na celu zagospodarowanie i włączenie w strukturę 
miasta terenów powojskowych i dotychczas niezainwestowanych; 

f) Obszar A1-6 i A1-7 - "zachodnie pasmo aktywizacji" obejmujące tereny położone 
w rejonie ulic: Chojnowskiej, Działkowej, Kołobrzeskiej i linii kolejowej do Złotoryi; 
aktywizacja pasma zachodniego ma na celu:   

 zrównoważenie rozwoju struktury urbanistycznej miasta poprzez przedłużenie 
obszaru śródmiejskiego w kierunku zachodnim, tworzące przeciwwagę 
dla dominującego dotychczas wschodniego kierunku rozwoju); 

 zagospodarowanie tej części miasta powinno stanowić także pierwszy etap 
rozwoju Legnicy w kierunku zachodnim poza linię kolejową Legnica - Złotoryja 
w stronę planowanej zachodniej obwodnicy miasta i cmentarza komunalnego 
w Jaszkowie.  
 

2) Strefy A2 - inne obszary przeznaczone pod zabudowę, realizowane w większości 
na zasadzie zorganizowanej działalności inwestycyjnej: 
a) Obszar A2-1 - rejon ul. Sikorskiego - Sudecka - Armii Krajowej;  
b) Obszar A2-2 - Piekary Wielkie - część zachodnia (rejon ul. Wrocławska – 

Ceramiczna);  
c) Obszar A2-3 – Poznańska Zachód;  
d) Obszar A2-4 – rejon ul. Poznańska - Bydgoska – Polkowicka; 
e) Obszar A2-5 – rejon ul. Bydgoska – Pątnowska;  
f) Obszar A2-6 – rejon ul. Pawicka - Bydgoska - linia kolejowa Legnica – Prochowice;  
g) Obszar A2-7 – Centralna Ciepłownia - Pawicka – Dobrzejowska;  
h) Obszar A2-8 – tereny JAR 32 w rejonie skrzyżowania ul. Złotoryjskiej z zachodnią 

obwodnicą miasta;  
i) Obszar A2-9 – rejon ul. Bracka - Cmentarna - Kazimierza Wielkiego;  
j) Obszar A2-10 – rejon ulicy Pątnowskiej, Pawickiej;  
k) Obszar A2-11 – rejon zajezdni PKS (Aleja Rzeczypospolitej);  
l) Obszar A2-12 - rejon ul. Kaczawska - Al. Rzeczypospolitej – Ogrodowa. 

 
3) Strefy A3 - pozostałe, ważniejsze obszary aktywizacji (działalności gospodarczych, 

usług lub zabudowy mieszkaniowej): 
a) Obszar A3-1 - tereny położone na południe od ul. Koskowickiej;  
b) Obszar A3-2 – Przybków - Nowodworska (Niezapominajek - Zielna - Nowodworska – 

Wielogórska);  
c) Obszar A3-3 – rejon skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej – Gniewomierskiej;  
d) Obszar A3-4 – rejon ul. Poznańska – Bydgoska;  
e) Obszar A3-5 - między ul. Poznańską a linią kolejową do Lubina;  
f) Obszar A3-6 - rejon ulic: Bydgoskiej, Dobrzejowskiej, Rzeszotarskiej; 
g) Obszar A3-7 – rejon ulicy Pątnowskiej, w sąsiedztwie linii kolejowej. 

 
4) Strefy A4 - obszary przeznaczone do rozwoju funkcji usługowo-rekreacyjnych: 

a) Obszar A4-1 - rejon Parku Bielańskiego. 
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Określa się ponadto strefy współpracy i uzgodnień z gminami sąsiednimi dla realizacji przedsięwzięć 
rozwojowych miasta (w szczególności - realizacji planowanych elementów układu komunikacyjnego 
oraz cmentarza komunalnego), wskazane na Mapie 2.1. Kierunki zagospodarowania przestrzennego. 
 
2.6.3. Strefy kreacji ośrodków usługowych i przestrzeni publicznych 

1. Określa się obszary przestrzeni publicznych, które stanowią istotne elementy kształtowania 
struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta. Są to przede wszystkim wskazane poniżej 
potencjalne rejony kształtowania nowych lub wzmocnienia istniejących przestrzeni 
publicznych (place, odcinki ulic). Ponadto określone zostają rejony miasta wymagające 
ukształtowania lokalnych ośrodków usługowych, stanowiących przestrzenie publiczne oraz 
rejony i miejsca ważne dla kształtowania wysokiej jakości krajobrazu miasta. Dodatkowo, 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, mogą zostać wyznaczone inne 
obszary przestrzeni publicznych, jeżeli wskazują na to uwarunkowania lokalne. 

2. Określa się rejony miasta szczególnie wymagające ukształtowania lokalnych ośrodków 
usługowych:  
1) Osiedle Asnyka - Białe Sady;  
2) Osiedle Drzymały;  
3) Czarny Dwór - Osiedle Kasztanowa;  
4) Osiedle przy ul. Bydgoskiej;  
5) Piątnica;  
6) Osiedle Sienkiewicza – Przybków. 

3. Wskazuje się potencjalne rejony kształtowania nowych lub wzmocnienia istniejących 
przestrzeni publicznych (place, odcinki ulic): 
1) w południowo - wschodniej i południowej części Tarninowa (przewidywane do realizacji 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów): 
a) dawny Plac Bluchera (pomiędzy ul. Św. Elżbiety, Tatarską i Oświęcimską);  
b) plac na planowanym przecięciu ul. Kościuszki i Inwalidów/Reja (tworzący południowe 

zamknięcie układu urbanistycznego Tarninowa);  
c) plac u zbiegu ulic Złotoryjskiej, Asnyka, Grunwaldzkiej, Saperskiej i Słowackiego 

(rejon dawnej pętli tramwajowej);  
d) plac w rejonie planowanego przedłużenia ul. Mickiewicza i Stromej;  
e) przestrzeń publiczna w rejonie ul. Marcinkowskiego. 

2) centrum komunikacyjno - usługowe (rejon dworca kolejowego i autobusowego);  
3) Plac Franciszkański, Plac Komuny Paryskiej;  
4) dawne ogrody Akademii Rycerskiej pomiędzy ulicami Franciszkańską, Jagiellońską, Żwirki 

i Wigury oraz Książęcą;  
5) rejon ulic Wrocławskiej - Zielonej;  
6) w obrębie terenów powojskowych, a w szczególności - dawnych koszar garnizonowych 

przy ul. Hutników, a także przy ul. Drzymały - Zachodniej, Żołnierskiej i Kawaleryjskiej, 
Poznańskiej, Słubickiej i Alei Rzeczypospolitej;  

7) rejon ulic Kilińskiego - Lubuska - Asnyka;  
8) rejon ul. Ścinawskiej na północ od Dworca Głównego;  
9) przestrzenie publiczne (głównie nawsia) w obrębie dawnych układów wiejskich 

(wymagające rewitalizacji): Piątnica, Piekary Wielkie (pomiędzy ul. Wandy - Ziemowita - 
Dąbrówki - V Dywizji Piechoty), Przybków;  

10) przestrzenie publiczne w obrębie osiedli zabudowy wielorodzinnej blokowej: osiedle 
Kopernika (Plac Kardynała Wyszyńskiego, rejon ulic Moniuszki - Wrocławska - Gwiezdna 
- Piłsudskiego); projektowane przestrzenie publiczne (place i tereny rekreacyjne) w rejonie 
osiedla Piekary B oraz jednostki Piekary D; 

11) nowe przestrzenie publiczne związane z terenami rekreacyjnymi (park po wschodniej 
stronie Kaczawy, bulwary nad Kaczawą pomiędzy Kartuzami a rejonem ul. Henryka 
Pobożnego, Park Bielański, bulwary nad Czarną Wodą). 

4. Wskazuje się rejony (odcinki ulic istniejących i planowanych) oraz miejsca (“węzły” głównych 
ulic - istniejące i planowane), potencjalnie istotne dla kształtowania wysokiej jakości 
krajobrazu miasta: 
1) ul. Jaworzyńska od węzła z autostradą A4 do skrzyżowania z zachodnią obwodnicą 

miasta (w tym miejsca szczególnie ważne: węzeł autostrady A4, wjazd do specjalnej 
strefy ekonomicznej, skrzyżowanie z ul. Gniewomierską i Nowodworską, odcinek 
projektowanej ulicy zbiorczej pomiędzy ulicami Nowodworską i Jaworzyńską na południe 
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od Osiedla Sienkiewicza, węzeł zachodniej obwodnicy miasta z ul. Jaworzyńską);  
2) węzły i skrzyżowania zachodniej obwodnicy miasta z ul. Działkową, Chojnowską 

i Złotoryjską; 
3) projektowany plac u zbiegu ul. Kościuszki i Inwalidów, skrzyżowanie ul. Grabskiego 

z Jaworzyńską;  
4) rejony skrzyżowania planowanej ulicy zbiorczej południowej z ulicami: planowanym 

przedłużeniem Mickiewicza, Topolową oraz z projektowaną ulicą łączącą Strefę 
Aktywności Gospodarczej z Aleją Piłsudskiego w rejonie Parku Bielańskiego; 

5) ulica Leszczyńska od skrzyżowania z ul. Głogowską do skrzyżowania z ul. Ścinawską;  
6) ulice Kartuska i Wrocławska pomiędzy Kartuzami a Starym Miastem, rejon skrzyżowania 

ul. Wrocławskiej z ul. Moniuszki i Kartuską, rejon skrzyżowania Alei Piłsudskiego 
z ul. Moniuszki, II Armii Wojska Polskiego i Aleją Rzeczypospolitej; 

7) Aleja Piłsudskiego na odcinku pomiędzy północną i południową częścią osiedli Kopernika; 
8) rejon skrzyżowania Alei Rzeczypospolitej z ulicą prowadzącą do Strefy Aktywności 

Gospodarczej; 
9) rejon Ronda Niepodległości (skrzyżowanie Alei Piłsudskiego i ul. Sikorskiego) 

oraz skrzyżowanie ul. Koskowickiej z południowo - wschodnią obwodnicą miasta. 
 

2.7. Polityka przestrzenna wobec obiektów handlowych 

1. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 400 m
2
 mogą być 

lokalizowane we wszystkich strefach, w których usługi stanowią główną lub dodatkową 
funkcję.  

2. Określa się obszary rozmieszczenia obiektów handlowych, w tym wielkopowierzchniowych, 
o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m

2
 oraz zasady kształtowania sieci obiektów 

handlowych: 
1) Obszary, w których możliwe jest lokalizowanie obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 400 m
2
, w granicach oznaczonych na rysunku studium (mapa 2.1. 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego i mapa 2.7. Instrumenty polityki przestrzennej) 
o symbolach od H1A do H42, obejmują: 
a) w strefie śródmiejskiej (wraz z rejonem Osiedla Asnyka): 

 Stare Miasto [centrum] w obrębie ul. Piastowska, Pocztowa, Libana, Witelona, 
Skarbka, Muzealna – obszary H1A, H1B i H1C;  

b) w strefie obrzeżnej Starego Miasta: 

 rejon ul. Przemysłowa, Piastowska, Chojnowska - obszary H2, H3A i H3B; 

 w północnej części Tarninowa – obszary H4A i H4B;  

 na północnym i wschodnim obrzeżu Starego Miasta – obszary H5A, H5B, H5C, 
H5D i H5E. 

c) Kartuzy – obszary H6A, H6B, H6C, H6D i H6E.  
d) w południowo – zachodniej części strefy śródmiejskiej: 

 rejon ul. Chojnowska, Marynarska, Lotnicza, Kawaleryjska - obszar H7;  

 rejon Osiedla Asnyka – obszary H8A i H8B. 
e) w południowej części Tarninowa (rejon planowanego centrum dzielnicy oraz 

skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej i Grabskiego) – obszary H9A, H9B, H9C i H9D. 
f) w północnej części miasta: 

 rejon ul. Brama Głogowska, Głogowska, Bagienna, Słubicka – obszary H10 i H11; 

 rejon ul. Brama Głogowska, Ścinawska, Kobylińska, Gliwicka oraz Poznańska, 
Leszczyńska;  

 Bydgoska – obszary H12, H13 i H14;  

 rejon ul. Bydgoska, Szczytnicka, Polkowicka, Poznańska – obszary H15, H16, 
H17 i H18. 

g) w zachodniej części miasta: 

 rejon ul. Chojnowska, Rolnicza, Działkowa, Zachodnia Obwodnica – obszary H19 
i H20;  

 rejon ul. Chojnowska, Domeyki, Zachodnia Obwodnica oraz Domeyki, 
Westerplatte, Kołobrzeska – obszary H21, H22 i H23.  

h) w strefie pomiędzy Kartuzami a Osiedlem Kopernika (rejon skrzyżowania 
ul. Wrocławskiej i Czarnieckiego oraz ul. II Armii Wojska Polskiego i al. Piłsudskiego 
z al. Rzeczypospolitej i ul. Moniuszki) – obszary H24A, H24B i H24C. 
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i) w obrębie Osiedla Kopernika – obszary H25A, H25B, H25C, H25D i H25E. 
j) we wschodniej części miasta (Piekary): 

 rejon Piekar Wielkich – obszary H26 i H27; 

 rejon osiedli Piekary A, B, C i D – obszary H28, H29, H30A, H30B, H30C, H30D, 
H30E, H31 oraz H32A i H32B;  

 rejon ul. Koskowicka – Sikorskiego [planowana droga krajowa nr 94] – obszar H33. 
k) w południowej części miasta: 

 rejon skrzyżowania al. Rzeczypospolitej z ul. Okrężną – obszar H34;  

 rejon skrzyżowania Zachodniej Obwodnicy i ul. Złotoryjskiej – obszary H35A 
i H35B;  

 rejon ul. Jaworzyńska, al. Zwycięstwa, Myśliwska, Zachodnia Obwodnica – 
obszar H36;  

 rejon ul. Jaworzyńska – Żniwna [Ludwikowo] – obszar H37;  

 północna część lotniska w rejonie ul. Zamiejska, Nowodworska, Spółdzielcza, 
Myrka – obszar H38;  

 rejon ul. Jaworzyńska – Nowodworska – obszar H39;  

 rejon ul. Gniewomierska – Jaworzyńska – obszary H40, H41 i H42. 
2) W strefach: H1 (Stare Miasto), H6 (Kartuzy), H20 (rejon ul. Chojnowska – Rolnicza – 

Drzymały – Działkowa), H25 (Osiedle Kopernika), H30 (Os. Piekary A) i H32 (Os. Piekary B 
i C), oznaczonych na rysunku studium, można w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego wyznaczyć inne obszary rozmieszczenia obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m

2
, nieprzekraczającej 2000 m

2
. 

3) W kształtowaniu sieci obiektów handlowych należy uwzględniać następujące zasady: 
a) w obszarach oznaczonych symbolami: H3B, H5D, H6A, H6B, H6C, H6D, H6E, H7, H8A, 

H8B, H9B, H9C, H9D, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16, H20, H21, H23, H25C, 
H25D, H25E, H30A, H30B, H30C, H30D, H30E, H32A, H32B, H34, H35B, H37, H39, 
H40, H41, H42 mogą działać jedynie obiekty o powierzchni sprzedaży 
nieprzekraczającej 2000 m

2
; 

b) w obszarach położonych w: obrębie Starego Miasta i w jego strefie obrzeżnej, 
z wyjątkiem obszaru H2, rejonie Kartuz, z wyjątkiem obszaru H6E, południowej części 
Tarninowa oraz w obszarach oznaczonych symbolami: H7, H10, H21, H23, H37 i H42 
obowiązuje zakaz realizacji nowych obiektów w formie jednokondygnacyjnych 
(parterowych) i jedno-przestrzennych hal; 

c) w obszarach położonych w: obrębie Starego Miasta i w jego strefie obrzeżnej, 
z wyjątkiem obszaru H2 i H3B, rejonie Kartuz, z wyjątkiem obszaru H6E oraz 
w południowej części Tarninowa obowiązuje nakaz realizacji nowych obiektów 
w formie galerii handlowej, domu towarowego lub handlowego albo wielofunkcyjnego 
centrum handlowo – usługowego typu miejskiego (o zasięgu obsługi dostosowanym 
do usytuowania obszaru w strukturze funkcjonalno - przestrzennej miasta, o funkcjach 
handlowych, obsługi finansowej, kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, a także 
mieszkaniowych, w tym zamieszkania zbiorowego), z przestrzeniami publicznymi 
i parkingami podziemnymi lub wbudowanymi w obiekt, a także w formie budynków 
usługowo – mieszkaniowych; 

d) w obszarach oznaczonych symbolami H7, H10, H21, H23 obiekty handlowe należy 
realizować z uwzględnieniem przeważającej funkcji mieszkaniowej, głównie w formie 
budynków usługowo – mieszkaniowych; 

e) w obszarach położonych w strefie śródmiejskiej (wraz z Os. Asnyka), z wyjątkiem 
obszaru H2, oraz w obrębie obszarów lub stref oznaczonych symbolami H10, H20, 
H21, H23, H25, H30, H31, H32, H34 i H35B obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów 
handlu hurtowego. 

 
2.8. Polityka przestrzenna wobec środowiska przyrodniczego i lokalne 
zagrożenia środowiskowe 

1.  Polityka przestrzenna wobec środowiska przyrodniczego zakłada: 
1) kontynuację rekultywacji terenów byłej strefy ochronnej Huty Miedzi Legnica w kierunku 

leśnym (strefa R11-1);  
2) rekultywację gruntów rolnych wraz z określeniem dopuszczalnych kierunków rolniczego 
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wykorzystania na terenach rolnych graniczących bezpośrednio z obszarem byłej strefy 
ochronnej Huty Miedzi Legnica (strefa R11-2);  

3) rekultywację terenów skażonych metalami ciężkimi i czynnikami ropopochodnymi 
np. teren byłego lotniska;  

4) utrzymanie, wzmocnienie i otworzenie systemu terenów otwartych – np. obszar Lasku 
Pawickiego z kompleksem leśnym Równiny Lubińskiej oraz pasma dolin rzek: Kaczawy 
i Wierzbiaka; 

5) kontynuację programu „Likwidacji niskiej emisji”;  
6) objęcie ochroną prawną obiektów i obszarów cennych przyrodniczo; 
7) wdrażanie i egzekwowanie przepisów ochrony środowiska; 
8) podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie zachowań proekologicznych 

wśród mieszkańców poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej w szkołach 
i placówkach oświatowych. 

2. W celu zminimalizowania szkodliwego oddziaływania na środowisko, planuje się przebudowę 
kanalizacji ogólnospławnej na rozdzielczą ( w centrum miasta).  
Rozwiązania przestrzenne ustaleń polityki wobec środowiska przyrodniczego określa mapa 
2.2 (Polityka przestrzenna wobec środowiska przyrodniczego). 

3. Ochrona prawna wartości środowiska przyrodniczego.  
1) Istniejący stan w zakresie prawnej ochrony środowiska przyrodniczego, obejmuje 

następujące obiekty i obszary objęte ochroną: 
a) pomniki przyrody: 2 pomniki przyrody nieożywionej (głazy narzutowe) oraz 49 

pomników przyrody ożywionej (214 drzew - pojedyncze obiekty, grupy drzew i aleje), 
zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku nr 2 do uwarunkowań; 

b) użytki ekologiczne utworzone: uchwałą Rady Miejskiej Legnicy: Nr XXII/239/2000 
z dnia 27 kwietnia 2000 r. w celu ochrony pozostałości terenów podmokłych („Glinki 
w Lasku Złotoryjskim”, „Glinianki przy ulicy Szczytnickiej” i „Podmokła łąka przy ulicy 
Poznańskiej” i uchwałą Nr XXVII/294/04 Rady Miejskiej Legnicy z 29 listopada 2004 r. 
(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 2 z dnia 05.01.2005 r.poz.79) w sprawie utworzenia użytku 
ekologicznego „Trzcinowisko przy ul. Miejskiej”. Uchwałą Nr XXV/259/04 Rady 
Miejskiej w Legnicy z dnia 27 września 2004 r. (Dz .Urz. Woj. Doln. Nr 213 z dnia 
04.11.2004 r. poz. 3318) ograniczono zasięg użytku ekologicznego „Trzcinowisko przy 
ul. Gniewomierskiej” do jego północnej części. Uchwałą Nr XXX/302/17 Rady Miejskiej 
Legnicy z dnia 27 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 3.03.2017 r. poz. 1074) 
zniesiono użytek ekologiczny pn.: „Lasek przy ulicy Rzeszotarskiej”, a uchwałą 
Nr XLIV/483/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. 
z dnia 05.04.2018 r. poz. 1736) zniesiono formę ochrony przyrody w postaci użytku 
ekologicznego pod nazwą „Bagno przy ul. Poznańskiej”. Obecnie, łączna 
powierzchnia ustanowionych użytków ekologicznych na terenie Legnicy wynosi 
15,44 ha. Wykaz użytków ekologicznych zawiera załącznik 3 do uwarunkowań. 

2) Następujące obiekty i obszary proponuje się objąć ochroną prawną w postaci: 
a) pomników przyrody:  

 aleja lipowa na południe od ul. Wodnej, 

 szpaler kasztanowców przy ul. Wielogórskiej w Przybkowie, 

 wierzba w rejonie ul. Mickiewicza, 

 grupa drzew (trzy wierzby i dąb) w dolinie Czarnej Wody, 

 pomnik przyrody nieożywionej - granitognejs z fragmentem żyły kalcytowej w Lasku 
Złotoryjskim; 

b) użytku ekologicznego: szuwary przy Wałach Królowej Jadwigi (pow. 9,1 ha) - 
zalewisko, bujnie porastające sitowiem, pałką szerokolistną i rdestnicą pływającą, 
stanowiące siedlisko licznych gatunków płazów, gadów i ptactwa wodnego.  

3) Obszary wartościowe przyrodniczo, nie proponowane do ochrony prawnej, szczególnie 
istotne dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego, wymagające ochrony przed 
zainwestowaniem w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, obejmują 
(prócz korytarzy ekologicznych związanych z dolinami cieków): 
a) pozostałości terenów podmokłych położonych w rejonie ul. Podmokłej i Rzecznej (dno 

dawnego stawu);  
b) Lasek Pawicki (pow. 40 ha) - obejmuje zespoły leśne odzwierciedlające zróżnicowane 

stosunki wilgotnościowe, z gatunkami roślin ściśle i częściowo chronionych oraz 
siedliskami chronionych gatunków płazów, gadów i ptaków; 
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c) obszar położony pomiędzy ul. Rzeszotarską a wysypiskiem odpadów komunalnych 
(pow. 75 ha), cechujący się znacznym nagromadzeniem walorów przyrodniczych 
(dzięki zróżnicowanym siedliskom występuje tu liczna populacja wielu chronionych 
gatunków fauny i flory). 

4. Zieleń miejska.  
1) W skład terenów zieleni miejskiej wchodzą: 

a) parki i ośrodki sportowo – rekreacyjne; 
b) zieleń reprezentacyjna, towarzysząca obiektom usługowym, ciągi spacerowe, skwery 

i zieleńce;  
c) ogrody działkowe;  
d) cmentarze, zieleń izolacyjna i pozostała, towarzysząca infrastrukturze komunalnej, 

technicznej i transportowej. 
2) Ze względów społecznych, a także ekologicznych i przyrodniczych, tereny istniejących 

ogrodów działkowych chroni się przed przeznaczeniem na inne funkcje; wyjątek stanowią 
fragmenty ogrodów działkowych położonych w korytarzach planowanych inwestycji 
drogowych oraz ogrody działkowe usytuowane w rejonie południowego Tarninowa 
i Ulesia, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo - usługową.  
Szczegółowe rozwiązania w zakresie polityki przestrzennej w stosunku do ogrodów 
działkowych zawiera mapa 2.2. 

5. Rolnicza przestrzeń produkcyjna.  
1) W skład rolniczej przestrzeni produkcyjnej wchodzą kompleksy gruntów ornych i użytków 

zielonych, położone w północnej części Legnicy. Ich znaczenie dla rozwoju miasta jest 
minimalne i ogranicza się do produkcji płodów rolnych przez rolników w celach 
handlowych i na własne potrzeby konsumpcyjne.  

2) W studium wyznaczone zostały dwa typy rolniczej przestrzeni produkcyjnej, R1 – strefa 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej z kompleksami gleb o wysokich klasach bonitacji i R2 – 
strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej z kompleksami gleb o obniżonym potencjale 
produkcyjnym. 

6. Rekultywacja środowiska. 
1) Priorytetowym zadaniem w zakresie rekultywacji środowiska będzie kontynuacja 

przedsięwzięć zmierzających do przywrócenia pełnej czynności biologicznej 
(zagospodarowanie głównie w kierunku leśnym) na obszarach byłej strefy ochronnej Huty 
Miedzi „Legnica” oraz rekultywacja terenów rolnych na obszarze graniczącym 
bezpośrednio z byłą strefą ochronną oraz tworzenie pasa izolującego tereny ujęcia wody 
w Przybkowie od wpływów działalności huty.  

2) Inne miejsca na obszarze miasta, które będą poddawane bieżącej rekultywacji, to tereny 
wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Dobrzejowskiej oraz tereny skażone metalami 
ciężkimi i czynnikami ropopochodnymi np. teren byłego lotniska.  

7. Lokalne zagrożenia środowiskowe 

1) Do lokalnych zagrożeń środowiskowych, powodujących trwałe ograniczenia możliwości 
zagospodarowania terenu należy przede wszystkim zagrożenie powodziowe.  

2) Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze 
zm.) obszarami szczególnego zagrożenia powodzią są: 
a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%; 
b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%; 
c) międzywale, to jest obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub 

naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także 
wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 224. 

3) Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zapisy przepisów 
odrębnych, w tym ograniczenia i zakazy wynikające z ustawy Prawo wodne oraz: 
a) zakaz rozbudowy istniejących obiektów oraz realizacji nowej zabudowy w międzywalu 

oraz w granicach obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 
jest wysokie (10%) – zakaz nie dotyczy budowli przeciwpowodziowych, urządzeń 
wodnych i obiektów związanych z gospodarką wodną, to jest obiektów 
hydrotechnicznych, hydroenergetycznych itp.; 

b) zakaz realizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii 
w międzywalu oraz w granicach obszarów, na których prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi jest wysokie (10%); 

c) w granicach obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 
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średnie i wynosi 1% dopuszczenie lokalizacji paneli fotowoltaicznych wyłącznie na 
dachach budynków lub na budynkach, pod warunkiem ich montażu powyżej rzędnej 
zwierciadła wody powodziowej 1%; 

d) zakaz zmiany przeznaczenia na cele mieszkaniowe istniejących budynków o innej 
funkcji położonych w międzywalu oraz w granicach obszarów, na których 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie (10%) i w granicach 
obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 
1% w zakresie głębokości powyżej 1 m; 

e) nakaz realizacji inwestycji w technologii uwzględniającej możliwość wystąpienia 
zagrożenia zalaniem wodami powodziowymi dla nowej zabudowy realizowanej 
w granicach obszarów na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 
średnie oraz w przypadku robót budowlanych prowadzonych w istniejących 
budynkach, w szczególności wymóg: 

 wyniesienia poziomu parteru ponad poziom wód powodziowych, 

 zabezpieczenia przed uszkodzeniami w czasie powodzi wszelkich obiektów 
infrastruktury technicznej (sieci, urządzeń, instalacji), 

 zastosowania wodoodpornych lub małowrażliwych na wodę materiałów. 
4) Dopuszcza się możliwość ustalania dodatkowych zakazów i ograniczeń 

w zagospodarowaniu terenów położonych w granicach obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

5) Zagospodarowanie terenów w strefie ochronnej wału przeciwpowodziowego, to jest 
w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odwodnej i odpowietrznej 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

6) Na mapie 2.1. Kierunki zagospodarowania przestrzennego uwzględnione zostały obszary 
szczególnego zagrożenia powodzią, z podziałem na obszary, na których 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% oraz obszary, na 
których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%. Dodatkowo 
na mapie 1.4 Elementy środowiska przyrodniczego oraz na mapie 2.2 Polityka 
przestrzenna wobec środowiska przyrodniczego wskazane zostały również obszary 
zagrożenia powodzią – woda 0,2% (raz na 500 lat) i obszary narażone na zalanie 
w przypadku całkowitego zniszczenia wałów.  

7) Wymienione w punkcie 6 obszary szczególnego zagrożenia powodzią zostały 
wyznaczone na zaktualizowanych mapach zagrożenia powodziowego (MZP) oraz na 
mapach ryzyka powodziowego (MRP) udostępnionych do publicznej wiadomości w dniu 
22 października 2020 r., zaktualizowanych we wrześniu 2022 r. i zostały uwzględnione 
zgodnie z art. 166 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne. 

 

2.9. Polityka przestrzenna wobec środowiska kulturowego 

1. Na mapie 2.3. Polityka przestrzenna wobec środowiska kulturowego oraz w złączniku 4, 5, 6 
wskazane zostały obszary i obiekty objęte gminną ewidencją zabytków, w tym wpisane do 
rejestru zabytków. 

2. Przyjmuje się następujące cele polityki przestrzennej wobec zasobów środowiska kulturowego 
miasta: 

 skuteczne kontrolowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym tak, aby możliwe 
było zachowanie różnorodnych wartości środowiska kulturowego Legnicy, decydujących 
o jej tożsamości i znaczącej pozycji wśród zasobów dziedzictwa kultury polskiej 
i niemieckiej; 

 pobudzanie takich zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, które pozwolą na 
lepsze wykorzystanie wartości kulturowych przestrzeni miejskiej. 

Postulat ten oznacza, że: 
- inicjatywy samorządu lokalnego służące aktywizacji gospodarczej i poprawie stanu 
zagospodarowania przestrzennego, podejmowane na obszarach objętych specjalnymi 
programami działań – zwłaszcza w zakresie rewitalizacji, będą jednocześnie 
ukierunkowane na wdrażanie ustaleń polityki przestrzennej wobec środowiska 
kulturowego wynikających z innych instrumentów regulacyjnych wymienionych 
w niniejszym studium; 
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- samorząd Miasta będzie podejmował inicjatywy w celu wykorzystania mechanizmów 
rynkowych gospodarki przestrzennej, zastosowania technik marketingu urbanistycznego 
oraz uzyskania poparcia ze strony społeczności lokalnych; 
- osnową przestrzenną tych działań będą kierunki, osie i przestrzenie publiczne, które 
w studium uznano jako posiadające szczególne znaczenie dla kompozycji urbanistycznej, 
co oznacza, że realizacja polityki przestrzennej wobec środowiska kulturowego powinna 
również prowadzić do rekompozycji walorów krajobrazu kulturowego miasta i wydobycia 
nowych, potencjalnych walorów kompozycji urbanistycznej Legnicy; 
- realizacja określonych w studium zasad kompozycji urbanistycznej, powinna prowadzić 
do wzmocnienia stopnia integracji struktury przestrzennej miasta. 

3. Podstawowymi zasadami ochrony wartości środowiska kulturowego są: 

 dążenie do powiązania zadań służących ochronie wartości kulturowych przestrzeni ze 
strategią rozwoju miasta oraz różnymi elementami aktywnej polityki przestrzennej; 

 dostosowanie instrumentów polityki konserwatorskiej oraz sposobów i środków 
działania na rzecz ochrony i rewitalizacji wartości kulturowych przestrzeni miejskiej do 
specyfiki problemów, które występują w wyodrębnionych terenach polityki przestrzennej. 

4. Ustala się następujące instrumenty realizacji polityki przestrzennej wobec środowiska 
kulturowego: 

 uwzględnienie ochrony zabytków wpisanych do rejestru, 

 ustalenie ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz 
w decyzjach dla obiektów nie wpisanych do rejestru zabytków, objętych gminną 
ewidencją zabytków,  

 ustalenie ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów nie objętych rejestrem zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków, 
w formie stref ochrony konserwatorskiej, 

 instrumenty urbanistyki operacyjnej (m.in. plany działań w zakresie rewitalizacji lub 
rehabilitacji obszarów, w których zadania w zakresie ochrony wartości dziedzictwa kultury 
powinny być wiodącymi problemami gospodarki przestrzennej, programy i strategie 
rewitalizacji), 

 zapisy (oraz ich skutki prawne i ekonomiczne) odnoszące się do ochrony wartości 
środowiska kulturowego, wprowadzane do innych polityk przestrzennych określonych 
w studium. 

5. Jednym z najważniejszych zadań w zakresie tworzenia instrumentarium polityki przestrzennej 
dla Legnicy jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
dotyczących strefy śródmiejskiej. Wśród zapisów, które powinny znaleźć się w ustaleniach 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zwraca się uwagę również na 
regulacje dotyczące tworzenia nowych wartości kulturowych i przyrodniczych miasta. Należą 
do nich przede wszystkim zasady określające pobudzanie i kontrolowanie zmian 
w zagospodarowaniu głównych przestrzeni publicznych. Regulacje te powinny dotyczyć 
również wystroju parterów ulicznych zabudowy oraz wprowadzania małej architektury - 
zwłaszcza dla przestrzeni pełniących funkcje głównych ciągów handlowo-usługowych.  

6. Określa się obszary i obiekty objęte ochroną prawną na podstawie wpisu do rejestru 
zabytków, zgodnie z załącznikami nr 4, 5 i 6 oraz mapą 2.3 Polityka przestrzenna wobec 
środowiska kulturowego.  

7. Określa się potrzebę ustalenia ochrony w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów, obiektów, terenów zieleni i stanowisk archeologicznych ujętych 
w gminnej ewidencji zabytków, nie wpisanych do rejestru zabytków, których wykaz zawierają 
załączniki 4, 5 i 6 a ich lokalizacja została wskazana na mapie 2.3. Polityka przestrzenna 
wobec środowiska kulturowego. 

8. Dla obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków proponuje się ustanowienie stref ochrony 
konserwatorskiej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wykaz 
obszarów wraz z rodzajem strefy zawiera załącznik 4. 

9. Wykaz zabytków objętych gminną ewidencją zabytków (obszarów, obiektów, terenów zieleni 
i stanowisk archeologicznych) winien być uzupełniany i weryfikowany na bieżąco, w miarę 
zamieszczania nowych i skreślania wpisanych do ewidencji zabytków.  

10. Kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenów winno się odbywać z uwzględnieniem 
miejsc szczególnych, dominant, osi, punktów widokowych, z których najważniejsze zostały 
wymienione w części uwarunkowania, w punkcie 1.5.4.3.  

11. Zamierzenia inwestycyjne związane z położonymi w granicach obszarów szczególnego 
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zagrożenia powodzią obiektami objętymi ochroną konserwatorską winny uwzględniać poziom 
zagrożenia powodziowego na danym terenie oraz wytyczne wynikające z zapisów rozdziału 
2.8. ustęp 7. 

 

2.10. Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego 

1. Polityka przestrzenna w zakresie rozwoju układu komunikacyjnego obejmuje: 
1) kierunki rozwoju układu drogowego;  
2) kierunki rozwoju transportu kolejowego;  
3) kierunki kształtowania zintegrowanego systemu transportu; 
4) zasady zaspokojenia potrzeb parkingowych i organizacji ruchu samochodowego 

w centralnej części miasta;  
5) kierunki kształtowania sieci dróg dla rowerów i szlaków rowerowych oraz infrastruktury dla 

ruchu pieszego. 
Polityka przestrzenna w zakresie rozwoju układu komunikacyjnego została przedstawiona 
na mapie 2.4. Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego. 

 
2.10.1. Kierunki rozwoju układu drogowego 

1.  Podstawowe kierunki rozwoju układu drogowego miasta Legnicy to: 
1) dążenie do rozdzielenia ruchu tranzytowego od wewnątrzmiejskiego; 
2) stworzenie układu dróg obwodnicowych umożliwiających  eliminację ruchu tranzytowego 

z centrum i śródmieścia;  
3) powiązania komunikacyjne terenów rozwojowych miasta; 

2. Realizacja przyjętych kierunków nastąpi poprzez budowę, przebudowę lub modernizację 
następujących dróg: 
1)  Autostrady i drogi ekspresowe (A, S): 

 przebudowa autostrady A-4 do warunków autostrady płatnej wraz budową węzła 
Legnica II (połączenie z drogą ekspresową S-3 ); przebudową węzłów: Złotoryja, 
Legnica I ; likwidacją węzła : Legnickie Pole; 

 budowa drogi ekspresowej S-3 i węzłów: Kochlice ( połączenie z DK nr 3 i DP 
w kierunku Rzeszotar), Legnica I (połączenie S-3 z DK nr 94 ), Legnica II (węzeł 
z autostradą A4); w wyniku przebudowy DK nr 3 na S-3 nastąpi likwidacja 
obecnego skrzyżowania z ul. Działkową – inwestycja zrealizowana; 

2)  Drogi główne ruchu przyśpieszonego (GP): 

 na odcinku od skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Koskowicką do włączenia jej do 
ul. Gniewomierskiej (południowo - wschodnia obwodnica), w większości przez 
obszar gminy Legnickie Pole; 

 pomiędzy ul. Chojnowską (DK nr 94) a ul. Zachodnią (dawna DK nr 3, obecnie DW 
nr 333) – inwestycja zrealizowana; 

3) Drogi główne i zbiorcze (G, Z): 

 droga główna – przedłużenie ul. Wrocławskiej; 

 droga zbiorcza - przedłużenie ul. W. Sikorskiego od skrzyżowania 
z ul. Wrocławską do skrzyżowania z DP nr 2233D; 

 droga zbiorcza  pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią miasta z przeprawą 
mostową na Kaczawie, łączącą ul. Grabskiego z ul. Sudecką; 

 droga zbiorcza (obwodnica południowa) łącząca ul. Okrężną z ul. Sudecką; 

 droga zbiorcza od ul. Bydgoskiej do ul. Pątnowskiej;  

 droga zbiorcza łącząca tereny gospodarcze w rejonie lotniska od ul. Piskozuba 
do ul. Piłsudskiego; 

 droga zbiorcza przedłużenie ul. Kołobrzeskiej do cmentarza komunalnego 
w Jaszkowie; 

 droga zbiorcza w ciągu ul. Spółdzielczej , dalej w kierunku torów kolejowych, 
wzdłuż torów kolejowych do połączenia z ul. Transportową i włączenia do 
ul. Gniewomierskiej; 

 droga zbiorcza śladem ul. Polkowickiej.  
3. Zakłada się, iż docelowo rolę drogi krajowej nr 94 pełnić będzie ciąg dróg: ul. Wrocławska - 

Sikorskiego – południowo - wschodnia obwodnica - ul. Gniewomierska – Jaworzyńska (DW 
nr 333) – ul. Zachodnia (DW nr 333) – nowy odcinek drogi głównej ruchu przyśpieszonego - 
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DK nr 94. Taka trasa drogi krajowej nr 94 pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego 
z obwodnicy śródmiejskiej. 

 
2.10.2. Kierunki rozwoju transportu kolejowego. 

1. Legnica stanowi ważny węzeł linii kolejowych: 
1) o znaczeniu krajowym : 

a) E30 (linia III europejskiego korytarza transportowego Berlin/Drezno - Wrocław - 
Kraków - Lwów - Kijów) Zgorzelec - Wrocław - Przemyśl (dwutorowa);  

b) Miłkowice - Żagań  Nr 275 - Żary - Tuplice - Zasieki - granica państwa;  
c) Legnica - Rudna Gwizdanów  Nr 289 (jednotorowa)  -( transport wyłącznie towarowy); 
d) linia tranzytowa Piekary - Miłkowice (dwutorowa) ; 

2) o znaczeniu lokalnym:  
a) Legnica - Jawor - Jaworzyna Śl. Nr 137 (jednotorowa);  
b) Legnica – Jerzmanice Zdrój  Nr  284 (jednotorowa)  -( transport wyłącznie towarowy) 

2. Nie zakłada się budowy nowych linii kolejowych. Istniejące linie mogą być przebudowywane 
i modernizowane.  

3. Wskazuje się na możliwość uruchomienia kolejowego ruchu miejskiego „szynobusów" 
wykorzystujących istniejące czynne linie kolejowe na kierunkach Legnica – Jerzmanice Zdrój 
i Legnica – Jawor, które umożliwią połączenia kolejowe pomiędzy centrum miasta a terenami 
mieszkaniowymi i gospodarczymi zlokalizowanymi wzdłuż tej trasy.  

 
2.10.3. Kierunki kształtowania zintegrowanego systemu transportu 

1. Ustala się konieczność kreacji centrum komunikacyjno - usługowego (komunikacji kolejowej 
i autobusowej), pełniącego funkcję węzła przesiadkowego w rejonie istniejących dworców 
kolejowego i autobusowego z wykorzystaniem części terenów zbędnych dla funkcjonowania 
ruchu kolejowego. 

2. Infrastruktura transportowa powinna być kształtowana w sposób umożliwiający budowę 
zintegrowanego systemu transportowego, obejmującego: transport zbiorowy i indywidualny, 
węzły przesiadkowe, system P&R, B&R, system dróg rowerowych. 

 
2.10.4. Zasady zaspokojenia potrzeb parkingowych i organizacji ruchu samochodowego 
w centralnej części miasta 

1. Przyjmuje się jako zadanie ograniczenie ruchu samochodowego w historycznym centrum 
miasta i strefie śródmiejskiej,  które można osiągnąć poprzez następujące działania: 
1) wzmocnienie rangi komunikacji zbiorowej;  
2) skierowanie ruchu tranzytowego na drogi omijające centrum i śródmieście;  
3) realizację układu dróg obwodnicowych umożliwiających  komunikację pomiędzy 

dzielnicami z ominięciem centrum i śródmieścia;  
4) realizację parkingów usytuowanych na obrzeżu historycznego centrum miasta, 
5) realizację infrastruktury sprzyjającej ruchowi pieszemu i rowerowemu w centrum. 

2. Osobnym działaniem może być stopniowe wprowadzanie ustaleń w zakresie ustanawiania 
stref ograniczonego ruchu (w pierwszym rzędzie - w obrębie Starego Miasta). 

 
2.10.5. Kierunki kształtowania sieci dróg dla rowerów i szlaków rowerowych oraz infrastruktury 
ruchu pieszego. 

1. Na mapie 2.4. Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego wskazane zostały na podstawie 
„Koncepcji przebiegu tras rowerowych dla Legnicy” (Koncepcji), opracowanej przez ko 
projekty, Katarzyna Chojnacka, Legnica październik 2017, przebiegi tras rowerowych. Zgodnie 
z ww. Koncepcją „Trasa rowerowa, to spójny ciąg różnych rozwiązań technicznych, która 
obejmuje w szczególności drogi dla rowerów, pasy ruchu dla rowerów, kontrapasy rowerowe, 
ulice o ruchu uspokojonym, strefy zamieszkania, łączniki rowerowe, drogi niepubliczne 
o małym natężeniu ruchu. Trasa rowerowa nie musi być drogą dla rowerów w rozumieniu 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, może natomiast obejmować 
odcinki takich dróg.” Trasy rowerowe obejmują dwie kategorie: 
1) trasy główne, zapewniające połączenia pomiędzy głównymi zespołami mieszkaniowymi 

a miejscami koncentracji miejsc pracy i usług oraz w ciągach ekologicznych związanych 
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z rzeką Kaczawą i Parkiem Miejskim,  
2) trasy pozostałe, uzupełniające sieć tras głównych. Zapewniające połączenia między 

mniejszymi zespołami mieszkaniowymi a trasami głównymi. 
2. Wskazane przebiegi tras rowerowych mogą być modyfikowane na niektórych odcinkach na 

podstawie szczegółowych analiz, jednak w taki sposób aby zachować ciągłość danej trasy 
i zapewnić powiązania w  tych samych relacjach. 

3. Ustala się stosowanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
następujących wskaźników liczby miejsc postojowych dla rowerów dla poszczególnych 
kategorii obiektów, zgodnie z ww. Koncepcją: 

 

lp Kategorie obiektów Minimalna liczba 
miejsc postojowych 
dla rowerów 

Jednostka odniesienia 

1.  Zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna 

0,5 1 mieszkanie 

2.  Budynki zamieszkania zbiorowego 0,15 1 łózko 

3.  Obiekty handlowe o powierzchni 
sprzedaży do 2000 m

2
 

2,0 1000 m
2 
powierzchni 

sprzedaży 

4.  Obiekty handlowe o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m

2
 

0,6 1000 m
2 
powierzchni 

sprzedaży 

5.  Gastronomia 3,0 100 m
2
 

6.  Biblioteki, domy kultury 2,0 100 m
2
 

7.  Teatry, kina, hale sportowe, boiska, 
sale koncertowe 

5,0 100 miejsc 

8.  Muzea, galerie sztuki 1,2 100 m
2
 

9.  Biura 1,6 100 m
2 
powierzchni 

użytkowej 

10.  Obiekty konferencyjne, hotele, obiekty 
do parkowania 

2,5 100 miejsc 

11.  Uczelnie wyższe 15,0 100 studentów 

12.  Obiekty wystawowe, targowe 0,6 100 m
2
 

13.  Szpitale 2,5 100 łóżek 

14.  Zakłady produkcyjne i usługowe 5,0 100 miejsc pracy 

15.  Ogrody tematyczne 2,5 1000 m
2
 

16.  Obiekty rekreacyjno-sportowe, 
szkoleniowo-rekreacyjne, pływalnie 

1,5 10 użytkowników 
jednocześnie 

17.  Szkoły podstawowe i średnie 4,5 1 sala dydaktyczna 

 
4. Ustala się zasadę budowy dróg i parkingów dla rowerów, w tym parkingów typu Bike and Ride 

(B&R) – zaparkuj rower i jedź, jako elementów spójnego, zintegrowanego systemu transportu 
w skali miasta, posiadającego powiązania z systemem zewnętrznym.  

5. Ustala się zasadę budowy infrastruktury dla ruchu pieszego w sposób zapewniający 
uprzywilejowanie ruchu pieszego wobec innych form transportu, bezpieczeństwo, 
dostosowanie do korzystania przez różne grupy ludzi, w tym osoby niepełnosprawne.  

 
2.11. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej  

2.11.1. Kierunki rozwoju systemu elektroenergetycznego 

1. Stan infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Legnicy został opisany 
w uwarunkowaniach rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta - podpunkt 1.5.4.1. 
Zaopatrzenie w energię eklektyczną.   

2. System elektroenergetyczny oparty jest na elektroenergetycznej sieci przesyłowej 
zarządzanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Zachód S.A i elektroenergetycznej 
sieci dystrybucyjnej zarządzanej przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy.  

3. W programie zaopatrzenia miasta Legnicy w energię założono, że utrzymane zostaną 
dotychczasowe kierunki i źródła zasilania. Rozbudowa i modernizacja istniejących oraz 
budowa nowych sieci przesyłowo – rozdzielczych umożliwi dostawę energii elektrycznej do 
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terenów przewidywanych do zabudowy. Przewiduje się również rozbudowę układu sieci 
średniego napięcia o nowe stacje transformatorowe 20/0,4 kV i linie zasilających oraz 
modernizację i rozbudowę układu linii niskiego napięcia. 

4. Ustala się możliwość budowy nowych elementów infrastruktury dystrybucyjnej: 
elektroenergetycznych linii napowietrznych, napowietrzno-kablowych i kablowych (110kV, 
20 kV i 0,4kV) oraz napowietrznych, wnętrzowych i wbudowanych elektroenergetycznych 
stacji transformatorowych (110/20kV i 20/0,4kV) zabezpieczających potrzeby w zakresie 
zaopatrzenia w energię elektryczną planowanych kierunków rozwoju miasta. 

5. Ustala się możliwość rozbudowy istniejących 1-torowych elektroenergetycznych linii 
napowietrznych 110kV, na 2-torowe elektroenergetyczne linie napowietrzne 110kV, a także 
budowę linii napowietrznych wielonapięciowych. 

6. Przy projektowaniu oraz modernizacji elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych należy 
stosować zasadę prowadzenia ich wzdłuż układów komunikacyjnych i terenów ogólnie 
dostępnych.  

7. Dla terenów wzdłuż przebiegu sieci (istniejących i projektowanych) konieczne jest zachowanie 
pasa o szerokości gwarantującej bezpieczną i zgodną z prawem eksploatację elementów tej 
sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
2.11.2. Kierunki rozwoju systemu gazociągów 

1. Aktualny stan infrastruktury gazociągowej na terenie Legnicy został opisany 
w uwarunkowaniach rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta - podpunkt 1.5.4.2. 
Zaopatrzenie w gaz.  

2. Zarządcą sieci gazowych na terenie miasta jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – 
System S.A. Oddział we Wrocławiu oraz Dolnośląska Spółka Gazownictwa we Wrocławiu. 

3. W strefach kontrolowanych infrastruktury gazociągowej, których szerokość powinna być 
wyznaczona na podstawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 
i ich usytuowanie, należy kontrolować wszelkie działania, które mogłyby spowodować 
uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie 
i funkcjonowanie. W strefach tych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać 
stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie 
gazociągu podczas jego użytkowania. 

4. Zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej odbywać się będzie w oparciu 
o obowiązujące przepisy szczególne w zakresie systemu gazowego, jeżeli zaistnieją 
techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia paliwa gazowego. W takim przypadku 
przewiduje się rozbudowę sieci gazowej niezbędnej dla zapewnienia dostarczania gazu do 
odbiorców. 

2.11.3. Kierunki rozwoju systemu ciepłowniczego 

1. Aktualny stan infrastruktury ciepłowniczej na terenie Legnicy został opisany 
w uwarunkowaniach rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta - podpunkt 1.5.4.3. 
Zaopatrzenie w ciepło.  

2. Kierunki rozwoju infrastruktury ciepłowniczej: 
1) zakłada się funkcjonowanie systemu ciepłowniczego w Legnicy w oparciu o źródła ciepła, 

sieci i węzły cieplne należące do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
w Legnicy SA, które posiada koncesje na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję oraz 
obrót ciepłem; podstawowymi elementami tego systemu są: centralna ciepłownia przy 
ul. Dobrzejowskiej (moc zainstalowana 165,26 MWt) realizująca produkcję energii cieplnej 
w okresach zimowym i przejściowych oraz ciepłownia pomocnicza przy ul. Niklowej (moc 
zainstalowana 23,26 MWt), pracująca przede wszystkim na pokrycie zapotrzebowania 
na ciepłą wodę w okresie letnim lub jako szczytowa w sezonie zimowym dla wydzielonej 
części sieci ciepłowniczej;  

2) dopuszcza się możliwości modernizacji istniejącego systemu zaopatrzenia w ciepło 
miasta Legnicy, w tym poprzez wybudowanie sieci, łączącej istniejące na terenie Huty 
Miedzi źródło ciepła z siecią magistralną; 

3) zakłada się możliwość budowy, rozbudowy i przebudowy sieci ciepłowniczych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie całego miasta; 

4) w ramach modernizacji istniejących sieci ciepłowniczych prowadzone będą inwestycje 
mające na celu zmniejszenie strat energii cieplnej na skutek przewodzenia i strat czynnika 
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grzewczego w wyniku nieszczelności, polegające na: 
a) wymianie podziemnych rurociągów ciepłowniczych z tradycyjną izolacją termiczną 

na rurociągi preizolowane; 
b) wymianie w napowietrznych rurociągach ciepłowniczych izolacji tradycyjnej na izolację 

poliuretanową z płaszczem stalowym; 
c) wymianie i izolowaniu armatury ciepłowniczej;  
d) przebudowie lub likwidacji komór ciepłowniczych;  
e) budowie układów drenarskich dla sieci ciepłowniczych przebiegających przez tereny 

o wysokim poziomie wód gruntowych. 
5) rozbudowa ciepłowniczych sieci rozdzielczych w ramach procedur przyłączeniowych 

na zasadach określonych w Ustawie Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniach 
wykonawczych do tej ustawy. 

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło systemowe - w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, w zależności od uwarunkowań, należy stosować następujące główne 
zasady: 
a) dopuszczenie rozbudowy sieci ciepłowniczych w technologii podziemnej oraz 

infrastruktury towarzyszącej (komory ciepłownicze);  
b) prowadzenie projektowanych i modernizowanych sieci ciepłowniczych wzdłuż układów 

komunikacyjnych (terenów ogólnie dostępnych), z dopuszczalnym odstępstwem od tej 
zasady; 

c) zasilanie projektowanego zainwestowania w energię cieplną z istniejących 
lub projektowanych sieci ciepłowniczych;  

d) ustalenie obowiązku zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących 
i projektowanych sieci ciepłowniczych;  

e) nawierzchnię nad ciepłociągami projektować jako nieutwardzoną lub łatwo 
rozbieralną. 

3. W rejonach położonych poza zasięgiem efektywnego funkcjonowania sieci ciepłowniczej 
powinny być realizowane lokalne kotłownie na paliwa ekologiczne lub stosowane 
indywidualne źródła ciepła. 

 
2.11.4. Kierunki rozwoju systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii 

1. Dla lokalizacji urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy 
zainstalowanej większej niż 500 kW, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych, wskazane zostały 
niektóre strefy funkcjonalno-przestrzenne, zgodnie z ustaleniami punktu 2.5. Kierunki zmian 
w przeznaczeniu terenów, kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz 
użytkowania terenów. Lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 
energii o mocy powyżej 500 kW za wyjątkiem urządzeń wykorzystujących energię wiatru, 
dopuszcza się w granicach stref: G1, G2, IN1, IN2, IN3, Z2, Z4, R2 i E1. 

2. Granice poszczególnych stref funkcjonalno-przestrzennych gdzie dopuszcza się wyznaczanie 
obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych 
źródeł energii o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW stanowią jednocześnie granice ich 
stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu 
i użytkowaniu terenu. 

3. Na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów, 
na których będą lokalizowane odnawialne źródła energii o mocy zainstalowanej większej niż 
500 kW zaleca się stosowanie zieleni izolacyjnej na ich styku z zabudową mieszkaniową. 

4. Na panelach fotowoltaicznych należy stosować powłoki antyrefleksyjne, matowe w celu 
zmniejszenie niepokoju optycznego wywoływanego refleksami świetlnymi.  

5. Wykorzystanie energii słonecznej: 
1) zastosowanie urządzeń wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii 

elektrycznej w układach fotowoltaiczne, hybrydowe i podobne stanowią obecnie niewielki 
udział w potrzebach energetycznych miasta; 

2) w ramach kierunków rozwoju systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii 
przewiduje się wzrost udziału tych instalacji w produkcji energii elektrycznej. 

6. Wykorzystanie energii z biogazu:  
1) na terenie Legnicy pozyskiwany jest  biogaz z przetwarzania odpadów komunalnych, 

który następnie jest. przekształcany w energię elektryczną i ciepło, 
2) istnieje możliwość realizacji urządzeń wytwarzających energię z biogazu, zgodnie 

z ustaleniami dla poszczególnych stref funkcjonalno-przestrzennych. 
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7. Wykorzystanie energii z biomasy:  
1) ustalenia dla poszczególnych stref funkcjonalno-przestrzennych dopuszczają lokalizację 

urządzeń wykorzystujących biomasę do produkcji energii; WPEC S.A. w Legnicy planuje 
realizację lokalnych ciepłowni m.in. na biomasę w rejonach położonych poza zasięgiem 
efektywnego funkcjonowania sieci ciepłowniczej; o ewentualnej budowie będą 
decydowały względy ekonomicznej oraz przepisy ochrony środowiska.  

8. Wykorzystanie energii wiatrowej: 
1) na terenie miasta nie ma zainstalowanych elektrowni wiatrowych;  
2) w kierunkach rozwoju nie przewiduje się lokalizowania tych urządzeń na terenie Legnicy. 

9. Wykorzystanie energii wodnej:  
1) obecnie na terenie miasta nie ma elektrowni wodnych;  
2) w kierunkach rozwoju dopuszcza się lokalizację małych elektrowni wodnych.  

 
2.11.5. Kierunki rozwoju systemu wodno - kanalizacyjnego 

1.  Źródło wody pitnej. 
1) Źródłem wody pitnej dla Legnicy jest ujęcie „Przybków” (Zakład Uzdatniania Wody 

w Przybkowie ), które zaopatruje w wodę pitną oprócz Legnicy również szereg 
okolicznych gmin takich jak Miłkowice, Legnickie Pole, Krotoszyce, Kunice, Wądroże 
Wielkie czy Męcinka; dyspozycyjne zasoby wód powierzchniowych dla Legnicy sięgają 
kilkuset tysięcy m

3
/d, a więc wielokrotnie przekraczają potrzeby miasta (ok. 25 tys. m

3 
); 

w związku z powyższym nie jest celowe poszukiwanie dodatkowych (alternatywnych) 
źródeł zaopatrzenia miasta w wodę.  

2.  Sieć wodociągowa. 
1) Legnica posiada rozbudowaną sieć pierścieniową wodociągów z układem zamkniętym 

głównych magistrali. Cechuje się ona znaczną przepustowością, umożliwiającą zasilanie 
całego miasta przy zachowaniu właściwych ciśnień i pełnym zapotrzebowaniu na wodę. 

2) Zakłada się, że istniejący, prawidłowo funkcjonujący system zaopatrzenia miasta w wodę 
(ujęcie wody w Przybkowie) oraz przebieg wodociągów magistralnych nie ulegną 
w przyszłości zmianie.  

3) W zakresie rozbudowy systemu wodociągowego zakłada się realizację nowych odcinków 
w pasach drogowych planowanych ulic w celu zaopatrzenia w wodę terenów rozwojowych 
miasta. 

3.  System odprowadzania i oczyszczania ścieków. 
1) Legnica posiada mieszany system kanalizacji. Z części starego miasta ścieki odbierane 

są systemem kanalizacji ogólnospławnej, natomiast systemem kanalizacji rozdzielczej 
ścieki odbierane są głównie z nowych osiedli mieszkaniowych (osiedle M. Kopernika I – 
II, Piekary, i osiedli domków jednorodzinnych). 

2) Do miejskiego systemu kanalizacji podłączone jest około 97% zabudowy mieszkaniowej. 
Ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe są odprowadzane systemem kanalizacji 
do miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Spokojnej 20. 

3) Własne oczyszczalnie ścieków posiadają Centralna Ciepłownia oraz Huta Miedzi 
„Legnica” prowadząca niezależną gospodarkę ściekową. 

4) Wszystkie ścieki komunalne z terenu miasta Legnicy oraz z okolicznych gmin takich jak 
Krotoszyce, Legnickie Pole, Ruja i Kunice odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni 
ścieków przy ul. Spokojnej 20 (oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna 
z podwyższonym usuwaniem związków biogennych o przepustowości czynnej 
biologicznej 35 tys. m

3
/d.). 

5) W kierunkach rozwoju i modernizacji systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków 
zakłada się: 

 funkcjonowanie systemu kanalizacji rozdzielczej - sanitarnej i deszczowej; 

 modernizację irozbudowę systemu ogólnospławnego z przebudową na system 
kanalizacji rozdzielczej (głównie w centralnej i zachodniej części miasta); 

 objęcie systemem odprowadzania i oczyszczania ścieków wszystkich nowych terenów 
aktywizacji; 

 odprowadzanie wód deszczowych siecią kanalizacji deszczowej do cieków lub 
jej zbieranie i zagospodarowanie na terenie, 

 stosowanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zasad 
zabudowy i zagospodarowania terenu pozwalających na zatrzymanie wód opadowych 
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i roztopowych w miejscu ich wystąpienia, np. poprzez doły chłonne, zielone dachy, 
zbiorniki retencyjne, podziemne urządzenia służące do retencji wody, przestrzenie 
z powierzchnią biologicznie czynną. 

 
2.11.6. Kierunki rozwoju sieci i instalacji telekomunikacyjnych. 

1. Zakłada się na całym obszarze miasta Legnicy możliwość budowy sieci i instalacji urządzeń 
telekomunikacyjnych, teleinformatycznej lub zintegrowanej . Infrastruktura telekomunikacyjna 
obejmuje: telekomunikacyjne urządzenia końcowe, linie telekomunikacyjne, kanalizacje 
kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt wykorzystywany do zapewnienia 
telekomunikacji. Należy stosować zasadę prowadzenia kanalizacji teletechnicznej wzdłuż 
ciągów drogowych. 

2. Zasady lokalizacji masztów należy określać w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, w szczególności funkcjonalno – 
przestrzennych, środowiskowych i kulturowych.  

 
2.12. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym i lokalnym 

 
1. W obowiązującym Planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, 

2020, przyjętym uchwałą nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 
16 czerwca 2020 r. zawarte zostały ustalenia w zakresie inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu ponadlokalnym; 

2. W studium określa się, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obszary rozmieszczenia inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa i programów zawierających zadania rządowe, sporządzonych 
przez Ministrów i centralne organy administracji rządowej oraz przyjętych w drodze 
rozporządzenia przez Radę Ministrów;  

3. W ww. dokumentach znajdują się następujące inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
krajowym i wojewódzkim, planowane do realizacji na terenie miasta Legnicy: 
1) modernizacja linii kolejowej E30, etap II Wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R 

w Polsce na odcinku Legnica-Wrocław-Opole (ustalenie) – zadanie ustalone 
w dokumentach: POIiŚ, KPK i MPTK, za realizację odpowiada PKP PLK S.A.; 

2) modernizacja systemu przesyłowego na dolnym śląsku w celu poprawy jego 
funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska – Niemcy – 
gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów)-Taczalin-Radakowice-Gałów-
Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa 
dolnośląskiego (inwestycja zrealizowana za wyjątkiem odcinka Jeleniów-Taczalin) 
(ustalenie) – zadanie ustalone w dokumentach: POIiŚ, UGZŚ i KPZK, za realizację 
odpowiada OGP Gaz-System S.A.;  

3) Legnica - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica; Legnickie 
Pole - modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy Legnickie Pole wraz z elementami sieci kanalizacji deszczowej (ustalenie) – 
zadanie ustalone w AKPOŚK, za realizację odpowiada Gmina Legnica; 

4) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica – etap II i III: 

 modernizacja oczyszczalni ścieków w Legnicy w części ściekowej, 

 modernizacja stacji odwadniania i zagęszczania osadu oraz układu napowietrzania 
bloku biologicznego, 

 budowa instalacji fotowoltaicznej, 

 optymalizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Legnicy (ustalenie) – 
zadanie ustalone w AKPOŚK, za realizację odpowiada Gmina Legnica; 

5) zwiększenie przepustowości wybranych linii kolejowych poprzez optymalizację urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym i układów stacyjnych: prace na linii nr 137 wraz 
z odbudową mijanki na szlaku Jawor – Legnica (ustalenie) – zadanie ustalone w KPK, za 
realizację odpowiada PKP PLK S.A.; 

6) prace przygotowawcze: prace na linii kolejowej nr 137 Kędzierzyn Koźle – Kamieniec 
Ząbkowicki - Legnica wraz z elektryfikacją (ustalenie) – zadanie ustalone w dokumentach: 
POIiŚ, KPK, KT, za realizację odpowiada PKP PLK S.A.; 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – tekst jednolity 

K39 | S t r o n a  

 

7) budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (inwestycja zrealizowana 
z wyłączeniem odcinka Lubin – Polkowice) (ustalenie) – zadanie ustalone 
w dokumentach: KT, PBDK, za realizację odpowiada GDDKiA; 

8) rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Legnica – Dzierżoniów (ustalenie) – zadanie 
ustalone w dokumentach: KT, KPK, SZOOP RPO, za realizację odpowiada PKP PLK S.A.; 

9) modernizacja istniejącego MBP poprzez rozbudowę części do biologicznego 
przetwarzania odpadów oraz modernizację części do mechanicznego przetwarzania 
odpadów, ul. Rzeszotarska, Legnica (ustalenie) – zadanie ustalone w WPGO 2016, za 
realizację odpowiada Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; 

10) przyłączenie obiektów Energetyki Lubin EC Legnica (postulat) – zadanie ustalone 
w planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, za realizację odpowiada OGP Gaz-
System S.A.; 

11) modernizacja gazociągów podwyższonego średniego ciśnienia relacji Biernatki-Legnica 
za Hutą (postulat) – zadanie ustalone w planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, 
za realizację odpowiada Polska Spółka Gazownictwa; 

12) realizacja inwestycji liniowych towarzyszących zagospodarowaniu złóż gazu ziemnego 
(postulat) – zadanie ustalone w planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, za 
realizację odpowiada PGNiG S.A.; 

13) budowa linii 110 kV – trzecia linia do stacji Huta Legnica (postulat) – zadanie ustalone w 
planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, za realizację odpowiada TAURON 
Dystrybucja S.A.; 

14) modernizacja lub przebudowa linii 110 kV S-435 relacji Złotoryja-słup 54 (postulat) – 
zadanie ustalone w planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, za realizację 
odpowiada; 

15) modernizacja lub przebudowa linii 110 kV Pawłowice-Jawor-Paszowice (postulat) – 
zadanie ustalone w planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, za realizację 
odpowiada TAURON Dystrybucja S.A.; 

16) modernizacja lub przebudowa linii 110 kV S-226/S-224S215/S216/S219 relacji R-
Świebodzice-R-Graby (postulat) – zadanie ustalone w planach rozwoju przedsiębiorstw 
energetycznych, za realizację odpowiada TAURON Dystrybucja S.A.; 

17) modernizacja lub przebudowa linii 110 kV S-418a od stacji Legnica Górka do linii S-418 
na dwutorową linię napowietrzną (postulat) – zadanie ustalone w planach rozwoju 
przedsiębiorstw energetycznych, za realizację odpowiada TAURON Dystrybucja S.A.;  

18) rozbudowa autostrady A4 odcinek Wrocław – Krzyżowa (postulat do Rządu RP); 
19) rewitalizacja linii kolejowej nr 284 na odcinku Złotoryja – Legnica (postulat do Rządu RP). 

4. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym mogą być lokalizowane na obszarze 
całego miasta, w obrębie poszczególnych stref, zgodnie z ustalonym w punkcie 2.5. studium, 
przeważającym i uzupełniającym przeznaczeniem. 
 

2.13. Instrumenty polityki przestrzennej 

1. Podstawowym instrumentem polityki przestrzennej określonej w studium są miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego (mpzp).  

2. Studium, przyjmowane do realizacji przez Radę Miejską, obowiązuje również przy 
sporządzaniu i realizacji strategii, planów i programów dotyczących rozwoju miasta. 

3. Na terenie miasta nie występują obszary, dla których sporządzenie mpzp jest obowiązkowe 
na podstawie przepisów odrębnych.  

4. Wyznacza się obszary, dla których opracowanie mpzp jest wskazane ze względu na 
lokalizację w obrębie stref przekształceń i rehabilitacji (R) lub aktywizacji (A).  

5. W poniższej tabeli szarym tłem wyróżniono te z obszarów, które nie posiadają 
obowiązującego mpzp oraz dla których nie przystąpiono do opracowania mpzp (wg stanu na 
30 czerwca 2022 r. Wykaz stref został zamieszczony w poniższej tabeli, a lokalizacja stref 
została wskazana na Mapie 2.1. Kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz 2.7. 
Instrumenty polityki przestrzennej. 
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Wykaz stref, dla których opracowanie mpzp jest wskazane: 

Lp. Strefa Lokalizacja 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego 

1)  R1-1 Stare Miasto jest  

2)  R2-1 Rejon ulicy Henryka Pobożnego jest   

3)  R3-1 dzielnica Kartuzy jest  

4)  R4-1 pasmo Kaczawy dla części jest, dla części brak  

5)  R5-1  
tereny węzła komunikacji kolejowej i autobusowej 
(ul. Pocztowa - Głogowska - Stacyjna)  

jest  

6)  R6-1  dzielnica przemysłowa (Fabryczna) jest 

7)  R7-1  rejon ulic Leszczyńskiej, Głogowskiej i Okólnej w trakcie opracowania, dla części jest  

8)  R7-2  rejon Bramy Głogowskiej i ulicy Masarskiej  
dla części w trakcie opracowania, dla 
części jest 

9)   R7-3 rejon ulicy Wałbrzyskiej dla części jest, dla części brak 

10)   R8-1 
tereny powojskowe (pokoszarowe) w rejonie ulic  
Pułkownika Karola Myrka, Tadeusza Gumińskiego 
i Henryka Karlińskiego, 

jest 

11)  R8-2 
tereny powojskowe (pokoszarowe), usytuowane 
pomiędzy ulicą Chocianowską i Przemkowską, 

brak 

12)  R8-3 
tereny powojskowe (pokoszarowe), usytuowane 
pomiędzy ulicą Bytomską i Gliwicką, 

jest 

13)  R8-4  
tereny powojskowe (pokoszarowe), usytuowane 
pomiędzy ulicą Chojnowską, Krótką i Batorego, 

jest 

14)  R8-5  
tereny powojskowe (pokoszarowe), usytuowane 
pomiędzy ulicą Chojnowską, Lindego, Szewczenki i 
Pancerną 

jest 

15)  R8-6 
tereny powojskowe (pokoszarowe), usytuowane 
pomiędzy ulicą Zdrowia i Ceglaną (Lasek Złotoryjski) 

jest 

16)  R9-1 układ zabudowy wiejskiej Piekar Wielkich brak 

17)  R9-2 układ zabudowy wiejskiej Starych Piekar jest 

18)  R9-3  układ zabudowy wiejskiej Piątnicy jest 

19)  R9-4  układ zabudowy wiejskiej  Przybkowa jest 

20)  R9-5 założenie dworsko-parkowe Ludwikowo brak 

21)  R9-6  założenie dworsko-parkowe Lipniki brak 

22)  R9-7 założenie dworsko-parkowe Czerniewice brak 

23)  R10-1 
osiedle Kopernika (między ulicami: Gwiezdna, 
Wrocławska, Wielkiej Niedźwiedzicy, Piłsudskiego) 

dla części jest, dla części brak  

24)  R10-2 
osiedle Kopernika (między ulicami: Piłsudskiego, 
Radosna, Cynkowa, Ciołkowskiego) 

dla części jest, dla części brak  

25)  R10-3 
osiedle Piekary (między ulicami Piłsudskiego, 
Sikorskiego, Sudecka) 

dla części jest, dla części brak  

26)  R10-4 
osiedle Piekary (między ulicami: Sikorskiego, 
Piłsudskiego, Iwaszkiewicza, Sudecka) 

dla części jest, dla części brak  

27)  R10-5 
osiedle Piekary  (między ulicami: Armii Krajowej, 
Sudecka, Piłsudskiego) 

dla części jest, dla części brak  

28)  A1-1 
południowo-wschodnia część miasta, obejmująca 
tereny położone w rejonie Strefy Aktywności 
Gospodarczej, byłego lotniska, tereny powojskowe 

jest 
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Lp. Strefa Lokalizacja 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego 

położone na wschód od Alei Rzeczypospolitej i na 
północ od Strefy Aktywności Gospodarczej 

29)  A1-2 
południowo-wschodnia część miasta, obejmująca 
tereny położone na wschodnim i południowym obrzeżu 
Osiedla Sienkiewicza 

jest 

30)  A1-3 
"południowe pasmo aktywizacji" w rejonie 
skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z zachodnią  
obwodnicą miasta 

jest 

31)  A1-4 
jednostka Piekary D (rejon ul. Sikorskiego - 
Piłsudskiego, Jaskółcza) 

brak 

32)  A1-5 
Kwartał między ulicami: Chojnowską, Żołnierską, 
Lotniczą i Marynarską 

jest 

33)  
A1-6, 
A1-7 

„Zachodnie pasmo aktywizacji” obejmujące tereny 
położone w rejonie ulic: Chojnowskiej, Działkowej, 
Kołobrzeskiej i linii kolejowej do Złotoryi  

jest 

34)  A2-1 rejon ul. Sikorskiego - Sudecka - Armii Krajowej jest 

35)  A2-2 
Piekary Wielkie - część zachodnia (rejon ul. 
Wrocławska - Ceramiczna) 

jest 

36)  A2-3 Poznańska Zachód brak 

37)  A2-4 rejon ul. Poznańska - Bydgoska – Polkowicka brak 

38)  A2-5  rejon ul. Bydgoska – Pątnowska w opracowaniu 

39)  A2-6 
rejon ul. Pawicka - Bydgoska - linia kolejowa Legnica – 
Prochowice 

brak 

40)  A2-7 Centralna Ciepłownia - Pawicka – Dobrzejowska brak 

41)  A2-8 
tereny JAR 32 w rejonie skrzyżowania ul. Złotoryjskiej 
z zachodnią obwodnicą miasta 

jest 

42)  A2-9 rejon ul. Bracka - Cmentarna - Kazimierza Wielkiego jest 

43)  A2-10 Rejon ulicy Pątnowskiej, Pawickiej brak 

44)  A2-11 rejon zajezdni PKS (Aleja Rzeczypospolitej)  jest 

45)  A2-12 
rejon ulic: Kaczawska - Al. Rzeczypospolitej – 
Ogrodowa  

jest 

46)  A3-1 tereny położone na południe od ul. Koskowickiej; jest 

47)  A3-2 
Przybków - Nowodworska (Niezapominajek - Zielna - 
Nowodworska - Wielogórska) 

jest 

48)  A3-3  rejon ulic: Jaworzyńskiej – Gniewomierskiej, Miejskiej jest 

49)  A3-4  rejon ul. Poznańska – Bydgoska jest 

50)  A3-5  między ul. Poznańską a linią kolejową do Lubina brak 

51)  A3-6 rejon ulic: Bydgoskiej, Dobrzejowskiej, Rzeszotarskiej brak 

52)  A3-7 Rejon ulicy Pątnowskiej, w sąsiedztwie linii kolejowej jest 

53)  A4-1 rejon Parku Bielańskiego. dla części jest, dla części brak 
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 ZAŁĄCZNIK 1 WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Załącznik nr 1. Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
w mieście Legnicy wg stanu na 30.06.2022 r.  

(Id – identyfikator planu wg rejestru prowadzonego w Urzędzie Miasta). 

Lp. Id 
Numer uchwały 

w sprawie 
uchwalenia 

Data 
podjęcia 
uchwały 

Tytuł planu Publikator Nr Poz. 
Data 

publikacji 

1.  8 XXVII/204/96 1996-05-27 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego rejonu 
ulicy Niklowej w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Legnickiego 

19 187 1996-06-15 

2.  11 XXVII/207/96 1996-05-27 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego rejonu 
ulic Radosna - Cynkowa 
w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Legnickiego 

19 190 1996-06-15 

3.  14 XXIX/215/96 1996-06-24 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego rejonu 
ulic Jaworzyńskiej - 
Inwalidów w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Legnickiego 

34 227 1996-07-25 

4.  16 XXXII/240/96 1996-10-28 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy (al. 
Rzeczypospolitej 28-34) 

Dz. Urz. Woj. 
Legnickiego 

70 498 1996-11-15 

5.  19 XXXVIII/284/97 1997-03-24 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego rejonu 
ulic Piłsudskiego - 
Koskowickiej w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Legnickiego 

6 55 1997-04-18 

6.  20 XXXVIII/285/97 1997-03-24 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego rejonu 
ulicy Pawiej w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Legnickiego 

6 56 1997-04-18 

7.  21 XL/292/97 1997-04-28 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy 
Kartuzy w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Legnickiego 

11 113 1997-05-22 

8.  22 V/30/98 1998-12-29 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
byłej strefy ochronnej 
Huty Miedzi Legnica - 
rejon ul. Złotoryjskiej 
w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

6 219 1999-03-26 

9.  25 XI/104/99 1999-05-31 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
północnej zabudowanej 
części lotniska w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

20 916 1999-07-30 

10. 1 26 XIII/113/99 1999-06-28 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie 
ulicy Sudeckiej (Piekary 
B) w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

27 1238 1999-10-13 

11. 1 28 XVI/164/99 1999-10-25 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy 
Tarninów w Legnicy 
obejmujący obszar 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

37 367 2001-04-23 
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Lp. Id 
Numer uchwały 

w sprawie 
uchwalenia 

Data 
podjęcia 
uchwały 

Tytuł planu Publikator Nr Poz. 
Data 

publikacji 

ograniczony ulicami: 
Muzealną, Fryderyka 
Skarbka, Wojciecha 
Korfantego, Adama 
Mickiewicza, Aleją 
Zwycięstwa, Leśną, 
Złotoryjską, Hutników 
i Nowym Światem 

12. 1 29 XVII/169/99 1999-11-29 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy, obejmującego 
lokalizację stacji 
redukcyjno - pomiarowej 
gazu PR-7 w rejonie 
ul. Modrzewiowej 
w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

72 922 2001-07-05 

13. 1 29 XVII/171/99 1999-11-29 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu 
ulicy Spokojnej w 
Legnicy, obejmującego 
lokalizację stacji 
redukcyjno - pomiarowej 
gazu PR-13 w rejonie 
ulicy Pawiej 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

72 924 2001-07-05 

14. 1 29 XVII/175/99 1999-11-29 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy 
Kartuzy, obejmującego 
lokalizację stacji 
redukcyjno - pomiarowej 
gazu PR-20 w rejonie ul. 
Cmentarnej w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

72 928 2001-07-05 

15. 1 29 XVII/176/99 1999-11-29 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy, obejmującego 
lokalizację stacji 
redukcyjno - pomiarowej 
gazu PR-21 w rejonie 
ulicy Struga w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

72 929 2001-07-05 

16. 1 31 XXVII/282/00 2000-09-25 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
położonego w północnej 
części miasta Legnicy u 
zbiegu ulic Bydgoskiej i 
Pątnowskiej oraz zakładu 
"Cynk-Mal" 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

39 394 2001-04-25 

17. 1 32 XXIX/303/00 2000-11-27 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
położonego na osiedlu 
Piekary w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

45 465 2001-05-08 

18. 2 34 XXIX/300/00 2000-11-27 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego rejonu 
ul. Niklowej w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

45 464 2001-05-08 

19. 2 35 XXIX/304/00 2000-11-27 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego rejonu 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

45 466 2001-05-08 
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ul. Nowodworskiej-
Jaworzyńskiej w Legnicy 

20. 2 36 XXIX/305/00 2000-11-27 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego rejonu 
ul. Poznańskiej w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

45 467 2001-05-08 

21. 2 38 XXX/316/00 2000-12-18 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
położonego przy 
ul. Poznańskiej w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

5 70 2001-02-05 

22. 2 39 XXXV/353/01 2001-05-28 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego strefy 
ekologicznej Kaczawy 
(rejon ul. Nowodworskiej) 
w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

87 1144 2001-07-31 

23. 2 41 XLI/385/01 2001-10-29 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla 
rejonu al. Rzeczypospolitej 
w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

9 233 2002-01-28 

24. 2 42 XLI/386/01 2001-10-29 zmiana miejscowego 
planu ogólnego 
zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
ograniczonego ulicami 
Chojnowską, Pancerną, 
Lotniczą i Samuela 
Bogumiła Lindego 
w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

9 234 2002-01-28 

25. 2 43 XLI/387/01 2001-10-29 zmiana miejscowego 
planu ogólnego 
zagospodarowania 
przestrzennego części 
kompleksu po JAR 
położonego pomiędzy 
ulicami Chojnowską, 
Pancerną, Artyleryjską, 
Saperską i terenem 
Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej 
w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

9 235 2002-01-28 

26. 2 45 L/519/02 2002-06-24 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu 
ulic Gliwickiej i 
Kobylińskiej w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

166 2328 2002-08-01 

27. 3 46 L/518/02 2002-06-24 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
północnej zabudowanej 
części lotniska w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

166 2327 2002-08-01 

28. 3 47 IV/23/02 2002-12-30 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy dla rejonu ulicy 
Koskowickiej 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

16 450 2003-02-21 

29. 3 48 XII/80/03 2003-07-24 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla 
terenu u zbiegu ulic 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

173 2599 2003-09-22 
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Sierocińskiej 
i Ścinawskiej w Legnicy 

30. 3 49 XVI/143/03 2003-12-29 zmiana miejscowego 
planu ogólnego 
zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
funkcjonalnego 
cmentarza komunalnego 
dla miasta Legnicy - 
obszar Legnica 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

26 475 2004-02-10 

31. 3 51 XX/223/04 2004-04-26 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
byłej strefy ochronnej 
Huty Miedzi "Legnica" 
oraz zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
przejętego od Wojsk 
Federacji Rosyjskiej - 
kompleks JAR 32 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

100 1784 2004-05-31 

32. 3 52 XX/224/04 2004-04-26 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
położonego w rejonie 
ul. Henryka Pobożnego 
w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

100 1785 2004-05-31 

33. 3 54 XXV/261/04 2004-09-27 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy 
Kartuzy w Legnicy - teren 
usług publicznych i 
mieszkalnictwa, 
w kwartale zabudowy 
Ignacego Daszyńskiego, 
Stefana Czarnieckiego, 
Kazimierza Wielkiego 
i Wrocławska 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

213 3319 2004-11-04 

34. 3 55 XXV/262/04 2004-09-27 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy 
Kartuzy w Legnicy - teren 
usług publicznych 
i mieszkalnictwa, 
w kwartale zabudowy 
Kartuska, Kamienna, 
Bolesława Limanowskiego, 
Nadbrzeżna 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

213 3320 2004-11-04 

35. 3 56 XXVI/277/04 2004-10-25 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
śródmiejskiego 
ograniczonego ulicami 
Piastowską, Dziennikarską, 
Nowym Światem, 
Działkową, Senatorską 
w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

249 4105 2004-12-14 

36. 4 59 XLII/440/06 2006-01-30 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego Obszaru 
Staromiejskiego Centrum 
w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

48 769 2006-03-03 
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37. 4 60 XLIII/454/06 2006-02-27 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
byłej strefy ochronnej HM 
Legnica - rejon ulicy 
Myśliwskiej w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

87 1475 2006-04-28 

38. 3 61 XLIII/455/06 2006-02-27 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
położonego w rejonie 
ul. Bielańskiej w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

87 1476 2006-04-28 

39. 4 62 XLVII/505/06 2006-06-26 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego rejonu 
ulicy Sudeckiej w 
Legnicy - tereny usług i 
komunikacji 
z przeznaczeniem pod 
zabudowę mieszkalno-
usługową 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

162 2562 2006-08-08 

40. 4 63 XLVII/506/06 2006-06-26 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy 
Kartuzy w Legnicy - 
tereny przemysłowe oraz 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 
w kwartale zabudowy 
Wrocławska, Kamienna, 
Kościelna, Ignacego 
Daszyńskiego 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

162 2563 2006-08-08 

41. 4 64 LI/529/06 2006-09-25 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy dla terenu 
dawnej wsi Piątnica 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

236 3446 2006-11-10 

42. 4 65 LI/531/06 2006-09-25 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej - 
obszar Legnica 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

236 3447 2006-11-10 

43. 4 66 IV/35/07 2007-01-29 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - dla południowej 
części Legnicy rejon 
oś. Sienkiewicza, 
ul. Jaworzyńskiej 
i autostrady A-4 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

58 621 2007-03-05 

44. 5 68 V/48/07 2007-02-26 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
położonego pomiędzy 
ulicami Chojnowską, 
Samuela Bogumiła 
Lindego, Lotniczą 
i Żołnierską w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

95 1132 2007-04-17 

45. 5 69 VII/74/07 2007-04-27 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy, dawnej wsi 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

138 1802 2007-06-08 
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Przybków z otoczeniem 
46. 5 70 XI/93/07 2007-07-30 miejscowy plan 

zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
Staromiejskiego Centrum 
w Legnicy - dla terenów 
U6.2, U6.5, U6.6, MU7.8 
i U6.3 z E15 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

234 2712 2007-09-20 

47. 5 71 XI/94/07 2007-07-30 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla 
północnej zabudowanej 
części lotniska w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

234 2713 2007-09-20 

48. 5 72 XI/98/07 2007-07-30 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - jednostka 
urbanistyczna S rejon 
ulic Chojnowskiej 
i Działkowej 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

234 2714 2007-09-20 

49. 5 73 XI/102/07 2007-07-30 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy dla terenu 
położonego przy ulicy 
Chojnowskiej i Nowy 
Świat 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

234 2715 2007-09-20 

50. 5 74 XI/103/07 2007-07-30 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego osiedla 
Asnyka - terenu 
położonego pomiędzy 
ulicami Lotniczą, Asnyka, 
Lubuską, Kilińskiego 
i torami kolejowymi 
w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

234 2716 2007-09-20 

51. 5 75 XI/104/07 2007-07-30 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego osiedla 
Asnyka II - terenu 
położonego pomiędzy 
ulicami Lotniczą, 
Pancerną, Saperską, 
Złotoryjską i Lubuską 
w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

234 2717 2007-09-20 

52. 5 76 XI/108/07 2007-07-30 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy 
Tarninów w Legnicy - dla 
jednostki B 49 MU 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

234 2718 2007-09-20 

53. 5 77 XI/109/07 2007-07-30 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy 
Tarninów w Legnicy - dla 
jednostki B 43 MU 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

234 2719 2007-09-20 

54. 6 78 XV/140/07 2007-10-29 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - terenu Gminy 
Legnica położonego przy 
ul. Sikorskiego 
i Kujawskiej w Legnicy - 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

285 3571 2007-12-03 
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projektowany parking 
wraz z usługami na 
oś. Piekary 

55. 6 79 XV/141/07 2007-10-29 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - terenu Gminy 
Legnica położonego przy 
ul. Sudeckiej - 
Piłsudskiego w Legnicy - 
projektowany parking 
wraz z usługami na 
oś. Piekary 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

285 3572 2007-12-03 

56. 6 80 XV/145/07 2007-10-29 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - rejonu ulicy 
Wrocławskiej - Polarnej 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

285 3573 2007-12-03 

57. 6 81 XV/142/07 2007-10-29 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - terenu 
położonego na północ od 
terenów Strefy Aktywności 
Gospodarczej 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

301 4084 2007-12-19 

58. 6 82 XV/143/07 2007-10-29 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego - dla 
terenu położonego przy 
ulicach Wrocławskiej 
i Kazimierza Wielkiego 
w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

301 4085 2007-12-19 

59. 6 83 XV/144/07 2007-10-29 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - terenu 
Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. 
Witelona i terenów 
sąsiednich 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

301 4086 2007-12-19 

60. 6 84 XV/146/07 2007-10-29 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego 
Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej - 
obszar Legnica 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

301 4087 2007-12-19 

61. 6 85 XVII/164/07 2007-11-26 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
ograniczonego ulicami: 
Chojnowską, Pancerną, 
Lotniczą i Samuela 
Bogumiła Lindego 
w Legnicy - dla części 
terenu 2 U, Mw, A 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

305 4173 2007-12-27 

62. 6 86 XVII/165/07 2007-11-26 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie 
ul. Sudeckiej (Piekary B) 
w Legnicy dla terenu 
położonego w rejonie ulic 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

306 4185 2007-12-28 
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Kedywu i Jana 
Stanisława Jankowskiego 

63. 6 87 XXII/201/08 2008-03-31 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Obszaru 
Staromiejskiego Centrum 
w Legnicy - dla terenu 
MU7.4 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

127 1498 2008-05-08 

64. 7 88 XXIII/215/08 2008-04-28 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta - 
rozszerzenie Cmentarza 
Komunalnego w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

163 1864 2008-06-13 

65. 7 89 XXIII/216/08 2008-04-28 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - terenu 
położonego na północ od 
terenów SAG (ustalenia 
dla terenów 3U, 9U/MN 
i 12 MN,U) 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

163 1865 2008-06-13 

66. 7 90 XXIII/217/08 2008-04-28 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - terenu 
położonego na północ od 
terenów SAG (ustalenia 
dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielo- 
i jednorodzinnej) 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

163 1866 2008-06-13 

67. 7 91 XXIV/224/08 2008-05-26 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
położonego na osiedlu 
Piekary w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

184 2069 2008-07-02 

68. 7 92 XXIV/223/08 2008-05-26 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy 
Tarninów w Legnicy - dla 
jednostki B 45 MU 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

200 2220 2008-07-22 

69. 7 93 XXVI/235/08 2008-07-14 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego - osiedla 
Zosinek w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

225 2536 2008-08-26 

70. 7 94 XXVII/252/08 2008-07-28 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Obszaru 
Staromiejskiego Centrum 
w Legnicy (MU9.2) 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

254 2739 2008-09-19 

71. 7 95 XXIX/259/08 2008-09-29 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - rejonu 
ul. Gniewomierskiej 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

289 3150 2008-10-31 

72. 7 96 XXIX/260/08 2008-09-29 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - terenu 
Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

289 3151 2008-10-31 
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73. 7 97 XXXIII/293/08 2008-12-29 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - osiedla Bielany 
II obejmujący teren 
pomiędzy ulicami 
Al. Rzeczypospolitej, 
Bielańską a Wałami 
Bielańskimi 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

22 563 2009-02-13 

74. 8 98 XXXIV/302/09 2009-01-26 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - osiedla Bielany 
obejmujący teren 
pomiędzy ulicami 
Mostową, Zamiejską, 
Al. Rzeczypospolitej, 
Bielańską a Wałami 
Jaworzyńskimi 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

37 797 2009-03-06 

75. 8 99 XXXVI/324/09 2009-03-30 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
położonego na osiedlu 
Piekary w Legnicy - 
rejonu ulicy 
Wierzyńskiego 
i Gałczyńskiego 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

86 1813 2009-05-14 

76. 8 100 XXXVI/325/09 2009-03-30 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
położonego na osiedlu 
Piekary w Legnicy - 
rejonu ulicy Sudeckiej i 
Tatrzańskiej 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

86 1814 2009-05-14 

77. 8 101 XL/354/09 2009-06-29 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - kwartału 
zabudowy Wrocławska, 
Jordana, Zielona, Orła 
Białego 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

132 2694 2009-08-13 

78. 8 102 XLI/366/09 2009-07-23 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Obszaru 
Staromiejskiego Centrum 
w Legnicy - dla terenu 
MU9.9 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

137 2783 2009-08-21 

79. 8 103 XLI/365/09 2009-07-23 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu 
ulicy Lotniczej w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

139 2800 2009-08-26 

80. 8 104 XLV/380/09 2009-09-28 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy 
Kartuzy w Legnicy - teren 
dawnego teatru varietes 
przy ul. Kartuskiej 
w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

197 3481 2009-11-18 

81. 8 105 XLV/381/09 2009-09-28 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - rejonu ulicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

197 3482 2009-11-18 
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Wielkiej Niedźwiedzicy 
82. 8 106 XLVI/389/09 2009-10-26 miejscowy plan 

zagospodarowania 
przestrzennego - terenu 
dawnej rzeźni przy ul. 
Ścinawskiej w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

201 3570 2009-11-24 

83. 8 107 XLVI/390/09 2009-10-26 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - kwartału 
zabudowy ograniczonego 
ulicami Pocztową, 
Kolejową, Dworcową 
i Bramą Głogowską 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

201 3571 2009-11-24 

84. 9 108 XLIX/419/10 2010-02-22 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - dla południowej 
części Legnicy rejon oś. 
Sienkiewicza, 
ul. Jaworzyńskiej 
i autostrady A-4 
(jednostki 51ZP, 74ZP, 
067KDD) 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

59 900 2010-04-01 

85. 9 110 LVII/469/10 2010-09-27 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy 
Tarninów w Legnicy - dla 
jednostki oznaczonej 
symbolem A 22 MU 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

251 4217 2010-12-30 

86. 9 111 V/52/11 2011-02-28 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego działek 
nr 174 i 175/1 obr. 18-
Bielany w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

74 1123 2011-04-07 

87. 9 112 V/53/11 2011-02-28 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - terenu 
przeznaczonego pod 
parking przy Szkole 
Podstawowej nr 7 
w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

74 1124 2011-04-07 

88. 9 113 V/54/11 2011-02-28 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego rejonu 
ulic Bielańskiej 
i Strzeleckiej w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

74 1125 2011-04-07 

89. 9 114 VI/61/11 2011-03-28 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy 
Tarninów w Legnicy - dla 
jednostki B 33 M 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

103 1644 2011-05-17 

90. 9 115 VI/60/11 2011-03-28 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - terenów 
w rejonie ulicy Olkuskiej 
oraz ulicy Kilińskiego 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

144 2429 2011-07-08 

91. 9 116 XIII/125/11 2011-10-27 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Obszaru 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

274 5159 2011-12-23 
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Staromiejskiego Centrum 
Legnicy - dla terenów 
U4.3 i MU11.4 

92. 9 117 XVII/166/12 2012-02-27 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - terenu pod 
Legnicki Park 
Technologiczny 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 1222 2012-03-29 

93. 9 118 XVII/164/12 2012-02-27 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
przejętego od Wojsk 
Federacji Rosyjskiej - 
kompleks JAR 32 - 
tereny TBS 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 1410 2012-04-16 

94. 1 119 XVII/165/12 2012-02-27 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy 
Kartuzy w Legnicy - teren 
usług i mieszkalnictwa, 
w kwartale zabudowy II 
Armii Wojska Polskiego, 
Wrocławska, 
Rzemieślnicza 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 1499 2012-04-23 

95. 1 120 XVI/157/12 2012-01-30 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy 
Tarninów rejonu ulicy 
Reja w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 1546 2012-04-26 

96. 1 121 XVII/168/12 2012-02-27 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Obszaru 
Staromiejskiego Centrum 
Legnicy - dla terenów 
MU9.1 i U6.1 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 1613 2012-05-02 

97. 1 122 XV/151/11 2011-12-27 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego - 
dzielnicy Fabryczna 
w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 1690 2012-05-08 

98. 1 123 XIX/188/12 2012-04-26 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego 
Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej - 
obszar Legnica 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 1922 2012-05-29 

99. 1 124 XXII/214/12 2012-06-25 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - jednostka 
urbanistyczna S rejon 
ulic Chojnowskiej i 
Działkowej - dla jednostki 
oznaczonej symbolem 
1MN 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 2607 2012-07-19 

100. 1 125 XXII/213/12 2012-06-25 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
śródmiejskiego 
ograniczonego ulicami 
Piastowską, 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 2751 2012-07-31 
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Dziennikarską, Nowym 
Światem, Działkową, 
Senatorską w Legnicy 
dla dawnego klasztoru 
bernardynów 

101. 1 126 XXVI/258/12 2012-11-26 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy 
Tarninów w Legnicy - dla 
jednostki oznaczonej 
symbolem A5 MU 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 291 2013-01-16 

102. 1 127 XXVIII/288/13 2013-01-28 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
położonego w Legnicy – 
w obrębie ulic 
Wrocławska - Zacisze 
a torami kolejowymi 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 2917 2013-05-06 

103. 1 128 XXXVI/365/13 2013-07-23 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
PKS TRANS - POL 
położonego przy 
Al. Rzeczypospolitej 
w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 4607 2013-08-05 

104. 1 129 XXXII/344/13 2013-05-27 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla 
Zosinek w Legnicy - dla 
terenu oznaczonego 
symbolem 5MW,U 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 4686 2013-08-16 

105. 1 130 XXXII/345/13 2013-05-27 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu 
ulicy Sudeckiej 
w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 4687 2013-08-16 

106. 1 131 L/513/14 2014-10-27 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego 
Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej - 
obszar Legnica 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 4523 2014-10-31 

107. 1 132 L/516/14 2014-10-27 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - dawnej wsi 
Piekary Stare 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 4524 2014-10-31 

108. 1 133 VI/53/15 2015-03-30 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - Kolonii Piątnica 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 1558 2015-04-03 

109. 1 134 VI/54/15 2015-03-30 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie 
ulicy Pileckiego (Piekary 
B) w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 1559 2015-04-03 

110. 1 135 XIII/102/15 2015-10-26 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy 
Kartuzy w Legnicy - 
pasmo przy Kaczawie 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 4392 2015-10-30 
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111. 1 136 XVIII/178/16 2016-03-29 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy 
Kartuzy w Legnicy - 
tereny mieszkaniowo-
gospodarcze przy 
Kaczawie 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 1930 2016-04-11 

112. 1 137 XVIII/179/16 2016-03-29 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy dla terenu 
Patelec-Elpena 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 1931 2016-04-11 

113. 1 138 XXIV/220/16 2016-09-26 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - kwartał 
zabudowy Sudecka, 
Armii Krajowej, 
Okulickiego 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 4379 2016-09-29 

114. 1 139 XXV/233/16 2016-10-24 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - kwartał 
zabudowy Curie-
Skłodowskiej, Prusa, 
Leszczyńska, tory 
kolejowe 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 4877 2016-11-04 

115. 1 140 XXV/231/16 2016-10-24 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
lotniska i terenów 
przyległych 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 5026 2016-11-10 

116. 1 141 XXXII/330/17 2017-04-24 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - terenu 
położonego przy 
ul. Hodowców 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 2219 2017-05-04 

117. 1 142 XXXIII/338/17 2017-05-29 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - terenu 
położonego przy 
ul. Bielańskiej 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 2711 2017-06-05 

118. 1 143 XXXII/344/17 2017-06-26 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy – dla terenu 
położonego w rejonie ul. 
Anielewicza i Nowy Świat 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 3119 2017-07-06 

119. 1 144 XXXV/345/17 2017-06-26 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy – rejon ulicy 
Kubańskiej 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 3120 2017-07-06 

120. 1 145 XXXV/346/17 2017-06-26 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy – w części 
terenu położonego 
w rejonie ul. Asnyka, 
Złotoryjskiej i Kilińskiego 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 3121 2017-07-06 
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121. 1 146 XXXVII/367/17 2017-09-25 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy – centrum 
przesiadkowe 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 4029 2017-10-04 

122.  147 XLIX/523/18 2018-07-30 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy – terenu 
położonego przy 
ul. Koskowickiej oraz 
planowanej obwodnicy 
południowo-wschodniej 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 3928 2018-08-08 

123.  148 XLIX/530/18 2018-07-30 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy – kwartału 
zabudowy w rejonie ulic 
Słubickiej, Poznańskiej, 
Prusa, Bagiennej i 
Głogowskiej 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 3932 2018-08-08 

124.  149 III/36/18 2018-12-27 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy – terenu 
położonego przy 
ul. Jaworzyńskiej 
i Wielogórskiej 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 298 2019-01-11 

125.  150 III/39/18 2018-12-27 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
położonego przy ul. 
Myśliwskiej, Boiskowej, 
Jaworzyńskiej i obwodnicy 
Zachodniej w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 299 2019-01-11 

126.  151 III/45/18 2018-12-27 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy – jednostka 
urbanistyczna S – rejon 
ulicy Stanisławowskiej 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 302 2019-01-11 

127.  152 III/46/18 2018-12-27 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego 
dzielnicy Tarninów dla 
terenu ograniczonego 
ulicami Mikołaja Reja, 
Złotoryjska, Juliusza 
Słowackiego i Władysława 
Grabskiego w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 303 2019-01-11 

128.  153 VI/96/19 2019-03-25 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego 
północnego terenu 
Zakładu Produkcji Wody 
położonego przy 
ul. Nowodworskiej 
w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 2211 2019-04-03 

129.  154 VI/105/19 2019-03-25 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 2214 2019-04-03 
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ulicy Chojnowskiej 
i Ignacego Domejki 
w Legnicy 

130.  155 VIII/124/19 2019-05-30 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
położonego przy 
al. Rzeczypospolitej 
w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i kortów 
tenisowych w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 3767 2019-06-12 

131.  156 XII/160/19 2019-09-30 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy – obszaru 
położonego przy ul. 
Stanisława Moniuszki, 
Wrocławskiej, Gwiezdnej 
oraz Al. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 5917 2019-10-14 

132.  157 XIII/177/19 2019-10-28 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
położonego na osiedlu 
Piekary u zbiegu ulic 
Generała Władysława 
Sikorskiego, Armii 
Krajowej i Generała 
Augusta Emila Fieldorfa 
w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 6297 2019-11-07 

133.  158 XIII/178/19 2019-10-28 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy – terenu obiektu 
handlowego w rejonie 
ulic Generała Władysława 
Sikorskiego i Jarosława 
Iwaszkiewicza 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 6298 2019-11-07 

134.  159 XIV/191/19 2019-11-25 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy – dla 
południowej części 
Legnicy rejon 
os. Sienkiewicza, 
ul. Jaworzyńskiej 
i Autostrady A4 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 7535 2019-12-16 

135.  160 XIX/262/20 2020-05-25 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
gazociągu 
podwyższonego 
średniego ciśnienia 
DN300/250 relacji 
Biernatki – Legnica za 
Hutą od granicy miasta 
Legnicy do istniejącej 
stacji redukcyjno-
pomiarowej "Legnica za 
Hutą" 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 3463 2020-05-29 
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uchwalenia 

Data 
podjęcia 
uchwały 

Tytuł planu Publikator Nr Poz. 
Data 

publikacji 

136.  161 XXII/297/20 2020-09-28 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
położonego pomiędzy 
ulicami Chojnowską, 
Lotniczą i Żołnierską 
w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 5473 2020-10-08 

137.  162 XXII/298/20 2020-09-28 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
położonego w północnej 
części miasta Legnicy u 
zbiegu ulic Leszczyńskiej, 
Bydgoskiej i Szczecińskiej 
oraz rzeki Czarnej Wody 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 5474 2020-10-08 

138.  163 XXIV/314/20 2020-10-2 II zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy – dla południowej 
części Legnicy rejon 
os. Sienkiewicza, 
ul. Jaworzyńskiej 
i autostrady A4 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 6264 2020-11-19 

139.  164 XXVIII/345/21 2021-02-22 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
położonego w północnej 
części miasta Legnicy 
u zbiegu ulic Bydgoskiej 
i Pątnowskiej oraz 
zakładu "Cynk-Mal" 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 1012 2021-03-01 

140.  165 XXXIII/403/21 2021-07-26 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie 
ul. Spółdzielczej, 
ul. R. Schumana, 
ul. Śmigłowcowej, torów 
kolejowych i bocznicy 
kolejowej od południa 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 3717 2021-08-04 

141.  166 XXXIII/404/21 2021-07-26 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy – terenów 
inwestycyjnych 
położonych przy 
ul. Koskowickiej, 
planowanej obwodnicy 
południowo – 
wschodniej oraz torach 
kolejowych Legnica-
Jawor 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 3718 2021-08-04 

142.  167 XXXIII/405/21 2021-07-26 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
położonego w rejonie 
ul. Henryka Pobożnego 
w Legnicy dla jednostki 
13UG 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 3719 2021-08-04 
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Lp. Id 
Numer uchwały 

w sprawie 
uchwalenia 

Data 
podjęcia 
uchwały 

Tytuł planu Publikator Nr Poz. 
Data 

publikacji 

143.  168 XXXIII/406/21 2021-07-26 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego − terenu 
dawnej rzeźni przy ul. 
Ścinawskiej w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 3720 2021-08-04 

144.  169 XXXIII/407/21 2021-07-26 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
położonego w Legnicy w 
rejonie ul. Sudeckiej, 
Bieszczadzkiej, 
Karkonoskiej i 
Al. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 3721 2021-08-04 

145.  170 XXXIII/408/21 2021-07-26 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego 
dzielnicy Tarninów dla 
terenu ograniczonego 
ulicami Aleją 100-lecia 
Odzyskania 
Niepodległości, 
Jaworzyńską oraz rzeką 
Młynówką w Legnicy 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 3722 2021-08-04 

146.  171 XXXV/426/21 2021-09-27 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - obszaru 
ograniczonego ulicami: 
Oświęcimską, 
A. Mickiewicza, 
S. Sempołowskiej, Aleją 
100-lecia Odzyskania 
Niepodległości 
i Jaworzyńską 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 4494 2021-10-05 

147.  172 XXXVI/440/21 2021-10-25 zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Obszaru 
Staromiejskiego Centrum 
w Legnicy dla jednostek 
U4.1 i MU9.6 oraz 
ZP13.2, U4.8 i MU7.6 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 5006 2021-11-03 

148.  173 XXXVII/451/21 2021-11-29 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - obszaru w 
rejonie ul. Złotoryjskiej 
ograniczonego ul. 
K. Makuszyńskiego, 
B. Leśmiana i J. Lechonia 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 6019 2021-12-15 

149.  174 XXXVII/451/21 2021-11-29 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - terenu 
położonego na południe 
od ul. Gniewomierskiej 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 6020 2021-12-15 

150.  175 XLIII/510/22 2022-05-30 miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Legnicy - obszaru w 
rejonie ul. Jaworzyńskiej, 
Boiskowej i Alei 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

- 3080 2022-06-07 
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Lp. Id 
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uchwały 

Tytuł planu Publikator Nr Poz. 
Data 

publikacji 

Zwycięstwa 
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 ZAŁĄCZNIK 2 WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY 

Załącznik 2 zawiera wykaz istniejących w obrębie Legnicy pomników przyrody ożywionej 
i nieożywionej, ustanowionych na mocy ustawy o ochronie przyrody. Dane zostały zebrane 
i opracowane na podstawie informacji otrzymanych z Urzędu Miasta Legnica – dane aktualne na dzień 
30.06.2022 r.  

Lp. Opis pomnika przyrody 
Obwód na 
wysokości 
1,3 m [cm] 

Wys. [m] 
Obręb 

ewidencyjny 
Nr działki  

ewidencyjnej 
Opis lokalizacji 

Forma 

własności 

Pomniki przyrody ożywionej (aleje, grupy drzew i pojedyncze drzewa) 
Pomnik przyrody utworzony Rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z dnia 25 października 1994 r. (Dz. Urz. Woj. 

Legnickiego Nr 22 poz. 148) 

1 
Miłorząb dwuklapowy 

(Ginkgo biloba L.) 
210 - Tarninów 529 

Skwer Orląt 
Lwowskich przy 

ul. Generała 
Władysława Andersa 

- 

Drzewa uznane za pomniki przyrody Uchwałą Nr LI/383/98 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 marca 1998 r. - obecnie istniejące 

2 

Aleja wielogatunkowa 122 
drzewa:  

 Lipa holenderska  
(Tilia europaea) i  
lipa drobnolistna  

(Tilia cordata) 

Średnio 150 
od15 do 

25 
Tarninów 26/18 

Pas drogowy ulicy 
Grabskiego 

Gmina Legnica, 

Zarządca: Zarząd 

Dróg Miejskich 

w Legnicy 

3 
Buk zwyczajny odm. 

czerwonolistna  
(Fagus atropurpurea) 

320 22 Tarninów 634/114 
Posesja prywatna 
ul. Grabskiego 23 

Własność 

prywatna 

4 
Choina kanadyjska 

(Tsuga canadensis L.) 
128 16 Tarninów 26/100 

Posesja prywatna 
ul. Grabskiego 46 

Własność 

prywatna 

5 
Dąb szypułkowy (Quercus 

robur) 
306 27 Tarninów 634/90 

Posesja prywatna 
ul. Kościuszki 43 

Własność 

prywatna 

6 
Grusza pospolita (Pyrus 

communis L.) 
270 20 Glinki - Lasek złotoryjski własność Gminy 

7 
Platan klonolistny 

(Platanus ×acerifolia) 
455 28,5 Stare Miasto 693/4 II LO ul. Zielona 17 

Trwały zarząd II 

LO 

8 
Grab pospolity (Carpinus 

betulus L.) 
288 20 Stare Miasto 693/4 II LO ul. Zielona 17 

Trwały zarząd II 

LO 

9 
Lipa węgierska (Tilia 
tomentosa Moench) 

291 30 Stare Miasto 693/4 II LO ul. Zielona 17 
Trwały zarząd II 

LO 

10 
Kłęk kanadyjski 

(Gymnocladus dioicus) 
215 23 Stare Miasto 693/4 II LO ul. Zielona 17 

Trwały zarząd II 

LO 

11 
Klon zwyczajny (Acer 

platanoides L.) 
320 25 Stare Miasto 693/4 II LO ul. Zielona 17 

Trwały zarząd II 

LO 

12 
Platan klonolistny 

(Platanus ×acerifolia) 
505 31 Stare Miasto 395/1 

Teren UM. Plac 
Słowiański 7 

Zarząd ZDM 

w Legnicy 

13 
Platan klonolistny 

(Platanus ×acerifolia) 
415 32 Stare Miasto 395/1 

Teren UM. Plac 
Słowiański 7 

Zarząd ZDM w 

Legnicy 

14 
Jesion wyniosły (Fraxinus 

excelsior L.) 
332 26 Tarninów 992 ul. Złotoryjska 87 

Własność NOT 

w Legnicy 

15 
Platan klonolistny 

(Platanus ×acerifolia) 
442 30 Fabryczna 994/4 

Szpital 
ul. Chojnowska 81 

Województwo 

Dolnośląskie 

16 
Jesion wyniosły (Fraxinus 

excelsior L.) 
401 25 Fabryczna 994/4 

Szpital 
ul. Chojnowska 81 

Województwo 

Dolnośląskie 

17 
Orzech czarny (Juglans 

nigra L.) 
252 22 Fabryczna 994/4 

Szpital 
ul. Chojnowska 81 

Województwo 

Dolnośląskie 

18 
Miłorząb dwuklapowy 

(Ginkgo biloba L.) 
172 16 Tarninów 1307 

SP Nr 15 
ul. Chojnowska 100 

Gmina Zarządca 

Gimnazjum Nr 5 

19 
Topola Kanadyjska 

(Populus ×canadensis) 
395 30 Tarninów 1121 ul. Chojnowska 142 

Własność 

prywatna 

20 
Topola Kanadyjska 

(Populus ×canadensis) 
380 31 Tarninów 1121 ul. Chojnowska 143 

Własność 

prywatna 

21 
Grupa 8 drzew -  
Lipa węgierska  

(Tilia tomentosa M.) 

od 198 do 
241 

od 24 do 
26 

Zosinek 144/1 ul. Chojnowska 157 
Własność 

prywatna 
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Lp. Opis pomnika przyrody 
Obwód na 
wysokości 
1,3 m [cm] 

Wys. [m] 
Obręb 

ewidencyjny 
Nr działki  

ewidencyjnej 
Opis lokalizacji 

Forma 

własności 

22 
Klon srebrzysty  

(Acer saccharinum L.) 
357 28 Zosinek 149/2 ul. Drzymały 6 

Parafia Św. 

Józefa 

23 
Aleja jednostronna - 9 

drzew -  Klon zwyczajny 
(Acer platanoides L.) 

od 187 do 
262 

od 17 do 
19 

Stare Miasto 187 Wzgórze Zamkowe 
Województwo 

Dolnośląskie 

24 
Klon jawor  

(Acer pseudoplatanus L.) 
280 28 Stare Miasto 187 Wzgórze Zamkowe 

Województwo 

Dolnośląskie 

25 
Sofora japońska 
(Styphnolobium 

japonicum (L.) S.) 
223 18 Stare Miasto 187 

Teren zielony koło 
Bramy Głogowskiej 

Województwo 

Dolnośląskie 

26 
Skrzydłoorzech kaukaski  
(Pterocarya fraxinifolia  

(L.) S.) 
185 14 Stare Miasto 187 

Teren zielony koło 
Bramy Głogowskiej 

Gmina Legnica 

27 
Kłęk kanadyjski 

(Gymnocladus dioicus) 
338 23 Stare Miasto 22 

Teren zielony ulica 
Zamkowa/Pocztowa 

Zasób 

nieruchomości 

28 
Grupa 3 drzew  

Platan klonolistny  
(Platanus ×acerifolia) 

450, 499, 
519 

30 Stare Miasto 22 i 24 
Teren zieleni przed 
hotelem “Qubus” 

Gmina Legnica 

29 
Lipa węgierska  

(Tilia tomentosa Moench) 
300 25 Stare Miasto 73 ulica Parkowa 13 

Zasób 

nieruchomości 

30 
Kasztanowiec zwyczajny  
(Aesculus hippocastanum 

L.) 
314 26 Stare Miasto 73 ulica Parkowa 11 

Zasób 

nieruchomości 

31 
Aleja 11 drzew - Platan 

klonolistny  
(Platanus ×acerifolia) 

od 280 do 
354 

od 17 do 
20 

Stare Miasto 73 i 74 Zieleniec ulica Libana 
Zasób 

nieruchomości 

32 
Klon zwyczajny  

(Acer platanoides L.) 
293 18 Stare Miasto 63/1 Plac Klasztorny 

Zasób 

nieruchomości 

33 
Grupa 9 drzew  

Platan klonolistny  
(Platanus ×acerifolia) 

od 200 do 
300 

od 20 do 
23 

Kartuzy 2 Cmentarz komunalny 
Zarządca: LPGK 

SP.z o.o. W 

Legnicy 

34 
Modrzew europejski (Larix 

decidua Mill.) 
285 27 Stare Miasto 696 Park miejski 

Zasób 

nieruchomości 

35 
Lipa drobnolistna  

(Tilia cordata) 
340 22 Ochota 189 Park miejski 

Zasób 

nieruchomości 

36 
Miłorząb dwuklapowy 

(Ginkgo biloba L.) 
256 21 Ochota 189 Park miejski 

Zasób 

nieruchomości 

37 
Dąb szypułkowy (Quercus 

robur) 
467 25 Ochota 323 Park miejski 

Zasób 

nieruchomości 

38 

Klon jawor 
odm.purpurowa  

(Acer pseudoplatanus 
'Purpurea') 

277 22 Ochota 329 Park miejski 
Zasób 

nieruchomości 

39 
Klon zwyczajny  

(Acer platanoides L.) 
228 22 Ochota 323 Park miejski 

Zasób 

nieruchomości 

40 
Dąb szypułkowy (Quercus 

robur) 
440 31 Ochota 323 Park miejski 

Zasób 

nieruchomości 

41 
Dąb szypułkowy (Quercus 

robur) 
350 26 Ochota 323 Park miejski 

Zasób 

nieruchomości 

42 

Grupa 9 drzew  
Dąb szypułkowy odm. 
Stożkowata (Quercus 

robur 'Fastigiata') 

od 170 do 
250 

od 11 do 
17 

Bartniki 69 
Ogród jordanowski 
ul. Oświęcimska 

Zasób 

nieruchomości 

43 

Grupa 2 drzew:  
Klon jawor  

(Acer pseudoplatanus) i 
Kasztanowiec zwyczajny  

(Aesculus 
hippocastanum) 

362 
320 

25 
25 

Ochota 322 Park miejski 
Zasób 

nieruchomości 

44 
Dąb bezszypułkowy 
(Quercus petraea) 

418 24 Ochota 323 Park miejski 
Zasób 

nieruchomości 

45 
Wiąz szypułkowy (Ulmus 

laevis) 
263 28,5 Ochota 323 Park miejski 

Zasób 

nieruchomości 
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Lp. Opis pomnika przyrody 
Obwód na 
wysokości 
1,3 m [cm] 

Wys. [m] 
Obręb 

ewidencyjny 
Nr działki  

ewidencyjnej 
Opis lokalizacji 

Forma 

własności 

46 
Klon polny  

(Acer campestre L.) 
265 21 Ochota 333 Park miejski 

Zasób 

nieruchomości 

47 
Katalpa sp.  

(Catalpa sp.) 
196 13 Ochota 333 Park miejski 

Zasób 

nieruchomości 

48 
Dąb szypułkowy (Quercus 

robur) 
370 26 Ochota 333 Park miejski 

Zasób 

nieruchomości 

49 
Sosna wejmutka  
(Pinus strobus L.) 

272 24,5 Stare Miasto 696 Park miejski 
Zasób 

nieruchomości 

Pomniki przyrody nieożywionej 

Decyzja 11/67 PWRN Wrocław z dnia 28 grudnia 1967 r. (Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej we Wrocławiu Nr 2 z 15.03.1969 r.) 

1 Głaz narzutowy - granitoid - - Glinki 15/11 
Znajduje się 

w pobliżu Lasku 
Złotoryjskiego 

UM Legnica 

Zarządzenie Nr 28 Wojewody Legnickiego z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Legnickiego Nr 13 poz. 201) 

2 
Głaz narzutowy-  

granitognejs 
- - Glinki 15/11 

Znajduje się w 
pobliżu Lasku 
Złotoryjskiego 

UM Legnica 
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 Załącznik 3 zawiera wykaz ustanowionych w obrębie Legnicy użytków ekologicznych. Dane 
zostały zebrane i opracowane na podstawie informacji otrzymanych z Urzędu Miasta Legnica. Dane 
aktualne na dzień 30.06.2022 r.  
 
 

Lp. 

Nazwa użytku 
ekologicznego 

(jak w akcie 
prawnym o 

ustanowieniu) 

Rodzaj użytku 
ekologicznego 

(jak w akcie 
prawnym o 

ustanowieniu) 

Pow. 
[ha] 

Obręb 
ewid. 

Nr Działek 
ewidencyjnych 

Opis lokalizacji 
Forma 

własności, 
rodzaj gruntów 

Opis 

Obowiązująca podstawa prawna  

Uchwała Nr XXII/239/2000 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej                                                             

w drodze uznania za użytki ekologiczne (ogłoszona: Tablica ogłoszeń UM L-cy od dn.04.05.2000 r.) 

1 
Glinki w Lasku 
Złotoryjskim 

Śródleśne oczko 
wodne 

7,56 Glinki 

Działki Gminy 
Legnica 

oznaczona 
numerem 

geodezyjnym 
8/3 i 15/11 

Lasek 
Złotoryjski 
w Legnicy 

Gmina 
Legnica-Zasób 
Nieruchomości 

Użytek obejmuje dwa 
zbiorniki wodne wraz 

z otaczającą je 
roślinnością szuwarową 

i łąkową. Ochrona 
ekosystemu wodnego 
i błotnego z typową dla 

nich roślinnością 

2 
Glinianki przy 
ul. Szczytnickiej 

Zbiorniki wodne. 
Stanowiska 
rzadkich lub 
chronionych 

gatunków zwierząt , 
ich ostoje oraz 

miejsca 
rozmnażania 

niektórych 
gatunków zwierząt 

lub miejsca 
sezonowego 
bytowania 

3,06 Pawice 

Działka Gminy 
Legnica 

oznaczona 
numerem 

geodezyjnym 
455 

W płn.-zach. 
części miasta, 
u zbiegu ulic: 
Szczytnickiej 
i Pawickiej  

Gmina 
Legnica-Zasób 
Nieruchomości 

Ekosystem wodny 

obejmujący dwa 

niewielkie zbiorniki 

wodne, będące 

miejscem rozrodu kilku 

chronionych gatunków 

płazów oraz żerowisko 

nietoperzy 

3 
Podmokła łąka 

przy 
ul. Poznańskiej 

Siedliska 
przyrodnicze oraz 

stanowiska rzadkich 
lub chronionych 
gatunków roślin i 

zwierząt, ich ostoje 
oraz miejsca 

rozmnażania lub 
miejsca 

sezonowego 
przebywania 

1,43 Pawice 

Działka Gminy 
Legnica 

oznaczona 
numerem 

geodezyjnym 
101 

W płn. części 
miasta, przy 

ulicy 
Poznańskiej  

Gmina 
Legnica-Zasób 
Nieruchomości

Rodzaj 
gruntów: ŁVI, 

N 

Ekosystem wilgotnej łąki 
i szuwarów, 

z ostrożeniem siwym 
(Cirsium canum). 

Miejsce gniazdowania 
ptaków: gąsiorek 
(Lanius collurio), 

potrzos, (Emberiza 
schoeniclus), trznadel 
(Emberiza), potrzeszcz 

(Emberiza calandr) 

Użytek zmniejszony na podstawie Uchwały Nr XXV/259/04 RM Legnicy z dnia 27 września 2004 r.  

(Dz .Urz. Woj. Doln. Nr 213  z dnia 04.11.2004 r. poz. 318) 

4 
Trzcinowisko 

przy ulicy 
Gniewomierskiej 

Stanowiska 
rzadkich lub 
chronionych 

gatunków roślin 
i zwierząt, ich ostoje 

oraz miejsca 
rozmnażania lub 

miejsca 
sezonowego 
przebywania 

0,45 
Nowa 
Wieś 

Działka Skarbu 
Państwa 

oznaczona 
numerem 

geodezyjnym 
86 

W południowej 
części miasta, 

przy ulicy 
Gniewomierskiej 

Skarb 
Państwa-
Agencja 

Nieruchomości 
Rolnych. 
Rodzaj 

gruntów: Tr 

Zachowana część 
użytku, położona na 
niewielkim nasypie, 

poza terenami 
podmokłymi, utworzona 

została dla ochrony 
stanowisk roślin 
ciepłolubnych 

(kserotermicznych) m.in. 
róży rdzawej i róży 
eliptycznej, chabru 
perukowego oraz 

koniczyny 
kasztanowatej 
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Lp. 

Nazwa użytku 
ekologicznego 

(jak w akcie 
prawnym o 

ustanowieniu) 

Rodzaj użytku 
ekologicznego 

(jak w akcie 
prawnym o 

ustanowieniu) 

Pow. 
[ha] 

Obręb 
ewid. 

Nr Działek 
ewidencyjnych 

Opis lokalizacji 
Forma 

własności, 
rodzaj gruntów 

Opis 

Uchwała Nr XXVII/294/04 RM Legnicy z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za 

użytek ekologiczny (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 2 z dnia 05.01.2005 r.poz.79) 

5 
Trzcinowisko 

przy ul. 
Miejskiej 

Siedliska 
przyrodnicze oraz 

stanowiska rzadkich 
lub chronionych 
gatunków roślin i 

zwierząt, ich ostoje 
oraz miejsca 

rozmnażania lub 
miejsca 

sezonowego 
przebywania 

2,94 
Nowa 
Wieś 

Działki Skarbu 
Państwa 

oznaczone 
numerami 

geodezyjnymi 
84 i część 86  

W południowej 
części miasta, 

przy 
ul. Miejskiej 

Skarb 
Państwa-
Agencja 

Nieruchomości 
Rolnych 

Siedliska podmokłe 

z występującymi tam 

gatunkami roślin (96 

gatunków), płazów 

(w tym ropucha zielona 

(Bufo viridis)), gadów 

i ptaków. 
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ZAŁĄCZNIK 4  WYKAZ OBSZARÓW I STREF ŚCISŁEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ OBJĘTYCH GMINNĄ EWIDECJĄ ZABYTKÓW 

Obszary objęte Gminną Ewidencją Zabytków  
 

L.p. Obszar Lokalizacja Rodzaj Wpis do rejestru 

1 Teren w granicach działki nr 341, ob. nr 729, 
obręb Tarninów 

ul. gen. Władysława Andersa 8 Działki przynależne do 
budynków 

639/1038/L z dnia 1995.09.20 

2 Teren w granicach działki nr 381, ob. nr 1005, 
obręb Fabryczna 

ul. Chojnowska 67 Działki przynależne do 
budynków 

599/951 z dnia 1990.10.22 

3 Teren w granicach działek: nr 433/2 (220 m
2
) i 

435/2 (203 m
2
), ob. nr 1232, nr 1068/1, nr 1068/2 

(część), obręb Fabryczna 

ul. Chojnowska 46a Działki przynależne do 
budynków 

640/976/L z dnia 1992.09.25 

4 Cmentarz wsi Bartoszów - gm. Legnickie Pole ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa Cmentarze  

5 Park Północny pl. Gdański Parki, ogrody  

6 Otoczenie willi, ob. teren w granicach działki 
nr 634/114, obręb Tarninów 

ul. Władysława Grabskiego 23 Działki przynależne do 
budynków 

641/1015/L z dnia 1993.12.29 oraz WKZ-
5340/1394/95 z dnia 1995.04.20 (obiekt wpisany 
do rejestru zabytków w granicach działki 
nr 634/114, obręb Tarninów) 

7 Otoczenie willi, ob. teren w granicach działki 
nr 26/74, nr 26/75, obręb Glinki 

ul. Władysława Grabskiego 32, 34 Działki przynależne do 
budynków 

642/1010/L z dnia 1993.12.29 oraz WKZ-
5340/656/95 z dnia 1995.04.20 (obiekt wpisany do 
rejestru zabytków w granicach działki nr 26/74 i 
26/75, obręb Glinki) 

8 Otoczenie willi, ob. teren w granicach działki 
nr 634/33, obręb Tarninów 

ul. Grunwaldzka 50 Działki przynależne do 
budynków 

645/1005/L z dnia 1993.12.29 oraz WKZ-
5340/661/95 z dnia 1995.04.20 (obiekt wpisany do 
rejestru zabytków w granicach działki nr 634/33, 
obręb Tarninów) 

9 Otoczenie willi, ob. teren w granicach działki 
nr 634/86, obręb Tarninów 

ul. Grunwaldzka 40 Działki przynależne do 
budynków 

644/1004/L z dnia 1993.12.29 oraz WKZ-
5340/666/95 z dnia 1995.04.20 (obiekt wpisany do 
rejestru zabytków w granicach działki nr 634/86, 
obręb Tarninów) 

10 Otoczenie willi, ob. teren w granicach działki 
nr 634/87, obręb Tarninów 

ul. Grunwaldzka 38 Działki przynależne do 
budynków 

643/1007/L z dnia 1993.12.29 oraz WKZ-
5340/662/95 z dnia 1995.04.20 (obiekt wpisany do 
rejestru zabytków w granicach działki nr 634/87, 
obręb Tarninów) 

11 Teren wokół kościoła w granicach działki nr 104, 
ob. nr 121, obręb Stare Miasto 

ul. Henryka Pobożnego 7a Działki przynależne do 
budynków 

582/799/L z dnia 1987.12.28 
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L.p. Obszar Lokalizacja Rodzaj Wpis do rejestru 

12 Zespół dworski "Ludwikowo": park z aleją ul. Jaworzyńska 199 Parki, ogrody 634/995/L z dnia 1991.11.14 

13 Teren w obrębie działki nr 34, ob. nr 34/16, 
nr 34/19, nr 34/26, nr 34/28, nr 34/30, obręb 
Ludwikowo 

ul. Jaworzyńska 199 Działki przynależne do 
budynków 

634/995/L z dnia 1991.11.14 

14 Aleja kasztanowców ul. Kąpielowa Parki, ogrody  

15 Cmentarz parafialny mieszkańców Piekar Starych 
i Piekar Wielkich 

ul. Klonowa Cmentarze  

16 Otoczenie willi, ob. teren w granicach działki 
nr 634/70, obręb Tarninów 

ul. św. Maksymiliana Kolbe 7 Działki przynależne do 
budynków 

647/1014/L z dnia 1993.12.29 oraz WKZ-
5340/657/95 z dnia 1995.04.20 (obiekt wpisany do 
rejestru zabytków w granicach działki nr 634/70, 
obręb Tarninów) 

17 Otoczenie willi, ob. teren w granicach działki 
nr 634/73, obręb Tarninów 

ul. św. Maksymiliana Kolbe 12 Działki przynależne do 
budynków 

648/991/L z dnia 1993.12.29 oraz WKZ-
5340/846/95 z dnia 1995.04.20 (obiekt wpisany do 
rejestru zabytków w granicach działki nr 634/73, 
obręb Tarninów) 

18 Otoczenie willi, ob. teren w granicach działki 
nr 634/82, obręb Tarninów  

ul. św. Maksymiliana Kolbe 3a Działki przynależne do 
budynków 

646/1009/L z dnia 1993.12.29 oraz WKZ-
5340/998/95 z dnia 1995.04.20 (obiekt wpisany do 
rejestru zabytków w granicach działki nr 634/82, 
obręb Tarninów) 

19 Otoczenie willi, ob. teren w granicach działki 
nr 634/48, obręb Tarninów 

ul. św. Maksymiliana Kolbe 16 Działki przynależne do 
budynków 

650/1012/L z dnia 1993.12.29 oraz WKZ-
5340/658/95 z dnia 1995.04.20 (obiekt wpisany do 
rejestru zabytków w granicach działki nr 634/48, 
obręb Tarninów) 

20 Otoczenie willi, ob. teren w granicach działki 
nr 634/14, obręb Tarninów 

ul. św. Maksymiliana Kolbe 14 Działki przynależne do 
budynków 

649/1006/L z dnia 1993.12.29 

21 Otoczenie willi, ob. teren w granicach działki 
nr 634/83, obręb Tarninów  

ul. św. Maksymiliana Kolbe 3 Działki przynależne do 
budynków 

646/1009/L z dnia 1993.12.29 oraz WKZ-
5340/999/95 z dnia 1995.04.20 (obiekt wpisany do 
rejestru zabytków w granicach działki nr 634/83, 
obręb Tarninów) 

22 Otoczenie willi, ob. teren w granicach działki 
nr 634/74, obręb Tarninów 

ul. św. Maksymiliana Kolbe 10 Działki przynależne do 
budynków 

648/991/L z dnia 1993.12.29 oraz WKZ-
5340/845/95 z dnia 1995.04.20 (obiekt wpisany do 
rejestru zabytków w granicach działki nr 634/74, 
obręb Tarninów) 

23 Otoczenie willi, ob. teren w granicach działki 
nr 634/50, obręb Tarninów 

ul. św. Maksymiliana Kolbe 18 Działki przynależne do 
budynków 

651/989/L z dnia 1993.12.29  
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L.p. Obszar Lokalizacja Rodzaj Wpis do rejestru 

24 Otoczenie willi, ob. teren w granicach działki 
nr 634/13, obręb Tarninów 

ul. Marii Konopnickiej 2 Działki przynależne do 
budynków 

652/993/L z dnia 1993.12.29 

25 Otoczenie willi, ob. teren w granicach działki 
nr 634/118, obręb Tarninów 

ul. Tadeusza Kościuszki 37 Działki przynależne do 
budynków 

654/1016/L z dnia 1993.12.29 oraz WKZ-
5340/1395/95 z dnia 1995.04.20 (obiekt wpisany 
do rejestru zabytków w granicach działki nr 
634/118, obręb Tarninów) 

26 Otoczenie willi, teren w granicach działki nr 
634/88, ob. działki nr 634/196 i nr 634/197, obręb 
Tarninów 

ul. Tadeusza Kościuszki 41 Działki przynależne do 
budynków 

655/1008/L z dnia 1993.12.29 oraz WKZ-
5340/663/95 z dnia 1995.04.20 (obiekt wpisany do 
rejestru zabytków w granicach działki nr 634/88, 
obręb Tarninów) 

27 Teren w granicach działki nr 448/449, ob. nr 1425, 
obręb Tarninów 

ul. Tadeusza Kościuszki 31 Działki przynależne do 
budynków 

653/1022/L z dnia 1994.05.04 

28 Otoczenie willi, ob. teren w granicach działki 
nr 634/90, obręb Tarninów 

ul. Tadeusza Kościuszki 43 Działki przynależne do 
budynków 

656/992/L z dnia 1993.12.29 oraz WKZ-
5340/664/95 z dnia 1995.04.20 (obiekt wpisany do 
rejestru zabytków w granicach działki nr 634/90, 
obręb Tarninów) 

29 Teren w granicach działki nr 210/1, nr 210/7, 
ob. nr 412, nr 195/1, obręb Ochota  

ul. Waleriana Łukasińskiego 3 Działki przynależne do 
budynków 

658/1019/L z dnia 1994.04.13 

30 Cmentarz komunalny w Przybkowie  ul. Malwowa Cmentarze  

31 Teren w granicach działki nr 31, ob. nr 31/5, obręb 
Smokowice 

ul. Myśliwska 8-9 Działki przynależne do 
budynków 

602/950 z dnia 1991.05.24 

32 Założenie pałacowo-parkowe "Czerniewice": park 
(teren zagospodarowany parkowo) 

ul. Myśliwska 8-9 Parki, ogrody 602/950 z dnia 1991.05.24 

33 Teren wokół kościoła pw. św. Jacka, w granicach 
działki nr 161/1, obręb Kartuzy 

ul. Nadbrzeżna Działki przynależne do 
budynków 

581/798/L z dnia 1988.12.30 

34 Zespół dworski Nowy Dwór "Neuhof": park ul. Nowodworska Parki, ogrody  

35 Teren w granicach działki nr 76 (powinno być 
75/1), ob. nr 401, obręb Tarninów 

ul. Nowy Świat 19 Działki przynależne do 
budynków 

591/982/L z dnia 1993.04.26 

36 Otoczenie willi, ob. teren w granicach działki 
nr 634/89, obręb Tarninów 

ul. Stefana Okrzei 29 Działki przynależne do 
budynków 

A/3077/1013/L z dnia 1993.12.29 oraz WKZ-
5340/665/95 z dnia 1995.04.20 (obiekt wpisany do 
rejestru zabytków w granicach działki nr 634/89, 
obręb Tarninów) 

37 Otoczenie willi, ob. teren w granicach działki 
nr 634/79, obręb Tarninów 

ul. Stefana Okrzei 17 Działki przynależne do 
budynków 

A/3078/1011/L z dnia 1993.12.29 oraz WKZ-
5340/996/95 z dnia 1995.04.20 (obiekt wpisany do 
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L.p. Obszar Lokalizacja Rodzaj Wpis do rejestru 

rejestru zabytków w granicach działki nr 634/79, 
obręb Tarninów) 

38 Teren ogrodu p/willi, w granicach ogrodzenia, 
ob. teren w granicach działki nr 634/51, obręb 
Tarninów 

ul. Stefana Okrzei 18 Działki przynależne do 
budynków 

A/3073/990/L z dnia 1993.10.21 oraz WKZ-
5340/1655/96 z dnia 1996.09.03 (obiekt wpisany 
do rejestru zabytków w granicach działki nr 634/51, 
obręb Tarninów) 

39 Otoczenie willi, ob. teren w granicach działki 
nr 634/80, obręb Tarninów 

ul. Stefana Okrzei 19 Działki przynależne do 
budynków 

A/3078/1011/L z dnia 1993.12.29 oraz WKZ-
5340/997/95 z dnia 1995.04.20 (obiekt wpisany do 
rejestru zabytków w granicach działki nr 634/80, 
obręb Tarninów) 

40 Otoczenie willi, ob. teren w granicach działki 
nr 634/9, obręb Tarninów 

ul. Stefana Okrzei 16 Działki przynależne do 
budynków 

A/3068/978/L z dnia 1993.12.29 

41 Teren w granicach działki nr 249/1, ob. działki 
nr 752/2, nr 752/3, nr 752/4, nr 752/5, nr 752/6, 
nr 752/7, obręb Fabryczna 

ul. Piastowska 22 Działki przynależne do 
budynków 

593/1029/L z dnia 1994.12.23 

42 Otoczenie willi, ob. teren w granicach działki 
nr 634/38, obręb Tarninów 

ul. Poselska 24 Działki przynależne do 
budynków 

A/3074/994/L z dnia 1993.12.29 

43 Teren w granicach działki nr 277, ob. nr 392, 
obręb Stare Miasto 

ul. Powstańców Śląskich 13 Działki przynależne do 
budynków 

A/3064/948 z dnia 1991.05.24 

44 Teren w granicach działki nr 473, ob. nr 825, 
obręb Tarninów 

ul. Macieja Rataja 16 Działki przynależne do 
budynków 

A/3076/1017/L z dnia 1994.08.20 

45 Teren w obrębie działki nr 185, ob. nr 264 
obręb Stare Miasto 

ul. Rycerska 2 Działki przynależne do 
budynków 

A/3075/996/L z dnia 1991.10.28 

46 Teren w granicach działki nr 358, ob. nr 508, 
obręb Stare Miasto 

Rynek 39 Działki przynależne do 
budynków 

590/963 z dnia 1991.06.17 

47 Teren wokół kościoła, w granicach działki nr 437, 
obręb Kartuzy 

ul. Rzemieślnicza  Działki przynależne do 
budynków 

580/797/L z dnia 1987.12.28 

48 Cmentarz wiejski w Piątnicy, ob. nieczynny ul. Szczytnicka Cmentarze  

49 Teren w granicach działki nr 155, ob. nr 155/2, nr 
155/3, nr 155/4, obręb Bartniki 

ul. Tatarska 9 Działki przynależne do 
budynków 

A/3080/1054/L z dnia 1996.03.06 

50 Teren w granicach działki 227/3, ob. nr 368/1, 
nr 368/2, nr 368/3, obręb Stare Miasto 

ul. Witelona 3 Działki przynależne do 
budynków 

A/3065/941/L z dnia 1990.03.13 

51 Teren w granicach działki nr 588, ob. nr 1424, 
nr 374, obręb Stare Miasto 

ul. Witelona 2 Działki przynależne do 
budynków 

A/3066/949 z dnia 1991.05.24 
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L.p. Obszar Lokalizacja Rodzaj Wpis do rejestru 

52 Teren w granicach działki nr 287, ob. nr 535/1, 
obręb Tarninów 

ul. Wojska Polskiego 5 Działki przynależne do 
budynków 

A/3067/964 z dnia 1991.07.05 

53 Teren w granicach działki 532, ob. nr 532/1, 
532/2, obręb Tarninów 

ul. Wojska Polskiego 2 Działki przynależne do 
budynków 

A/3081/1053/L z dnia 1996.02.19 

54 Cmentarz żydowski ul. Wrocławska 106 Cmentarze 600/754/L z dnia 1987.12.28 

55 Cmentarz komunalny ul. Wrocławska 124 Cmentarze  

56 Teren w granicach działki nr 564/1, ob. nr 987, 
obręb Tarninów 

ul. Złotoryjska 91 Działki przynależne do 
budynków 

A/3070/986/L z dnia 1993.06.07 

57 Teren w granicach działki nr 561, ob. nr 991, 
obręb Tarninów 

ul. Złotoryjska 89 Działki przynależne do 
budynków 

A/3071/985/L z dnia 1993.06.07 

58 Teren zespołu dworca kolejowego w granicach 
działki nr 201, ob. wszystkie działki nr 201/....., 
obręb Piątnica 

ul. Dworcowa/ul. Kolejowa/ul. Ścinawska Działki przynależne do 
budynków 

635/801/L z dnia 1987.12.28 oraz 637/803/L z dn. 
1987.12.28 

59 Park Ruffera (Rufferpark) Obszar ograniczony ulicami: Złotoryjska, 
Ceglana, Kilińskiego, Widokowa 

Parki, ogrody  

60 Lasek Mieszczański (Bürgerwäldchen), zwany 
również Laskiem Miejskim 

Obszar ograniczony ulicami: 
Złotoryjska, Władysława Grabskiego, 
Leśna, Al. Zwycięstwa 

Parki, ogrody  

61 Park Miejski Obszar ograniczony ulicami: Witelona, 
Wł. Reymonta, W. Korfantego, 
A. Mickiewicza, S. Sempołowskiej, 
kanałami rz. Młynówki i Kaczawy, 
H. Jordana, Zieloną i fragm. al. Orła 
Białego 

Parki, ogrody A/1712 z dnia 2010.03.30 

62 Park przy Zamku Piastowskim Obszar na pn. od zamku ograniczony 
linią zabudowy przy ul. Piastowskiej 
(po obu stronach ul. M. Curie-
Skłodowskiej) aż do ul. Brama 
Głogowska, rozdzielony przebiegiem 
ul. Piastowskiej. Obszar na pd. od 
zamku ograniczony ulicami: fragm. M. 
Curie-Skłodowskiej, Nową 

Parki, ogrody 586/477/L z dnia 1976.09.22 

63 Skwer Orląt Lwowskich Obszar ograniczony ulicami: Jana 
Pawła II, Wojska Polskiego, gen. 
Władysława Andersa, T. Kościuszki 

Parki, ogrody  
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Strefy Ścisłej Ochrony Konserwatorskiej objęte Gminną Ewidencją Zabytków 
 

L.p. Obszar Lokalizacja Rodzaj Wpis do rejestru 

1 
Teren klasztoru pobernardyńskiego z miejscem po 
kościele - strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej 
("A") 

ul. Chojnowska 67 
Strefy ścisłej ochrony 
konserwatorskiej 

 

2 
Teren szpitala miejskiego, ob. Ośrodek 
Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej - 
strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej ("A") 

ul. Chojnowska 81 
Strefy ścisłej ochrony 
konserwatorskiej 

 

3 
Teren działki przykościelnej kościoła parafialnego 
p.w. Św. Trójcy - strefa ścisłej ochrony 
konserwatorskiej ("A") 

Obszar obejmujący działkę nr 437 - teren wokół kościoła 
Strefy ścisłej ochrony 
konserwatorskiej 

 

4 
Układ urbanistyczny dzielnicy Tarninów - strefa 
ścisłej ochrony konserwatorskiej ("A") 

Obszar ograniczony ulicami: W. Korfantego, A. Mickiewicza, Stromą, 
Jaworzyńską, W. Grabskiego, T. Kościuszki, pd. granicą dz. 26/179, 
Poselską, M. Reja - do W. Grabskiego, Złotoryjską, Łączną, 
A. Asnyka, Marynarską, Chojnowską, Dziennikarską, Muzealną, 
F. Skarbka, Powstańców Śląskich. 

Strefy ścisłej ochrony 
konserwatorskiej 

 

5 
Układ urbanistyczny Starego Miasta - strefa ścisłej 
ochrony konserwatorskiej ("A") 

Obszar ograniczony ulicami: Pocztową, Piastowską, Dziennikarską, 
Muzealną, F. Skarbka, Witelona, J. Libana 

Strefy ścisłej ochrony 
konserwatorskiej 

 

6 

Teren placu-zieleńca wokół Kościoła Pamięci 
Cesarza Fryderyka, ob. obszar wokół kościoła 
p.w. św. Jacka - strefa ścisłej ochrony 
konserwatorskiej ("A") 

Obszar obejmujący dz. nr 160/2, 160/3, 161/1, 161/2 przy 
ul. Nadbrzeżnej 

Strefy ścisłej ochrony 
konserwatorskiej 

 

7 
Obszar założenia pałacowo-parkowego 
"Czerniewice" - strefa ścisłej ochrony 
konserwatorskiej ("A") 

Obszar obejmujący dz. nr 31/5 przy ul. Myśliwskiej 
Strefy ścisłej ochrony 
konserwatorskiej 

 

8 
Układ urbanistyczny przedmieścia Złotoryjskiego 
i części Chojnowskiego - strefa ścisłej ochrony 
konserwatorskiej ("A"). 

Obszar ograniczony ulicami: Chojnowską, Dziennikarską, 
Pl. Wolności, Nowym Światem, Hutniczą, Złotoryjską, Łączną, 
A. Asnyka, Marynarską 

Strefy ścisłej ochrony 
konserwatorskiej 

 

9 
Teren wokół szkoły ewangelickiej, ob. szkoły 
podstawowej nr 1 wraz z budynkami zaplecza - 
strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej ("A") 

Obszar działki nr 779 przy ul. Kamiennej nr 20a 
Strefy ścisłej ochrony 
konserwatorskiej 

 

10 
Teren zespołu dworskiego "Ludwikowo" - strefa 
ścisłej ochrony konserwatorskiej ("A") 

Obszar obejmujący dz. nr 34/16, 34/19, 34/26, 34/28, 34/30 przy 
ul. Jaworzyńskiej 

Strefy ścisłej ochrony 
konserwatorskiej 

 

11 
Teren cmentarza żydowskiego - strefa ścisłej 
ochrony konserwatorskiej ("A") 

Obszar cmentarza na działce nr 484/3 
Strefy ścisłej ochrony 
konserwatorskiej 

 

12 
Teren przy Willi Bolka von Richthofena oraz 
kościoła Gminy Katolicko-Apostolskiej - strefa 
ścisłej ochrony konserwatorskiej ("A") 

Obszar obejmujący dz. nr 121 - przy ul. Henryka Pobożnego 7-7a, 
dz. nr 1408 - przy ul. Bolesława Chrobrego 13, fragm. ul. Bolesława 
Chrobrego - między ww. działkami oraz ul. Przeskok 

Strefy ścisłej ochrony 
konserwatorskiej 

 

13 Zespół budynków związanych z ewangelickim Obszar obejmujący zabudowę wraz z działkami przy ul. Kazimierza Strefy ścisłej ochrony  
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stowarzyszeniem kobiet Fundacji Cannabausa - 
strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej ("A") 

Wielkiego nr 30-36 oraz budynku nr 22 przy ul. R. Dmowskiego konserwatorskiej 

14 Piekary Stare - strefa ochrony konserwatorskiej Piekary Stare 
Strefy ochrony 
konserwatorskiej 

 

15 

Obszar zespołu pałacowo-folwarcznego "Lipniki" 
wraz z otaczającą zabudową i terenem po 
wschodniej stronie - strefa ochrony 
konserwatorskiej ("B") 

Obszar zabudowy folwarku przy ul. Żytniej nr 4-8 oraz działki nr 42/1, 
42/2, 42/3 i 42/4 

Strefy ochrony 
konserwatorskiej 

 

16 
Historyczny układ dzielnicy Kartuzy - strefa 
ochrony konserwatorskiej ("B") 

Obszar ograniczony: II Armii Wojska Polskiego, Drukarską, Świętej 
Trójcy, St. Moniuszki, Wrocławską, Cmentarną, Kazimierz Wielkiego, 
granicą torów kolejowych do koryta rz. Kaczawy a następnie po 
koronie wału powodziowego zach. brzegu rz. Kaczawy 

Strefy ochrony 
konserwatorskiej 

 

17 
Cmentarz wiejski w Piątnicy, ob. nieczynny - 
strefa ochrony konserwatorskiej ("B") 

ul. Szczytnicka 
Strefy ochrony 
konserwatorskiej 

 

18 
Kwartał zabudowy części Osiedla H. Sienkiewicza 
- strefa ochrony konserwatorskiej ("B") 

Obszar ograniczony ulicami: Fiołkową, wsch. granicą działek 
zabudowy ul. Wiśniowej, Tulipanową, zach. granicą działek zabudowy 
ul. Palmowej 

Strefy ochrony 
konserwatorskiej 

 

19 
Zabudowa śródmiejska - strefa ochrony 
konserwatorskiej ("B") 

Obszar ograniczony: ul. Chojnowską, poza zabudową 
ul. Chojnowskiej, B. Głowackiego, Stefana Batorego, A. Fredry, 
pd. granicami dz. nr 331 i 338, poza zabudową zach. pierzei 
ul. Działkowej, zach. i pn. granicą dz. 412 (ELPENA), poza zabudową 
pn. strony ul. kard. B. Kominka, zach. granicą dz. 580/2, pn. granicą 
ul. Przemysłowej, terenem dz. p/Przemysłowej 5, torami kolejowymi, 
wsch. granicą ul. Brama Głogowska, pn.-zach. stroną ul. Piastowskiej 

Strefy ochrony 
konserwatorskiej 

 

20 
Historyczny układ ruralistyczny Piekar Wielkich - 
strefa ochrony konserwatorskiej ("B") 

Obszar zabudowy wraz z działkami przy ulicy: Wandy, V Dywizji 
Piechoty, Dąbrówki, Ziemowita 

Strefy ochrony 
konserwatorskiej 

 

21 
Kwartał zabudowy przy ul. Henryka Pobożnego 
i Bolesława Chrobrego - strefa ochrony 
konserwatorskiej ("B") 

Obszar ograniczony: fragm. ul. Kartuskiej, zach. granicą działek za 
zabudową z ul. Henryka Pobożnego, pd. granicą działek nr 825 i 1403 
(od pd.) i zach. stroną ul. Wały Ks. J. Poniatowskiego - z wyłączeniem 
obszaru stery "A" 

Strefy ochrony 
konserwatorskiej 

 

22 
Kwartał modernistycznej zabudowy mieszkaniowej 
- strefa ochrony konserwatorskiej ("B") 

Obszar ograniczony ulicami: Bielańską, zach. granicą dz. zabudowy 
ul. E. Kwiatkowskiego, St. Staszica, zach. granicą dz. zab. garażowej 
p/Al. Rzeczypospolitej nr 71-85a, Al. Rzeczypospolitej 

Strefy ochrony 
konserwatorskiej 

 

23 
Obszar zabudowy Przedmieścia Głogowskiego - 
strefa ochrony konserwatorskiej ("B") 

Obszar ograniczony ulicami: Leszczyńską, od południa - torami 
kolejowymi, od zachodu - korytem rz. Czarna Woda, od północy - 
ul. J. Kochanowskiego 

Strefy ochrony 
konserwatorskiej 

 

24 
Układ urbanistyczny południowej części dzielnicy 
Tarninów - strefa ochrony konserwatorskiej ("B") 

Obszar ograniczony ulicami: Grabskiego, pd. częścią Kościuszki, pd. 
granicą dz. posesji Grabskiego 26, Poselską, Reja aż do Grabskiego, 
wsch. granicą Lasku Złotoryjskiego do Al. Zwycięstwa, i dalej do 
Jaworzyńskiej; po wsch. stronie od Jaworzyńskiej, kanałem Młynówki 
do Mickiewicza 

Strefy ochrony 
konserwatorskiej 
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25 
Park Miejski - strefa ochrony konserwatorskiej 
("B") 

Obszar ograniczony ulicami: Witelona, fragm. al. Orła Białego, 
Zieloną, H. Jordana, al. Z. Krasińskiego, S. Sempołowskiej, 
A. Mickiewicza, fragm. zach. granicy parku do ul. W. Korfantego, 
W. Korfantego, Powstańców Śląskich 

Strefy ochrony 
konserwatorskiej 

 

26 
Obszar dawnych ogrodów Akademii Rycerskiej - 
strefa ochrony zabytkowych układów zieleni 
kształtowanej ("K") 

Obszar ograniczony ulicami: Żwirki i Wigury, Jagiellońską, 
Franciszkańska, wsch. granicą działek zabudowy ul. Książęcej nr 12-
22 

Strefy ochrony krajobrazu  

27 
Historyczny układ ruralistyczny Piątnicy - strefa 
ochrony zabytkowego krajobrazu ("K") 

Zabudowa wraz z działkami siedliskowymi wzdłuż ul. Piątnickiej, 
w granicach nowożytnego siedliska, ograniczona od pn. ul. Bydgoską, 
od pd. korytem rz. Czarna Woda 

Strefy ochrony krajobrazu  

28 
Teren kąpieliska Północnego wraz z terenami 
sąsiadującym, tzw. "Bagna nad Czarną" - strefa 
ochrony zabytkowego krajobrazu ("K") 

Obszar ograniczony: ul. Kąpielową, torami kolejowym od pd.-zach. 
i zach. oraz korytem rz. Czarna Woda 

Strefy ochrony krajobrazu  

29 
Park Ruffera ("Rufferpark") - strefa ochrony 
zabytkowych układów zieleni ("K") 

Obszar ograniczony ulicami: Złotoryjska, Ceglana, Kilińskiego, 
Widokowa 

Strefy ochrony krajobrazu  

30 
Historyczny układ ruralistyczny Przybkowa - strefa 
ochrony zabytkowego krajobrazu ("K") 

Obszar zabudowy po zach. i wsch. stronie ul. Wielogórskiej (od wsch. 
- do ul. Nowodworskiej)  

Strefy ochrony krajobrazu  

31 
Lasek Mieszczański ("Bürgerwäldchen"), zwany 
również Laskiem Miejskim - strefa ochrony 
zabytkowego krajobrazu ("K") 

Obszar ograniczony ulicami: Złotoryjska, Władysława Grabskiego, 
Leśna, Al. Zwycięstwa 

Strefy ochrony krajobrazu  

32 
Obszar cmentarza żydowskiego i cmentarza 
komunalnego - strefa ochrony zabytkowego 
układu zieleni kształtowanej ("K") 

Obszar ograniczony ulicami: Cmentarną, Wrocławską, torami 
kolejowymi (od wsch. i pn.) 

Strefy ochrony krajobrazu  

33 
Skwer - strefa ochrony zabytkowych układów 
zieleni kształtowanej ("K") 

Obszar ograniczony ulicami: S. Czarnieckiego, I. Daszyńskiego, 
Kościelną, M. Niedziałkowskiego 

Strefy ochrony krajobrazu  

34 
Strefa obserwacji archeologicznej ("OW") - 
Smokowice 

Obszar historycznej wsi Smokowice (ob. nieistniejąca) 
Strefy obserwacji 
archeologicznej 

 

35 Strefa obserwacji archeologicznej ("OW") 
Obszar ograniczony ulicami: Piastowską, M. Curie-Skłodowskiej, 
B. Prusa, wsch. stroną ul. Leszczyńskiej i Bramy Głogowskiej 

Strefy obserwacji 
archeologicznej 

 

36 
Strefa obserwacji archeologicznej ("OW") - 
Przybków 

Wieś Przybków w granicach nowożytnego siedliska 
Strefy obserwacji 
archeologicznej 

 

37 
Strefa obserwacji archeologicznej ("OW") - 
założenie pałacowo-parkowe "Czerniewice" 

Obszar założenia pałacowo-folwarcznego "Czerniewice" 
Strefy obserwacji 
archeologicznej 

 

38 
Strefa obserwacji archeologicznej ("OW") - 
Piekary Wielkie 

Obszar w granicach nowożytnego siedliska, od pn. ograniczony 
fragm. ul. Wroniej i Zacisze, od zach. ul. Szpakową i przedłużeniem 
wzdłuż granic działek do ul. Wroniej, od wschodu ul. Wł. Sikorskiego 
i Zacisze 

Strefy obserwacji 
archeologicznej 

 

39 
Strefa obserwacji archeologicznej ("OW") - 
Piątnica 

Piątnica w granicach nowożytnego siedliska 
Strefy obserwacji 
archeologicznej 

 

40 Strefa obserwacji archeologicznej ("OW") Obszar ograniczony ulicami: Piastowską, Dziennikarską, Pl. Wolności, Strefy obserwacji  



 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – tekst jednolity 

Załącznik nr 4 -  9 | S t r o n a  

L.p. Obszar Lokalizacja Rodzaj Wpis do rejestru 

pn. stroną ul. Nowy Świat, zach. stroną ul. Hutników, zach. granicą 
dz. nr 1005 - klasztor pobernardyński, Franciszkańską, Książęcą, 
Senatorską 

archeologicznej 

41 
Strefa obserwacji archeologicznej ("OW") - 
założenie pałacowo-folwarczne "Lipniki" 

Obszar założenia pałacowo-folwarcznego z teren otaczającym od 
zachodu 

Strefy obserwacji 
archeologicznej 

 

42 
Strefa obserwacji archeologicznej ("OW") - 
Przedmieście Głogowskie wraz z przyległymi 
osadami na północnym brzegu Czarnej Wody 

Obszar ograniczony ulicami: Słubicką, Leszczyńską, pn. stroną 
nasypu kolejowego, fragm. nabrzeża rz. Czarna Woda, granicą 
dz. nr 730 i 690 do ul. Bagiennej. 

Strefy obserwacji 
archeologicznej 

 

43 
Strefa obserwacji archeologicznej ("OW") - Stare 
Piekary 

Obszar wsi w granicach nowożytnego siedliska: pd. gr. działek 
p/ul. Kołodziejskiej, frag. rz. Wierzbiak, pn. gr. dz. 109/3, 
ul. Kołodziejską, pd. gr.dz. nr 61, 59, 56 do ul. Pątnowskiej, 
ul. Pątnowską, pd. gr. dz. nr 196/1 i 196/2, zwn. gr. dz. nr 207, wsch. 
gr. dz. nr 55, 214, 215, 223, 224, 227 

Strefy obserwacji 
archeologicznej 

 

44 Strefa obserwacji archeologicznej ("OW") 
Obszar ograniczony ulicami: Kartuską, J. Libana, Al. Orła Białego, 
Zieloną, korytem rz. Kaczawy, poza zabudową ul. Wrocławskiej oraz 
poza zabudową ul. J. Libana 

Strefy obserwacji 
archeologicznej 

 

45 
Strefa obserwacji archeologicznej ("OW") - zespół 
dworski "Ludwikowo" 

Obszar założenia dworskiego z parkiem i folwarkiem, po pd.-zach. 
stronie ul. Jaworzyńskiej, od pn. ograniczony ul. Borsuczą, od wsch. 
odnogą rzeki Kaczawy 

Strefy obserwacji 
archeologicznej 

 

46 Ośrodek historyczny miasta Legnicy  
Obszar ograniczony ulicami: Pocztową, Piastowską, Dziennikarska, 
Muzealną, pd. stroną ul. F. Skarbka, Powstańców Śląskich, Al. Orła 
Białego, Wrocławską i wsch. stroną Parkowej 

Obszary wpisane do 
rejestru zabytków 

571/296 z dnia 1953.05.19 

47 Zabudowa miejska, tzw. Tarninów 

Obszar ograniczony ulicami: Skarbka, Muzealną, Nowym Światem, 
Hutników, Złotoryjską, Grunwaldzką, Poselską, Wyspiańskiego, 
Rataja, Kościuszki, Grabskiego, Jaworzyńską, Tatarską, Oświęcimską 
i Mickiewicza. 

Obszary wpisane do 
rejestru zabytków 

573/636/L z dnia 
1982.08.27 

48 
Układ urbanistyczny południowej części 
Tarninowa oraz zespół budowlany 

Obszar wytyczony ulicami: Rataja, Kościuszki, Grabskiego, Poselską, 
Reja, Grabskiego, Złotoryjską, Grunwaldzką, Poselską, Św. M. Kolbe 
i Wyspiańskiego 

Obszary wpisane do 
rejestru zabytków 

A/6100/1-2 z dnia 
2018.10.31 
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 ZAŁĄCZNIK 5 WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH GMINNĄ EWIDENCJĄ ZABYTKÓW  

Zestawienie przestawia stan na dzień 30.06.2022 r. i zostało opracowane na podstawie danych zawartych na stronie internetowej  Urzędu Miasta Legnicy - 
https://gez.gisgminny.pl/  

 

Lp. Obiekt Adres Nr Datowanie Rodzaj Wpis do rejestru 

1.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. gen. Władysława Andersa 1 1895-1900 r. Domy mieszkalne  

2.  Willa dwurodzinna, ob. Powiatowy Urząd Pracy ul. gen. Władysława Andersa 2, 3 1900-1910 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

3.  Willa, ob. Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej 
Społecznej Fundacji Solidarności 

ul. gen. Władysława Andersa 4 l. 80-90. XIX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

4.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. gen. Władysława Andersa 6 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

5.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. gen. Władysława Andersa 7 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

6.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. gen. Władysława Andersa 8 1898 r. Domy mieszkalne 639/1038/L z dnia 1995.09.20 

7.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. gen. Władysława Andersa 9 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

8.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. gen. Władysława Andersa 10 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

9.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. gen. Władysława Andersa 11 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

10.  Kamienica czynszowa, ob. Sąd Rejonowy ul. gen. Władysława Andersa 12 ok. 1900 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

11.  Kamienica czynszowa, ob. Sąd Rejonowy ul. gen. Władysława Andersa 13 ok. 1900 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

12.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy. 

ul. gen. Władysława Andersa 14 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

13.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. gen. Władysława Andersa 15 1902 r. Domy mieszkalne  

14.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. gen. Władysława Andersa 16 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

15.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. gen. Władysława Andersa 17 1899 r. Domy mieszkalne  

16.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. gen. Władysława Andersa 18 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

17.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. gen. Władysława Andersa 19 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

18.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. gen. Władysława Andersa 20 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

https://gez.gisgminny.pl/
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19.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. gen. Władysława Andersa 23 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

20.  Kamienica czynszowa,  ob. budynek mieszkalny ul. gen. Władysława Andersa 24 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

21.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. gen. Władysława Andersa 25 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

22.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. gen. Władysława Andersa 26 ok. 1905-1910 r. Domy mieszkalne  

23.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. gen. Władysława Andersa 27 1907 r. Domy mieszkalne  

24.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. gen. Władysława Andersa 28-28 
of. 

ok. 1907 r.  Domy mieszkalne  

25.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. gen. Władysława Andersa 29 1908 r. Domy mieszkalne  

26.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. gen. Władysława Andersa 30 1908-1909 r. Domy mieszkalne  

27.  Budynek użyteczności publicznej związany z 
"Marthaheim", ob. budynek nieużytkowany. 

ul. gen. Władysława Andersa 30a l. 80-te XIX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

28.  Budynek użyteczności publicznej w zespole 
"Marthaheim", ob. budynek usługowy  

ul. gen. Władysława Andersa 31 1880 r.; l. 80-te 
XIX w. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

29.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. gen. Władysława Andersa 32 ok. 1925 r. Domy mieszkalne  

30.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. gen. Władysława Andersa 33 1910 r. Domy mieszkalne  

31.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. gen. Władysława Andersa 34 1912 r. Domy mieszkalne  

32.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. gen. Władysława Andersa 35 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

33.  Zakład wytwórczy, ob. pomieszczenia 
magazynowe 

ul. Mordechaja Anielewicza 3 ok. 1910 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

34.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Mordechaja Anielewicza 3a ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

35.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Mordechaja Anielewicza 3b ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

36.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Mordechaja Anielewicza 5 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

37.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Mordechaja Anielewicza 8 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

38.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Mordechaja Anielewicza 9 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

39.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem (Legnicka Biblioteka 
Publiczna filia nr 9 i sklep) 

ul. II Armii Wojska Polskiego 1 3/4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

40.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. II Armii Wojska Polskiego 2 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  
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z usługowo-użytkowym przyziemiem (gabinet 
kosmetyczny, sklep) 

41.  Kamienica czynszowa,  ob. budynek mieszkalny ul. II Armii Wojska Polskiego 8 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

42.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. II Armii Wojska Polskiego 9 3/4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

43.  Kamienica czynszowa,  ob. budynek mieszkalny ul. II Armii Wojska Polskiego 10 3/4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

44.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo usługowym przyziemiem (złotnik, 
lombard) 

ul. II Armii Wojska Polskiego 11 3/4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

45.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
nieużytkowany 

ul. II Armii Wojska Polskiego 12 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

46.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo usługowym przyziemiem (Centrum 
Telewizji Cyfrowej) 

ul. II Armii Wojska Polskiego 19 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

47.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. II Armii Wojska Polskiego 21 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

48.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. II Armii Wojska Polskiego 31 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

49.  Kamienica czynszowa, ob. dom parafialny 
kościoła rzymsko-katolickiego p.w. św. Trójcy 

ul. II Armii Wojska Polskiego 33 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

50.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. II Armii Wojska Polskiego 34 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

51.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. II Armii Wojska Polskiego 34a 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

52.  Dom wielorodzinny ul. Artyleryjska 4 1926-1927 r. Domy mieszkalne  

53.  Dom wielorodzinny ul. Artyleryjska 6 1926-1927 r. Domy mieszkalne  

54.  Dom wielorodzinny ul. Artyleryjska 8 1926-1927 r. Domy mieszkalne  

55.  Dom wielorodzinny ul. Artyleryjska 10 1926-1927 r. Domy mieszkalne  

56.  Budynek mieszkalny o charakterze willowym, 
ob. nieużytkowany 

ul. Artyleryjska 12 ok. 1925 r. Domy mieszkalne  

57.  Budynek mieszkalny o charakterze willowym ul. Artyleryjska 14 ok. 1925 r. Domy mieszkalne  

58.  Blok wielorodzinny ul. Artyleryjska 15, 15a ok. 1930-1940 r. Domy mieszkalne  

59.  Budynek mieszkalny ul. Artyleryjska 16, 18 ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

60.  Blok wielorodzinny ul. Artyleryjska 17, 17a ok. 1930-1940 r. Domy mieszkalne  
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61.  Blok wielorodzinny ul. Artyleryjska 19, 
19a, 
19b 

ok. 1930-1940 r. Domy mieszkalne  

62.  Budynek mieszkalny ul. Artyleryjska 20, 22 ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

63.  Blok wielorodzinny ul. Artyleryjska 21, 
21a, 
21b 

ok. 1930-1940 r. Domy mieszkalne  

64.  Blok wielorodzinny ul. Artyleryjska 23 ok. 1930-1940 r. Domy mieszkalne  

65.  Budynek dwurodzinny ul. Artyleryjska 24, 26 ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

66.  Budynek mieszkalny ul. Artyleryjska 28, 30 ok. 1930 r. Domy mieszkalne  

67.  Willa ul. Artyleryjska 32 ok. 1930 r. Domy mieszkalne  

68.  Willa ul. Artyleryjska 34 ok. 1930 r. Domy mieszkalne  

69.  Willa ul. Artyleryjska 36 ok. 1930 r. Domy mieszkalne  

70.  Willa, ob. siedziba Dekanatu Legnica Zachód; 
Duszpasterstwo parafii p.w. św. Tadeusza 
Apostoła 

ul. Artyleryjska 38 ok. 1930 r. Domy mieszkalne  

71.  Dom wielorodzinny, ob. Komenda Miejska 
Policji 

ul. Adama Asnyka 1-3 ok. 1930 r.  Budowle użyteczności 
publicznej 

 

72.  Dom wielorodzinny ul. Adama Asnyka 2 1927-1930 r. Domy mieszkalne  

73.  Dom wielorodzinny ul. Adama Asnyka 2, 4, 6 l. 1927-1930 r. Domy mieszkalne  

74.  Budynek mieszkalny, ob. Komenda Miejska 
Policji 

ul. Adama Asnyka 5 ok. 1930 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

75.  Blok wielorodzinny ul. Adama Asnyka 7, 9 ok. 1930-1940 r. Domy mieszkalne  

76.  Budynek przetwórni owoców i warzyw 
przedsiebiorstwa Gustav Sobanski A. G., ob. 
siedziba kilku firm 

ul. Bagienna 9 1923 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

77.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Bankowa 1 ok. 1870-1875 
r., po 2000 r. 
(remont) 

Domy mieszkalne  

78.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Bankowa 3 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  
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79.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bankowa 5 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

80.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bankowa 7 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

81.  Zagroda-budynek mieszkalny, ob. 
nieużytkowany (w stanie częściowej ruiny) 

ul. Bartnicza 1 poł. XIX w. Domy mieszkalne  

82.  Zagroda-stodoła z budynkiem gospodarczym, 
ob. nieużytkowane (w stanie częściowej ruiny) 

ul. Bartnicza 1 poł. XIX w. Budynki gospodarcze  

83.  Budynek mieszkalno-gospodarczy ul. Bartnicza 2 k. XIX w. Domy mieszkalne  

84.  Budynek mieszkalny (blok) ul. Bielańska 1, 3, 5, 
7 

1929 r. Domy mieszkalne  

85.  Budynek mieszkalny ul. Bielańska 9 1929 r. Domy mieszkalne  

86.  Budynek mieszkalny ul. Bielańska 11 1929 r. Domy mieszkalne  

87.  Budynek mieszkalny ul. Bielańska 13 1929 r. Domy mieszkalne  

88.  Budynek mieszkalny ul. Bielańska 15 1929 r. Domy mieszkalne  

89.  Budynek mieszkalny ul. Bielańska 17 1929 r. Domy mieszkalne  

90.  Zespół folwarku Bielany "Weissenrode": dwór, 
ob. budynek administracyjny przedsiębiorstwa 
"Metropak" 

ul. Bielańska 18 XVIII w., l. 30-te 
XX w., po 1945 
r. 

Dwory  

91.  Siedziba Towarzystwa Strzeleckiego, następnie 
klub garnizonowy, ob. budynek nieużytkowany 

ul. Bielańska 37 ok. 1920 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

92.  Budynek kina "PIAST" ul. Biskupia 5 l. 30/40 XX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

93.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Biskupia 6 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

94.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem (cukiernia) 

ul. Biskupia 7 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

95.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Boczna 1 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  

96.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bolesława Chrobrego 1 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

97.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bolesława Chrobrego 2 ok. 1870 r., po 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

98.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bolesława Chrobrego 3 ok. 1870 r., po 
2000 r. 

Domy mieszkalne  
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99.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bolesława Chrobrego 4 ok. 1870 r., po 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

100.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bolesława Chrobrego 5 ok. 1870 r., po 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

101.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bolesława Chrobrego 5a ok. 1870 r., po 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

102.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bolesława Chrobrego 6 ok. 1870 r., po 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

103.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bolesława Chrobrego 7 ok. 1870 r., po 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

104.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny  ul. Bolesława Chrobrego 8 ok. 1870 r., 2014 
r. (w trakcie 
remontu). 

Domy mieszkalne  

105.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bolesława Chrobrego 9 ok. 1870 r., 2014 
r. (w trakcie 
remontu). 

Domy mieszkalne  

106.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bolesława Chrobrego 11 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

107.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bolesława Chrobrego 12 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

108.  Willa Bolka von Richthofena, ob. Środowiskowe 
Centrum Integracyjno-Profilaktyczne 

ul. Bolesława Chrobrego 13 1870 r., l. 80-te 
XX w., po 2000 
r. 

Domy mieszkalne  

109.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bolesława Chrobrego 14 ok. 1870 r., po 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

110.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bolesława Chrobrego 15 ok. 1870 r., po 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

111.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bolesława Chrobrego 16 ok. 1870 r., po 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

112.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bolesława Chrobrego 17 ok. 1870 r., po 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

113.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bracka 1 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

114.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bracka 4 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  

115.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bracka 6 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  
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116.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bracka 10 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  

117.  "Hotel zur Post" z restauracją (2 sale 
restauracyjne: stajnia piwna oraz tawerna 
pocztowa), ob. budynek mieszkalny 

ul. Brama Głogowska 1 1873 r. Domy mieszkalne  

118.  Budynek stacji kolejowej Legnica Pątnów, ob. 
budynek mieszkalny 

ul. Bydgoska 55 1898 r., 1935 r., 
2 poł. XX w. 

Domy mieszkalne  

119.  Akademia Rycerska, ob. Legnickie Centrum 
Kultury, Muzeum Miedzi, Zespół Szkół 
Muzycznych, UM - Urząd Stanu Cywilnego 

ul. Chojnowska 2 1709, l. 1721-
1738, ok. 1810, 
1902-1903 
przebudowa, l. 
1932-1933 
remont 
generalny 

Budowle użyteczności 
publicznej 

595/1015/175/L z dnia 
1964.01.10 

120.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Chojnowska 4 ok. 1885 r. Domy mieszkalne  

121.  Wieża bramna, tzw. Chojnowska z fragmentem 
murów miejskich 

ul. Chojnowska 6 I poł. XV w., 
odb. 1917 r. 

Obiekty budownictwa 
obronnego 

587/1226/194/L z dnia 
1964.12.19 
A/6177 z dnia 2020 r.07.15 

122.  Kamienica czynszowa następnie siedziba firmy 
tytoniowej "Zigarrenhaus Zum eisernen Kreuz", 
ob. budynek mieszkalno-usługowy 

ul. Chojnowska 8 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

123.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Chojnowska 10 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

124.  Kamienica z Restauracją "Kaiserhalle", ob. 
budynek mieszkalny oraz siedziba Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej w Legnicy 

ul. Chojnowska 12 1887 r. Domy mieszkalne  

125.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Chojnowska 21 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

126.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Chojnowska 23 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

127.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Chojnowska 25 ok. 1870 r.; 
przebudowa l. 
30. XX w. 

Domy mieszkalne  

128.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Chojnowska 44 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  
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129.  Dom, ob. budynek mieszkalno-usługowy ul. Chojnowska 46 I poł. XIX, 
przebud. 3 ćw. 
XIX, pocz. XX 

Domy mieszkalne  

130.  Dom właściciela zakładu wytwórczego, ob. 
Przychodnia "KAMED" 

ul. Chojnowska 46a ok. 1900 r., 1929 
r. (przebudowa) 

Budowle użyteczności 
publicznej 

640/976/L z dnia 1992.09.25 

131.  Dom ul. Chojnowska 48, 48a 3 ćw. XIX, 4 ćw. 
XIX w. 
(przebudowa) 

Domy mieszkalne  

132.  Dom, ob. budynek mieszkalno-usługowy ul. Chojnowska 50 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

133.  Dom, ob. budynek mieszkalno-usługowy ul. Chojnowska 52 3 ćw. XIX, k. XIX 
w. 
(podwyższony) 

Domy mieszkalne  

134.  Dom, ob. budynek mieszkalno-usługowy ul. Chojnowska 54 k. XIX w. Domy mieszkalne  

135.  Dom, ob. budynek mieszkalno-usługowy ul. Chojnowska 56 3 ćw. XIX, 4 ćw. 
XIX w. 
(podwyższony) 

Domy mieszkalne  

136.  Dom, ob. budynek mieszkalno-usługowy ul. Chojnowska 58 II poł. XIX w. Domy mieszkalne  

137.  Dom, ob. budynek mieszkalno-usługowy ul. Chojnowska 60 3 ćw. XIX, XX w. Domy mieszkalne  

138.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Chojnowska 62 4 ćw. XIX, XX w. 
(przebudowa) 

Domy mieszkalne  

139.  Klasztor pobernardyński z działką ul. Chojnowska 67 l. 1707-1716 Domy mieszkalne 599/951/95/L z dnia 
1990.10.22 

140.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Chojnowska 74 1926-1927 r. Domy mieszkalne  

141.  Szpital "Bürger-Hospital", ob. budynek 
usługowo-produkcyjny (m.in. Papiernicza 
Spółdzielnia Pracy "Poligraf") 

ul. Chojnowska 76, 78 1868 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

142.  Zespół Szpitala Psychiatrycznego, ob. Ośrodek 
Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki 
Zdrowotnej, filia Szpitala Psychiatrycznego w 
Złotoryi – Budynek szpitalny dla chorych 
umysłowo (Kreissler-Stifftung) "D-E", ob. 
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień 

ul. Chojnowska 81 l. 1899–1901, 
remont ok. 2001 
r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

49/A/1-6 z dnia 2001.05.17 

143.  Zespół Szpitala Psychiatrycznego, ob. Ośrodek ul. Chojnowska 81 l. 1899-1901, po Budowle użyteczności 49/A/1-6 z dnia 2001.05.17 
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Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki 
Zdrowotnej, filia Szpitala Psychiatrycznego w 
Złotoryi – Oddział chorób zakaźnych "C", ob. 
biura ośrodka i sala rehabilitacyjna 

2001 r. publicznej 

144.  Zespół Szpitala Psychiatrycznego, ob. Ośrodek 
Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki 
Zdrowotnej, filia Szpitala Psychiatrycznego w 
Złotoryi – altana 

ul. Chojnowska 81 ok. 1920-1930 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

145.  Zespół Szpitala Psychiatrycznego, ob. Ośrodek 
Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki 
Zdrowotnej, filia Szpitala Psychiatrycznego w 
Złotoryi – budynek gospodarczy z mieszkaniem 
inspektora, ob. nieużytkowany 

ul. Chojnowska 81 l. 1899–1901, 
remont 2 poł. XX 
w. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

49/A/1-6 z dnia 2001.05.17 

146.  Zespół Szpitala Psychiatrycznego, ob. Ośrodek 
Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki 
Zdrowotnej, filia Szpitala Psychiatrycznego w 
Złotoryi – budynek główny "B", ob. 
nieużytkowany 

ul. Chojnowska 81 1865 r., l. 1868-
1869, l. 1899-
1901 

Budowle użyteczności 
publicznej 

49/A/1-6 z dnia 2001.05.17 

147.  Zespół Szpitala Psychiatrycznego, ob. Ośrodek 
Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki 
Zdrowotnej, filia Szpitala Psychiatrycznego w 
Złotoryi – kotłownia, ob. nieużytkowany 

ul. Chojnowska 81 l. 1899–1901, 
remont 2 poł. XX 
w. (wówczas 
rozebrany 
komin) 

Budowle użyteczności 
publicznej 

49/A/1-6 z dnia 2001.05.17 

148.  Zespół Szpitala Psychiatrycznego, ob. Ośrodek 
Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki 
Zdrowotnej, filia Szpitala Psychiatrycznego w 
Złotoryi – nowe skrzydło budynku głównego, ob. 
nieużytkowany 

ul. Chojnowska 81 l. 1931–1933 Budowle użyteczności 
publicznej 

 

149.  Zespół Szpitala Psychiatrycznego, ob. Ośrodek 
Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki 
Zdrowotnej, filia Szpitala Psychiatrycznego w 
Złotoryi – ogrodzenie 

ul. Chojnowska 81 pocz. XX w. Ogrodzenia, bramy i 
kordegardy 

 

150.  Zespół Szpitala Psychiatrycznego, ob. Ośrodek 
Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki 
Zdrowotnej, filia Szpitala Psychiatrycznego w 
Złotoryi – willa dyrektora szpitala, ob. Poradnia 
Zdrowia Psychicznego, apteka, budynek 
administracyjny "A" 

ul. Chojnowska 81 l. 1899–1901, 
remont ok. 2001 
r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

49/A/1-6 z dnia 2001.05.17 
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151.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Chojnowska 82 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

152.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Chojnowska 84 3 ćw. XIX w., 2 
poł. XX w. 
(nadbudowa) 

Domy mieszkalne  

153.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Chojnowska 86 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

154.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Chojnowska 88 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

155.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Chojnowska 90 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

156.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Chojnowska 95 k. XIX w.; 
remont 2 poł. XX 
w. 

Domy mieszkalne  

157.  Zespół zakładu dla głuchoniemych 
"Taubstümmen Anstalt": dom dyrektora, ob. 
budynek mieszkalno-usługowy 

ul. Chojnowska 96 ok. 1907 r., ok. 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

158.  Zespół zakładu dla głuchoniemych 
"Taubstümmen Anstalt" - internat dla 
głuchoniemych, ob. budynek mieszkalny - 
apartamentowiec 

ul. Chojnowska 96a, 
96b, 
96c 

ok. 1907 r., po 
2007 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

159.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Chojnowska 99 k. XIX w.; 
remont 2 poł. XX 
w. 

Domy mieszkalne  

160.  Zespół zakładu dla głuchoniemych 
"Taubstümmen Anstalt" - szkoła dla 
głuchoniemych, ob. Gimnazjum nr 5 

ul. Chojnowska 100 1884 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

161.  Zespół zakładu dla głuchoniemych 
"Taubstümmen Anstalt": sala gimnastyczna, ob. 
Gimnazjum nr 5 - sala gimnastyczna 

ul. Chojnowska 100 1901 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

162.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Chojnowska 101 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

163.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Chojnowska 103 k. XIX w. Domy mieszkalne  

164.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Chojnowska 105 1927 r. Domy mieszkalne  

165.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Chojnowska 107 1927-1928 r. Domy mieszkalne  

166.  Lazaret Grenadierów Królewskich: budynek 
administracyjny lub dom lekarza przy lazarecie, 

ul. Chojnowska 109 1877 r. Domy mieszkalne  
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ob. budynek mieszkalny 

167.  Lazaret Grenadierów Królewskich: budynek 
szpitalny, ob. budynek mieszkalny 

ul. Chojnowska 111 1877 r. Domy mieszkalne  

168.  Zespół szpitala i zakładu opiekuńczego dla 
umysłowo chorych "Idiotenanstallt": główny 
budynek szpitalny, ob. ZOZ 

ul. Chojnowska 112 1889 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

169.  Dom mieszkalny ul. Chojnowska 127 l. 1927-1931 Domy mieszkalne  

170.  Dom mieszkalny ul. Chojnowska 129 l. 1927-1931 Domy mieszkalne  

171.  Dom mieszkalny ul. Chojnowska 131 l. 1927-1931 Domy mieszkalne  

172.  Dom mieszkalny ul. Chojnowska 133 l. 1927-1931 Domy mieszkalne  

173.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Chojnowska 135 1914 r. Domy mieszkalne  

174.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Chojnowska 137 ok. 1914 r. Domy mieszkalne  

175.  Willa ul. Chojnowska 140 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

176.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Chojnowska 141 l. 1907-1912 Domy mieszkalne  

177.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Chojnowska 143 l. 1907-1912 Domy mieszkalne  

178.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Chojnowska 145 l. 1907-1912 Domy mieszkalne  

179.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Chojnowska 147 l. 1907-1912 Domy mieszkalne  

180.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Chojnowska 149 l. 1910-1912 Domy mieszkalne  

181.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Chojnowska 151 l. 1910-1912 Domy mieszkalne  

182.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Chojnowska 153 l. 1907-1912 Domy mieszkalne  

183.  Dom dla głuchoniemych "Taubstummen-Heim", 
ob. nieużytkowany (w trakcie remontu) 

ul. Chojnowska 160 1907-1912, po 
1925 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

184.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dezyderego Chłapowskiego 1 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

185.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dezyderego Chłapowskiego 2 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

186.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dezyderego Chłapowskiego 3 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

187.  Kamienica czynszowa "Pod Słońcem", ob. 
budynek mieszkalny 

ul. Dezyderego Chłapowskiego 4 ok. 1901-1904 r. Domy mieszkalne  
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188.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dezyderego Chłapowskiego 5 ok. 1901-1904 r. Domy mieszkalne  

189.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dezyderego Chłapowskiego 6 ok. 1901-1904 r. Domy mieszkalne  

190.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dezyderego Chłapowskiego 7 1905 r. Domy mieszkalne  

191.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dezyderego Chłapowskiego 8 1905 r. Domy mieszkalne  

192.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dezyderego Chłapowskiego 9 1905 r. Domy mieszkalne  

193.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dezyderego Chłapowskiego 10 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

194.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dezyderego Chłapowskiego 11 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

195.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dezyderego Chłapowskiego 12 1901 r. Domy mieszkalne  

196.  Zabudowania fabryczne - budynek mieszkalny 
(biurowy?), ob. Wyższa Szkoła Medyczna, 
Legnicki Zakład Doskonalenia Zawodowego 

ul. Dezyderego Chłapowskiego 13 1901-1904 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

197.  Zabudowania fabryczne, ob. budynki Wyższej 
Szkoły Medycznej 

ul. Dezyderego Chłapowskiego 13 1901-1904 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

198.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dezyderego Chłapowskiego 18 1901-1904r. Domy mieszkalne  

199.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dezyderego Chłapowskiego 19 1903 r. Domy mieszkalne  

200.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy (NFZ) 

ul. Dezyderego Chłapowskiego 20 1901-1904 r. Domy mieszkalne  

201.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dezyderego Chłapowskiego 21 1905 r. Domy mieszkalne  

202.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dezyderego Chłapowskiego 22 1905 r. Domy mieszkalne  

203.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dezyderego Chłapowskiego 23 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

204.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dezyderego Chłapowskiego 24 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

205.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dezyderego Chłapowskiego 25 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

206.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dezyderego Chłapowskiego 26 1898 r. Domy mieszkalne  

207.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dezyderego Chłapowskiego 27 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

208.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dezyderego Chłapowskiego 28 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

209.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dezyderego Chłapowskiego 29 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

210.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dezyderego Chłapowskiego 30 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  
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211.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dezyderego Chłapowskiego 31 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

212.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Cmentarna 3 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

213.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Cmentarna 5 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

214.  Willa zarządu zajezdni tramwajowej, ob. 
budynek mieszkalny 

ul. Cmentarna 7-9 l. 20-te XX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

215.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

216.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

217.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3 ok. 1875 r., ok. 
1970 r. 

Domy mieszkalne  

218.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5 l. 1900-1910 Domy mieszkalne  

219.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Marii Curie-Skłodowskiej 6 1903 r. Domy mieszkalne  

220.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Marii Curie-Skłodowskiej 7 l. 1900-1910 Domy mieszkalne  

221.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

222.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

223.  Budynek mieszkalny ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9a l. 1924-1925 Domy mieszkalne  

224.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10 1888 r. Domy mieszkalne  

225.  Kamienica czynszowa, ob. budynek handlowo-
usługowy 

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 11 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

226.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stefana Czarnieckiego 1 po 1905 r. Domy mieszkalne  

227.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stefana Czarnieckiego 2 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

228.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Stefana Czarnieckiego 3 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

229.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo usługowym przyziemiem 

ul. Stefana Czarnieckiego 4 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

230.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo usługowym przyziemiem 

ul. Stefana Czarnieckiego 16 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

231.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stefana Czarnieckiego 17 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

232.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stefana Czarnieckiego 18 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  
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z usługowym przyziemiem 

233.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stefana Czarnieckiego 19 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

234.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z użytkowo-usługowym przyziemiem 

ul. Stefana Czarnieckiego 20 k. XIX w. Domy mieszkalne  

235.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stefana Czarnieckiego 21 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

236.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo usługowym przyziemiem 

ul. Stefana Czarnieckiego 22 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

237.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo usługowym przyziemiem 

ul. Stefana Czarnieckiego 23 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

238.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stefana Czarnieckiego 24 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

239.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo usługowym przyziemem 

ul. Stefana Czarnieckiego 25 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

240.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo usługowym przyziemiem 

ul. Stefana Czarnieckiego 26 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

241.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem (Spółdzielnia Pracy 
Usług Kominiarskich RZK 1.2. "Florian" 

ul. Stefana Czarnieckiego 27 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

242.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowo-użytkowym przyziemiem 

ul. Stefana Czarnieckiego 28 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

243.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem (fryzjer dla psów) 

ul. Stefana Czarnieckiego 30 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

244.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo usługowym przyziemiem 

ul. Stefana Czarnieckiego 31 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

245.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stefana Czarnieckiego 32 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

246.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stefana Czarnieckiego 33 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

247.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z lokalem użytkowym w przyziemiu (ob. 
niezagospodarowany) 

ul. Ignacego Daszyńskiego 1 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

248.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Ignacego Daszyńskiego 2 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

249.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Ignacego Daszyńskiego 3 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

250.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Ignacego Daszyńskiego 4 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  
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251.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Ignacego Daszyńskiego 5 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

252.  Kamienica czynszowa,  ob. budynek mieszkalny ul. Ignacego Daszyńskiego 6 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

253.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Ignacego Daszyńskiego 7 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

254.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Ignacego Daszyńskiego 8 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

255.  Kamienica czynszowa (bliźniacza z nr 11), ob. 
budynek mieszkalny 

ul. Ignacego Daszyńskiego 9 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

256.  Budynek mieszkalny z usługowym przyziemiem ul. Ignacego Daszyńskiego 10 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

257.  Kamienica czynszowa (bliźniacza z nr 9), ob. 
budynek mieszkalny 

ul. Ignacego Daszyńskiego 11 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

258.  Budynek mieszkalny z usługowym przyziemiem ul. Ignacego Daszyńskiego 12 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

259.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Ignacego Daszyńskiego 13 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

260.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo usługowym przyziemiem 

ul. Ignacego Daszyńskiego 14 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

261.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z użytkowo-usługowym przyziemiem 

ul. Ignacego Daszyńskiego 15 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

262.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Ignacego Daszyńskiego 16 4 ćw. XIX Domy mieszkalne  

263.  Posterunek policji, aresztu i schroniska dla 
bezdomnych, mur dziedzińca 

ul. Ignacego Daszyńskiego 18-18a l. 1927-1928 Budowle użyteczności 
publicznej 

A/1456 z dnia 2011.01.18 

264.  Posterunek policji, aresztu i schroniska dla 
bezdomnych, ob. nieużytkowany - częściowo 
ruina 

ul. Ignacego Daszyńskiego 18-18a l. 1927-1928 Budowle użyteczności 
publicznej 

A/1080 z dnia 2008.09.15 

265.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Ignacego Daszyńskiego 19 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

266.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
w części z usługowym przyziemiem 

ul. Ignacego Daszyńskiego 20 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

267.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Ignacego Daszyńskiego 21 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

268.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo usługowym przyziemiem 

ul. Ignacego Daszyńskiego 22 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

269.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Ignacego Daszyńskiego 23 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

270.  Kamienica czynszowa z apteką, ob. budynek ul. Ignacego Daszyńskiego 24 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  



 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – tekst jednolity 

Załącznik nr 5 -  16 | S t r o n a  

Lp. Obiekt Adres Nr Datowanie Rodzaj Wpis do rejestru 

mieszkalny z usługowym przyziemiem 

271.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Ignacego Daszyńskiego 25 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

272.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Ignacego Daszyńskiego 26 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

273.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Ignacego Daszyńskiego 27 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

274.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Ignacego Daszyńskiego 29 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

275.  Kamienica czynszowa,  ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Ignacego Daszyńskiego 33 l. 1915-1920 Domy mieszkalne  

276.  Ochronka dla niemowląt "Auguste - 
Viktoriaheim", następnie dom małego dziecka i 
Wyższa Szkoła Żeńska, po 1945 r. szpital,  ob. 
budynek mieszkalny 

ul. Ignacego Daszyńskiego 37-39 1905 r., 1911-
1912 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

277.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romana Dmowskiego 1 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

278.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romana Dmowskiego 2 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

279.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romana Dmowskiego 3 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

280.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romana Dmowskiego 4 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

281.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romana Dmowskiego 5 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

282.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romana Dmowskiego 6 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

283.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romana Dmowskiego 7 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

284.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romana Dmowskiego 8 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

285.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romana Dmowskiego 9 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

286.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romana Dmowskiego 10 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

287.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romana Dmowskiego 11 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

288.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romana Dmowskiego 12 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

289.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romana Dmowskiego 13 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

290.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romana Dmowskiego 14 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

291.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romana Dmowskiego 14a k. XIX w. Domy mieszkalne  
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292.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romana Dmowskiego 14b 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

293.  Kamienica czynszowa, z restauracją i winiarnią 
"Zu den Hohenzollern", ob. budynek mieszkalny 
z nieużytkowanym przyziemiem 

ul. Romana Dmowskiego 15 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

294.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romana Dmowskiego 16 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

295.  Kamienica czynszowa,  ob. budynek mieszkalny ul. Romana Dmowskiego 17 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

296.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romana Dmowskiego 18 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

297.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Romana Dmowskiego 19 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

298.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romana Dmowskiego 20 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

299.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romana Dmowskiego 21 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

300.  Kamienica czynszowa, własność 
Ewangelickiego Stowarzyszenia Kobiet 
"Fundacji Cannabausa", ob. budynek 
mieszkalny  

ul. Romana Dmowskiego 22 ok. 1925 r. Domy mieszkalne  

301.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Drukarska 1 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

302.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Drukarska 3 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

303.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Drukarska 4 po 1907 r. Domy mieszkalne  

304.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Drukarska 5 ok. 1910r . Domy mieszkalne  

305.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo usługowym przyziemiem 

ul. Drukarska 6 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

306.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Drukarska 7 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

307.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Drukarska 8 ok. 1910-1912 r. Domy mieszkalne  

308.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Drukarska 9 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

309.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Drukarska 10 l. 1926-1927 Domy mieszkalne  

310.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Drukarska 11 ok. 1910-1915 r. Domy mieszkalne  

311.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Drukarska 12 l. 1926-1927 Domy mieszkalne  

312.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo usługowym przyziemiem 

ul. Drukarska 14 l. 1926-1927 Domy mieszkalne  
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313.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Drukarska 18 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

314.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Drukarska 19 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

315.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Drukarska 22 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

316.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Drukarska 23 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

317.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Drukarska 24 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

318.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo usługowym przyziemiem 

ul. Drukarska 26 1912 r. Domy mieszkalne  

319.  "Wollwaarenfabrik MERCUR", następnie 
Przedsiębiorstwo "HANKA S.A." - budynki 
produkcyjne III, ob. nieużytkowane 

ul. Dworcowa 1 po 1910 r., ok. 
1927 r., po 2000 
r. 

Budownictwo 
przemysłowe 

 

320.  "Wollwaarenfabrik MERCUR", następnie 
Przedsiębiorstwo "HANKA S.A."- budynek 
produkcyjny I, ob. nieużytkowane (remont) 

ul. Dworcowa 1 1860 r., ok. 1900 
r., po 2000r. 

Budownictwo 
przemysłowe 

 

321.  "Wollwaarenfabrik MERCUR", następnie 
Przedsiębiorstwo "HANKA S.A."- budynki 
produkcyjne II, ob. nieużytkowane (remont) 

ul. Dworcowa 1 1877 r., ok. 1900 
r., po 2000r. 

Budownictwo 
przemysłowe 

 

322.  Zespół Głównego Dworca Kolejowego – 
budynek poczty 

ul. Dworcowa 4 l. 1926-1928 Budowle użyteczności 
publicznej 

635/801/L z dnia 1987.12.28 

323.  Zespół Głównego Dworca Kolejowego – 
budynek dworca 

ul. Dworcowa 5 l. 1926-1928, 
(otwarcie 
07.12.1929 r.) 

Budowle użyteczności 
publicznej 

635/801/L z dnia 1987.12.28 

324.  Zespół Głównego Dworca Kolejowego – 
budynek ekspedycji towarowej 

ul. Dworcowa 5 ok. 1880 r., l. 
1926-1928 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

325.  Zespół Głównego Dworca Kolejowego – hala 
peronowa 

ul. Dworcowa 5 l. 1926-1928, 
(otwarcie 
07.12.1929 r.) 

Budowle użyteczności 
publicznej 

635/801/L z dnia 1987.12.28 

326.  Gospoda z restauracją, ob. budynek mieszkalny ul. Dworcowa 6 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

327.  Budynek "Vaters Hotel Lindenruh", następnie 
"Kohler", ob. pogotowie ratunkowe, przychodnia 

ul. Dworcowa 7 ok. 1875 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

328.  Hotel "Monopol", ob. budynek biurowy ul. Dworcowa 7a ok. 1925 r. Budowle użyteczności 
publicznej 
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329.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Dworcowa 8 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

330.  Hotel "Reichshof" z restauracją, ob. Hotel 
Restauracja "Książęcy" 

ul. Dworcowa 9 ok. 1907 r., ok. 
1970 r., 1989r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

331.  Dworzec Kolei Dolnośląskiej „Banhof Liegnitz”, 
ob. nieużytkowany (w części sklep meblowy i 
mieszkania) 

ul. Dworcowa 12A, 
12B-C, 
12D 

1843 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

637/803/L z dnia 1987.12.28 

332.  Budynek mieszkalny pracowników kolei, ob. 
budynek mieszkalny 

ul. Dworcowa 16 ok. 1844  r., ok. 
1920-1930 r. 

Domy mieszkalne  

333.  Budynek mieszkalny ul. V Dywizji Piechoty 8 II poł. XIX w. Domy mieszkalne  

334.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: budynek 
gospodarczy 

ul. V Dywizji Piechoty 12 4 ćw. XIX w. Budynki gospodarcze  

335.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: dom ul. V Dywizji Piechoty 12 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

336.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: budynek 
gospodarczy 

ul. V Dywizji Piechoty 16 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

337.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: dom ul. V Dywizji Piechoty 16 3/4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

338.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: budynek 
gospodarczy 

ul. V Dywizji Piechoty 18 XIX/XX w. Budynki gospodarcze  

339.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: dom ul. V Dywizji Piechoty 18 XIX/XX w. Domy mieszkalne  

340.  Budynek mieszkalno-gospodarczy ul. V Dywizji Piechoty 20 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

341.  Zagroda - stodoła, ob. warsztat samochodowy 
(blacharstwo) 

ul. V Dywizji Piechoty 22 4 ćw. XIX w. Budynki gospodarcze  

342.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: dom ul. V Dywizji Piechoty 23 k. XIX w. Domy mieszkalne  

343.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: obora ul. V Dywizji Piechoty 23 k. XIX w. Budynki gospodarcze  

344.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: stodoła ul. V Dywizji Piechoty 23 1892 r. Budynki gospodarcze  

345.  Budynek gospodarczy ul. V Dywizji Piechoty 28 XIX/XX w. Budynki gospodarcze  

346.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: dom ul. V Dywizji Piechoty 30 ok. poł. XIX w. Domy mieszkalne  

347.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: obora ul. V Dywizji Piechoty 30 ok. poł. XIX w. Budynki gospodarcze  

348.  Stodoła ul. V Dywizji Piechoty 32 k. XIX w. Budynki gospodarcze  
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349.  Budynek mieszkalny ul. Działkowa 1 4 ćw. XIX w., 
pocz. XX w. 

Domy mieszkalne  

350.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy (klub Casino) 

ul. Działkowa 11 ok. 1900 r.; k. 
XX w. - 
przebudowa 
przyziema 

Domy mieszkalne  

351.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Działkowa 12 1927 r. Domy mieszkalne  

352.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Działkowa 13 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

353.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Działkowa 14, 18 1927 r. Domy mieszkalne  

354.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Działkowa 15 1900-1903 r. Domy mieszkalne  

355.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Działkowa 20 1927 r. Domy mieszkalne  

356.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Działkowa 22 ok. 1870-1877 r. Domy mieszkalne  

357.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Działkowa 23 k. XIX w.; ok. 
1920 r. 
(przebudowa) 

Domy mieszkalne  

358.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Działkowa 30 ok. 1870-1877 r. Domy mieszkalne  

359.  Budynek mieszkalny ul. Działkowa 32 l. 1875-1877 Domy mieszkalne  

360.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Działkowa 33 l. 1903-1907; 2 
poł. XX w. 
(remont) 

Domy mieszkalne  

361.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Działkowa 35 l. 1903-1907; II 
poł. XX w. 

Domy mieszkalne  

362.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Działkowa 36 k. XIX w. Domy mieszkalne  

363.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Działkowa 37 l. 1903-1907; II 
poł. XX w. 
(przebudowa) 

Domy mieszkalne  

364.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: budynek 
gospodarczy 

ul. Działkowa 42 pocz. XIX w. Zabudowa folwarczna  

365.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Działkowa 43 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  

366.  Dom czynszowy, ob. budynek mieszkalny ul. Działkowa 44 ok. 1870-1877 Domy mieszkalne  
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367.  Dom czynszowy, ob. budynek mieszkalny ul. Działkowa 46 k. XIX w. Domy mieszkalne  

368.  Dom czynszowy, ob. budynek mieszkalny ul. Działkowa 48 l. 1870-1877 Domy mieszkalne  

369.  Dom czynszowy, ob. budynek mieszkalny z 
usługowym przyziemiem 

ul. Działkowa 50 l. 1903-1907 Domy mieszkalne  

370.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Działkowa 54 l. 1900-1903 Domy mieszkalne  

371.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Działkowa 56 l. 1900-1903 Domy mieszkalne  

372.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Działkowa 58 l. 1900-1903 Domy mieszkalne  

373.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym (w części) przyziemiem 

ul. Dziennikarska 1 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

374.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dziennikarska 2 ok. 1860, ok. 
1890 r. 
(przebudowa) 

Domy mieszkalne  

375.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dziennikarska 3 ok. 1885 r. Domy mieszkalne  

376.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dziennikarska 4 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

377.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Dziennikarska 5 ok. 1885 r. Domy mieszkalne  

378.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Dziennikarska 6 ok. 1890 r., 
XX/XXI w. 
(przebudowa) 

Domy mieszkalne  

379.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Dziennikarska 8 ok. 1905 r., 
XX/XXI w. 
(przebudowa) 

Domy mieszkalne  

380.  Blok mieszkalny z usługowym przyziemiem ul. Dziennikarska 9 l. 1930-1931 Domy mieszkalne  

381.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Dziennikarska 10 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

382.  Blok mieszkalny z usługowym przyziemiem ul. Dziennikarska 11 l. 1930-1931 Domy mieszkalne  

383.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy (apteka) 

ul. Dziennikarska 16 1869 r. Domy mieszkalne  

384.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. gen. Henryka 
Dąbrowskiego 

1 k. XIX w. Domy mieszkalne  

385.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. gen. Henryka 
Dąbrowskiego 

3 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  
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386.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. gen. Henryka 
Dąbrowskiego 

4 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

387.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: budynek 
gospodarczy I 

ul. Dąbrówki 1 l. 80-te XIX w. Budynki gospodarcze  

388.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: budynek 
mieszkalny I 

ul. Dąbrówki 1 l. 80-te XIX w. Domy mieszkalne  

389.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: budynek 
mieszkalny II 

ul. Dąbrówki 1 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

390.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: stodoła z 
oborą, ob. inwentarski i garaż 

ul. Dąbrówki 1 l. 80-te XIX w. Domy mieszkalne  

391.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: budynek 
gospodarczy II, ob. użytkowana część 
zachodnia (część wschodnia - ruina) 

ul. Dąbrówki 1 l. 80-te XIX w. Budynki gospodarcze  

392.  Zagroda: stodoła z oborą, ob. budynek 
gospodarczy 

ul. Dąbrówki 3 4 ćw. XIX w. Budynki gospodarcze  

393.  Budynek mieszkalny ul. Dąbrówki 9 k. XIX w. Domy mieszkalne  

394.  Budynek mieszkalno-gospodarczy ul. Dąbrówki 13 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

395.  Zespół mieszkalny: budynek mieszkalno-
gospodarczy 

ul. Dąbrówki 17 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

396.  Obora, ob. budynek gospodarczo-handlowy 
(sklep) 

ul. Dąbrówki 23 4 ćw. XIX w. Budynki gospodarcze  

397.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. św. Elżbiety 1 ok. 1901 r. Domy mieszkalne  

398.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. św. Elżbiety 2 ok. 1901 r. Domy mieszkalne  

399.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. św. Elżbiety 3 ok. 1901 r. Domy mieszkalne  

400.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. św. Elżbiety 4 1909 r. Domy mieszkalne  

401.  Dom typu willowego ul. św. Elżbiety 6 1901-1907 r. Domy mieszkalne  

402.  Dom typu willowego, ob. budynek mieszkalno-
usługowy 

ul. św. Elżbiety 7 1901-1907 r. Domy mieszkalne  

403.  Dom typu willowego, ob. Przedszkole Miejskie 
nr 4 

ul. św. Elżbiety 8 1901-1907 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

404.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Fabryczna 14 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  
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405.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Fabryczna 15 ok. 1905-1910 r. Domy mieszkalne  

406.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Fabryczna 16 ok. 1905-1910 r. Domy mieszkalne  

407.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Fabryczna 18 ok. 1905-1910 r. Domy mieszkalne  

408.  Zespół wodociągów: budynek maszynowni i 
kotłowni wraz z urządzeniami 

ul. Filtrowa 5 l. 1895-1897 Budownictwo 
przemysłowe 

638/289/L z dnia 1975.05.30  

409.  Zespół wodociągów: budynek uzdatniania wody ul. Filtrowa 5 l. 1895-1897 Budownictwo 
przemysłowe 

638/289/L z dnia 1975.05.30  

410.  Zespół wodociągów: budynek mieszkalny 
pracowników, ob. budynek mieszkalny 

ul. Filtrowa 9 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

411.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franciszkańska 7 l. 1900-1903 Domy mieszkalne  

412.  Budynek mieszkalny ul. Aleksandra Fredry 2 l. 1929-1931 Domy mieszkalne  

413.  Budynek mieszkalny ul. Aleksandra Fredry 4 l. 1929-1931 Domy mieszkalne  

414.  Budynek mieszkalny ul. Aleksandra Fredry 6 l. 1929-1931 Domy mieszkalne  

415.  Budynek mieszkalny ul. Aleksandra Fredry 8 l. 1929-1931 Domy mieszkalne  

416.  Budynek mieszkalny ul. Aleksandra Fredry 10 l. 1929-1931 Domy mieszkalne  

417.  Budynek stacji transformatorowej zakładów 
energetycznych "Elektrizitäts-Werke Liegnitz A. 
G.", ob. stacja transformatorowa 

ul. Gliwicka  po 1920 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

418.  Budynek Urzędu Zaopatrzenia Poczty i 
Telegrafu, ob. hotel i restauracja „Arkadia”. 

ul. Gliwicka 6 l. 1925–1928, 
pocz. XXI w. 
(remont z 
przekształcenie
m wnętrz) 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

419.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Władysława Grabskiego 2 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

420.  Dom mieszkalno-gospodarczy ul. Władysława Grabskiego 3 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

421.  Miejski Sierociniec "Städtische Waisenhaus", 
Dom Młodzieży "Jugendheimstädte", ob. Dom 
Pomocy Społecznej dla Dorosłych 

ul. Władysława Grabskiego 11 1912 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

422.  Dom wielorodzinny, ob. dom księży emerytów i 
przychodnia lekarska 

ul. Władysława Grabskiego 19 ok. 1930-1940 r. Budowle użyteczności 
publicznej 
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423.  Willa ul. Władysława Grabskiego 23 ok. 1910–1920 r. Domy mieszkalne 641/1015/L z dnia 1993.12.29 

424.  Willa ul. Władysława Grabskiego 25 l. 20-te XX w. Domy mieszkalne  

425.  Sztab Wehrmachtu - budynek gospodarczy, ob. 
budynek gospodarczy Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych 

ul. Władysława Grabskiego 26 ok. 1930 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

60/A/01 z dnia 2001.09.25 

426.  Sztab Wehrmachtu - budynek główny, ob. 
siedziba Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

ul. Władysława Grabskiego 26 1936–1937 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

60/A/01 z dnia 2001.09.25 

427.  Willa dwurodzinna ul. Władysława Grabskiego 28, 30 ok. 1926 r. Domy mieszkalne  

428.  Willa ul. Władysława Grabskiego 31 ok. 1930 r. Domy mieszkalne  

429.  Willa ul. Władysława Grabskiego 32, 34 ok. 1926 r. Domy mieszkalne 642/1010/L z dnia 1993.12.29 

430.  Willa ul. Władysława Grabskiego 33 ok. 1930 r. Domy mieszkalne  

431.  Dom ul. Władysława Grabskiego 36, 38 ok. 1926 r. Domy mieszkalne  

432.  Willa ul. Władysława Grabskiego 40 ok. 1930 r. Domy mieszkalne  

433.  Willa ul. Władysława Grabskiego 42 ok. 1930 r. Domy mieszkalne  

434.  Kamienica mieszczańska, ob. budynek 
użyteczności publicznej (siedziby banków) 

ul. Grodzka 76 1 poł. XIX w., po 
2000 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

435.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Grunwaldzka 1 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  

436.  Kamienica czynszowa,  ob. budynek mieszkalny ul. Grunwaldzka 3 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

437.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Grunwaldzka 5 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  

438.  Budynek mieszkalny ul. Grunwaldzka 7 ok. 1930 r. Domy mieszkalne  

439.  Szpital "Diakonissen Krankenhaus Bethanien", 
ob. Prokuratura Okręgowa w Legnicy 

ul. Grunwaldzka 8 1911 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

440.  Willa ul. Grunwaldzka 27 l. 30-te XX w. Domy mieszkalne  

441.  Willa, ob. siedziba firmy „Ogrody Zdrowia” ul. Grunwaldzka 38 ok. 1920 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

643/1007/L z dnia 1993.12.29 

442.  Willa ul. Grunwaldzka 40 ok. 1915 r. Domy mieszkalne 644/1004/L z dnia 1993.12.29 

443.  Willa, ob. Wyższe Seminarium Duchowne 
Diecezji Legnickiej 

ul. Grunwaldzka 50 ok. 1920 r. Obiekty sakralne 645/1005/L z dnia 1993.12.29 



 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – tekst jednolity 

Załącznik nr 5 -  25 | S t r o n a  

Lp. Obiekt Adres Nr Datowanie Rodzaj Wpis do rejestru 

444.  Willa ul. Grunwaldzka 52 l. 30-te XX w. Domy mieszkalne  

445.  Dom wielorodzinny ul. Grunwaldzka 54 l. 30-te XX w. Domy mieszkalne  

446.  Dom dwurodzinny ul. Grunwaldzka 58, 60a l. 30-te XX w. Domy mieszkalne  

447.  Dom dwurodzinny ul. Grunwaldzka 62, 64 l. 30-te XX w. Domy mieszkalne  

448.  Willa ul. Grunwaldzka 66 l. 30-te XX w. Domy mieszkalne  

449.  Dom ul. Grunwaldzka 68 l. 30-te XX w. Domy mieszkalne  

450.  Budynek Sądu Krajowego "Land-und Amts 
Gericht" z więzieniem, ob. Sąd Okręgowy (ul. 
Złotoryjska 40) 

ul. Gwarna 6 1870-1873 r., l. 
30-te XX w. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

451.  Most drogowy na rzece Czarna Woda, 
"Schwarzwasser Brücke", od 1935 - "Ziethen 
Brücke" 

ul. Głogowska  l. 1903-1904 Budownictwo 
przemysłowe 

 

452.  Kamienica z Gospodą "Zum Roten Haus", 
następnie sklep mięsny Paula Waltera, ob. 
budynek mieszkalny 

ul. Głogowska 2 XIX/XX w., l.20-
te XX w., l.30-te 
XX w. 

Domy mieszkalne  

453.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Głogowska 4 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

454.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Głogowska 6 ok. 1910–1913 
r., 2 poł. XX w. 
(przekształcenie 
przyziemia) 

Domy mieszkalne  

455.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Głogowska 10 ok. 1880–1890 
r., 2 poł. XX w. 
(remont z 
częściowym 
zatarciem cech 
stylowych) 

Domy mieszkalne  

456.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Głogowska 11-13 1900 r., k. XX w. Domy mieszkalne  

457.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Głogowska 12-14 ok. 1880 - 1890 
r. 

Domy mieszkalne  

458.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo użytkowym przyziemiem 

ul. Głogowska 15 ok. 1870–1877 r. Domy mieszkalne  

459.  Kamienica czynszowa z restauracją ul. Głogowska 16 ok. 1910 r. (na Domy mieszkalne  
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"Habsburger Hof", ob. budynek mieszkalny miejscu 
wcześniejszego 
sprzed 1877 r.)  

460.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo użytkowym przyziemiem 

ul. Głogowska 17 sprzed 1877 r., 
przebudowana 
ok. 1890 r., 2 
poł. XX w. 
(częściowa 
przebudowa 
przyziemia) 

Domy mieszkalne  

461.  Kamienica czynszowa,  ob. budynek mieszkalny ul. Głogowska 18 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

462.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z użytkowym przyziemiem 

ul. Głogowska 19 przed 1877 r., 
przebudowa ok. 
1880–1890 r. 

Domy mieszkalne  

463.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z użytkowym przyziemiem 

ul. Głogowska 21 przed 1877 r., 
modernizacja 
ok. 1880–1890 r. 

Domy mieszkalne  

464.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo użytkowym przyziemiem 

ul. Głogowska 23 1901 r. Domy mieszkalne  

465.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Głogowska 25 ok. 1901 r. Domy mieszkalne  

466.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z użytkowym przyziemiem 

ul. Głogowska 27 l. 1880–1890, 
pocz. XX w., 2 
poł. XX w. 
(częściowo 
przebudowa 
przyziemia) 

Domy mieszkalne  

467.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z użytkowym przyziemiem 

ul. Głogowska 29 ok. 1890 r., 2 
poł. XX w. 
(przebudowa 
przyziemia) 

Domy mieszkalne  

468.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Głogowska 31 ok. 1886 r., k. 
XX w. 
(przebudowa 
przyziemia) 

Domy mieszkalne  

469.  Gospoda "Zum Schwarzkretscham", ob. 
budynek mieszkalny 

ul. Głogowska 32 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  
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470.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Głogowska 33 1886 r. Domy mieszkalne  

471.  Budynek mieszkalny ul. Głogowska 38 1 cw. XIX w. (?), 
ok. 1890–1900 r. 
(wzniesiony lub 
przebudowany) 

Domy mieszkalne  

472.  Szkoła Ludowa na Wzgórzu Garncarskim 
"Töpferbergschule", ob. Szkoła Podstawowa nr 
2 

ul. Głogowska 50 ok. 1907-1913 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

473.  Kamienice czynszowe (nr 52 i 54), ob. budynki 
mieszkalne nr 54 

ul. Głogowska 54 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

474.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Głogowska 56 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

475.  Zagroda - budynek mieszkalny (z zabudowy 
wiejskiej) 

ul. Głogowska 58 3 ćw. XIX w., 
pocz. XX w. 

Domy mieszkalne  

476.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Głogowska 59 wzn. ok. 1910-
1913 r. 

Domy mieszkalne  

477.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Głogowska 61 ok. 1910-1913 r. Domy mieszkalne  

478.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Głogowska 65 XIX/XX w. Domy mieszkalne  

479.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Głogowska 67 XIX/XX w. Domy mieszkalne  

480.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Głogowska 68 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

481.  Kamienica czynszowa, ob. dwa budynki 
mieszkalne 

ul. Głogowska 69-69a ok. 1870-1877 r. Domy mieszkalne  

482.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Głogowska 70 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

483.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Głogowska 71 ok. 1870-1877 r. Domy mieszkalne  

484.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Głogowska 73 ok. 1870-1877 r. Domy mieszkalne  

485.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo usługowym przyziemiem 

ul. Głogowska 75 ok. 1870-1877 r. Domy mieszkalne  

486.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Głogowska 77 k. XIX w. Domy mieszkalne  

487.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Głogowska 79 k. XIX w. Domy mieszkalne  

488.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Głogowska 81 k. XIX w. Domy mieszkalne  

489.  Zagroda - budynek mieszkalny (z zabudowy ul. Głogowska 84 3 ćw. XIX w., Domy mieszkalne  
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wiejskiej) przebudowany 
ok. 1900 r., 2 
poł. XX w. 
(przebudowa) 

490.  Zagroda - budynek mieszkalny (z zabudowy 
wiejskiej) 

ul. Głogowska 86 3 cw. XIX w., 
przebudowany 
ok. 1900 r., 2 
poł. XX w. 
(przebudowa) 

Domy mieszkalne  

491.  Zagroda - budynek mieszkalny (z zabudowy 
wiejskiej) 

ul. Głogowska 88 3 ćw. XIX w., 
przebudowany 
ok. 1900 r., 2 
poł. XX w. 
(przebu 

Domy mieszkalne  

492.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Głogowska 89-89a XIX/XX w. Domy mieszkalne  

493.  Budynek mieszkalny (z zabudowy wiejskiej) ul. Głogowska 90 3 ćw. XIX w., 
przebudowany 
ok. 1900 r., 2 
poł. XX w. 
(przebu 

Domy mieszkalne  

494.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Głogowska 91 XIX/XX w. Domy mieszkalne  

495.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Głogowska 93 XIX/XX w. Domy mieszkalne  

496.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Głogowska 97 XIX/XX w. Domy mieszkalne  

497.  Budynek mieszkalny ul. Bartosza Głowackiego 1 l. 1929-1931 Domy mieszkalne  

498.  Budynek mieszkalny ul. Bartosza Głowackiego 3 L. 1929-1931 Domy mieszkalne  

499.  Budynek mieszkalny ul. Bartosza Głowackiego 5 l. 1929-1931 Domy mieszkalne  

500.  Budynek mieszkalny ul. Bartosza Głowackiego 7 l. 1929-1931 Domy mieszkalne  

501.  Budynek mieszkalny ul. Bartosza Głowackiego 9 l. 1929-1931 Domy mieszkalne  

502.  Budynek mieszkalny ul. Bartosza Głowackiego 11 l. 1929-1931 Domy mieszkalne  

503.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Pobożnego 1 ok. 1870 r. (?), 
ok. 1900 r., 2014 
r. (remont 
generalny). 

Domy mieszkalne  
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504.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Pobożnego 2 ok. 1870 r., po 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

505.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Pobożnego 3 ok. 1870 r., po 
2000 r.  

Domy mieszkalne  

506.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Pobożnego 4 ok. 1870 r., po 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

507.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Pobożnego 5 ok. 1870 r., po 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

508.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Pobożnego 6 ok. 1870 r., 1932 
r., po 2000r. 

Domy mieszkalne  

509.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Pobożnego 7 1863 r., 1929 r., 
po 1945 r., po 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

510.  Kościół Gminy Katolicko-Apostolskiej, ob. zbór 
Anastasis Gminy Zielonoświątkowców 

ul. Henryka Pobożnego 7a 1863 r., po 1945 
r. 

Obiekty sakralne 582/799/L z dnia 1987.12.28 

511.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Pobożnego 8 ok. 1870 r., po 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

512.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Pobożnego 9 ok. 1870 r., po 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

513.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Pobożnego 10 ok. 1870 r., po 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

514.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Pobożnego 11 ok. 1870 r., po 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

515.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Pobożnego 12 ok. 1870 r., po 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

516.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Henryka Pobożnego 13  wzn. ok. 1870 r. 
(?), ok. 1900 r. 

Domy mieszkalne  

517.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Pobożnego 14 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

518.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Pobożnego 15 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

519.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Pobożnego 18a ok. 1877 r. Domy mieszkalne  

520.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Pobożnego 18b ok. 1877 r. Domy mieszkalne  

521.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Pobożnego 19 po 1870 r. Domy mieszkalne  
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522.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Pobożnego 20 po 1870 r. Domy mieszkalne  

523.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Pobożnego 21 po 1870 r. Domy mieszkalne  

524.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Pobożnego 22 po 1870 r. Domy mieszkalne  

525.  Fabryka, ob. Herbapol S.A. Wrocławskie 
Zakłady Zielarskie Zakład w Legnicy – budynek 
produkcyjny 

ul. Hetmańska 1 ok. 1870 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

526.  Fabryka, ob. Herbapol S.A. Wrocławskie 
Zakłady Zielarskie Zakład w Legnicy – willa 
właściciela, ob. budynek administracyjny 

ul. Hetmańska 1 ok. 1870 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

527.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Hutników 2 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

528.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Hutników 2a ok. 1911 r. Domy mieszkalne  

529.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Hutników 2b 1911 r. Domy mieszkalne  

530.  Kamienica czynszowa, ob. obiekt 
niezagospodarowany 

ul. Hutników 3 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

531.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Hutników 4 k. XIX w. Domy mieszkalne  

532.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Hutników 5 k. XIX w. Domy mieszkalne  

533.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Hutników 6 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

534.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Hutników 7 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

535.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Hutników 8c pocz. XX w. Domy mieszkalne  

536.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Hutników 9 l. 1890-1900 Domy mieszkalne  

537.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Hutników 10 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

538.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Hutników 11 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

539.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Hutników 12 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

540.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Hutników 13 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

541.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Hutników 14 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

542.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Hutników 14a ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

543.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Hutników 15 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  
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544.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Hutników 18 k. XIX w. Domy mieszkalne  

545.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Hutników 19 k. XIX w. Domy mieszkalne  

546.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Hutników 20 1907 r. Domy mieszkalne  

547.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Hutników 20a ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

548.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Hutników 21 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

549.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Hutników 22 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

550.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Hutników 23 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

551.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Hutników 24 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

552.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Hutników 27 l. 1926-1927 Domy mieszkalne  

553.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Hutników 28 l. 1926-1927 Domy mieszkalne  

554.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Hutników 29 l. 1926-1927 Domy mieszkalne  

555.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Hutników 30 l. 1926-1927 Domy mieszkalne  

556.  Dom wielorodzinny ul. Inwalidów 2, 4, 6 ok. 1926-1930 r. Domy mieszkalne  

557.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 1 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

558.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 2 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

559.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 3 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

560.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 4 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

561.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 4a ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

562.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 5 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

563.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 6 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

564.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 7 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

565.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 8 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

566.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Jagiellońska 9 1903 r. Domy mieszkalne  
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567.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 10 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

568.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 11 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

569.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jagiellońska 12 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

570.  Gimnazjum "Auguste-Victoria-schule" - 
Studienanstalt und Lyzeum", ob. Legnicka Kuria 
Biskupia i Seminarium Duchowne 

ul. Jana Pawła II 1 ok. 1909 r., 
skrzydło 
wschodnie ok. 
1935 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

571.  Willa, ob. Legnicka Kuria Biskupia ul. Jana Pawła II 2 ok. 1900 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

572.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jana Pawła II 4 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

573.  Kamienica czynszowa, ob. NFZ - Dolnośląskie 
Centrum Zdrowia Publicznego 

ul. Jana Pawła II 7 1907 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

574.  Wiadukt drogowy w ciągu autostrady A4 ul. Jaworzyńska  l. 1936-1937 Budownictwo 
przemysłowe 

 

575.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 2 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

576.  Kamienica z apteką ul. Jaworzyńska 5 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

577.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Jaworzyńska 8 pocz. XX w Domy mieszkalne  

578.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Jaworzyńska 10 ok. 1870 r.; l. 20-
te XX w. 

Domy mieszkalne  

579.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Jaworzyńska 13 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

580.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Jaworzyńska 15 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

581.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Jaworzyńska 16 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

582.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Jaworzyńska 18 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

583.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Jaworzyńska 21 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

584.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Jaworzyńska 22 pocz. XX w. Domy mieszkalne  
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585.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Jaworzyńska 23 ok. 1912 r. Domy mieszkalne  

586.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Jaworzyńska 25 1909 r. Domy mieszkalne  

587.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 27 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

588.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Jaworzyńska 28 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

589.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 29 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

590.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 30 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

591.  Dom ul. Jaworzyńska 32 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

592.  Dom, ob. budynek mieszkalno-usługowy ul. Jaworzyńska 32 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

593.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Jaworzyńska 36 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

594.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 37 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

595.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 38 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

596.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 39 1888 r. Domy mieszkalne  

597.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 40 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

598.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Jaworzyńska 41 1931 r. Domy mieszkalne  

599.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 42 ok. 1880-1890 r. Domy mieszkalne  

600.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Jaworzyńska 44 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

601.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 46 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

602.  Budynek użyteczności publicznej - hala 
spotkań, ob. sala gimnastyczna Szkoły 
Podstawowej nr 10 

ul. Jaworzyńska 47 ok. 1926-1930 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

603.  Szkoła ewangelicka"Dornbuschschule", ob. 
Szkoła Podstawowa nr 10 

ul. Jaworzyńska 47 1899, 1906, 
1929-1930 r. 
(rozbudowa) 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

604.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 49 k. XIX w. Domy mieszkalne  
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605.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 51 k. XIX w. Domy mieszkalne  

606.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 53 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

607.  Zespół zabudowań miejskiego taboru konnego 
(stajni miejskich) Dästerhof - budynek bramny, 
ob. zespół mieszkalno-gospodarczy - budynek 
mieszkalny 

ul. Jaworzyńska 54-56 k. XVIII (?), XIX 
w., ok. 1920 r. 

Zabudowa folwarczna  

608.  Zespół zabudowań miejskiego taboru konnego 
(stajni miejskich) Dästerhof - budynek 
gospodarczy I, ob. zespół mieszkalno-
gospodarczy -  hurtownia, magazyn 

ul. Jaworzyńska 54-56 k. XVIII (?), XIX 
w., ok. 1920 r. 

Zabudowa folwarczna  

609.  Zespół zabudowań miejskiego taboru konnego 
(stajni miejskich) Dästerhof - budynek 
gospodarczy II, ob. zespół mieszkalno-
gospodarczy - budynek usługowy (część 
zachodnia), nieużytkowany (część wschodnia) 

ul. Jaworzyńska 54-56 k. XVIII (?), XIX 
w., ok. 1920 r. 

Zabudowa folwarczna  

610.  Zespół zabudowań miejskiego taboru konnego 
(stajni miejskich) Dästerhof - stodoła, ob. zespół 
mieszkalno-gospodarczy - budynek 
gospodarczy 

ul. Jaworzyńska 54-56 k. XVIII/p. XIX 
w.; ok. 1920 r. 

Zabudowa folwarczna  

611.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 55 ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

612.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Jaworzyńska 57 ok. 1909 r. Domy mieszkalne  

613.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 60 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

614.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 62 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

615.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 63 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

616.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 64 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

617.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 66 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

618.  Willa, ob. budynek usługowy - Spółdzielnia 
Usługowa "Piast" 

ul. Jaworzyńska 67 ok. 1900 r., k. 
XX w. 
(przebudowa i 
nadbudowa) 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

619.  Dom ul. Jaworzyńska 68 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  
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620.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 71 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

621.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 73 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

622.  Dom ul. Jaworzyńska 75 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

623.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 89 ok. 1890-1900 r. Domy mieszkalne  

624.  Dom, ob. obiekt niezagospodarowany ul. Jaworzyńska 90 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

625.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 91 ok. 1890-1900 r. Domy mieszkalne  

626.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 93 ok. 1890-1900 r. Domy mieszkalne  

627.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Jaworzyńska 98 ok. 1900 r., ok. 
2000 r. 
(przebudowa) 

Domy mieszkalne  

628.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 99 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

629.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 100 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

630.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 101 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

631.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 102 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

632.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 105 1914 r. Domy mieszkalne  

633.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Jaworzyńska 107 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

634.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 109 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

635.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 111 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

636.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jaworzyńska 113 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

637.  Budynek mieszkalno-gospodarczy, ob. budynek 
mieszkalny 

ul. Jaworzyńska 124 ok. poł. XIX w., 
pocz. XX w. 
(przebudowa) 

Domy mieszkalne  

638.  Restauracja Wilhelma Polke, ob. dom w 
zagrodzie 

ul. Jaworzyńska 126 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

639.  Dom wielorodzinny ul. Jaworzyńska 128, 
130, 
132, 
132a 

ok. 1926-1930 r. Domy mieszkalne  
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640.  Zespół Szpitala Powiatowy "Kreiskrankenhaus" 
- budynek szpitala, ob. obiekt 
niezagospodarowany 

ul. Jaworzyńska 151 1901, ok. 1910 r. 
(rozbudowa) 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

641.  Zespół Szpitala Powiatowy "Kreiskrankenhaus" 
: budynek gospodarczy przy domu naczelnego 
lekarza (dyrektora szpitala?), ob. garaże 

ul. Jaworzyńska 153 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  

642.  Zespół Szpitala Powiatowy "Kreiskrankenhaus": 
willa (dom lekarza, dyrektora szpitala ?), ob. 
Izba Wytrzeźwień  

ul. Jaworzyńska 153 ok. 1915 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

643.  Dom na folwarku, ob. dom ul. Jaworzyńska 161 ok. 1920 r. Zabudowa folwarczna  

644.  Zespół folwarku  "Biedermanngut": budynek 
gospodarczy II, ob. obiekt niezagospodarowany 

ul. Jaworzyńska 170 ok. 1850 r. Zabudowa folwarczna  

645.  Zespół folwarku "Biedermanngut": budynek 
gospodarczy I 

ul. Jaworzyńska 170 ok. 1850 r. Zabudowa folwarczna  

646.  Zespół folwarku "Biedermanngut": dom 
mieszkalny 

ul. Jaworzyńska 170 ok. 1830 r. Zabudowa folwarczna  

647.  Zespół folwarku "Biedermanngut": stodoła ul. Jaworzyńska 170A ok. 1850 r. Zabudowa folwarczna  

648.  Zespół dworski "Ludwikowo" ("Schloss 
Ludwigshof"): dwór, ob. Agencja Własności 
Rolnej Skarbu Państwa  

ul. Jaworzyńska 199 1889 r., k. XX w. 
(remont) 

Dwory 634/995/L z dnia 1991.11.14 

649.  Zespół dworski "Ludwikowo" ("Schloss 
Ludwigshof"): oficyna mieszkalna, ob. 
nieużytkowane 

ul. Jaworzyńska 199 1792 r., 1881 r., 
1913 r. 

Zabudowa folwarczna 634/995/L z dnia 1991.11.14 

650.  Zespół dworski "Ludwikowo" ("Schloss 
Ludwigshof"): spichlerz z bramą przejazdową, 
ob. obiekt w stanie ruiny 

ul. Jaworzyńska 199 ok. 1880 r. Zabudowa folwarczna 634/995/L z dnia 1991.11.14 

651.  Zespół dworski "Ludwikowo" ("Schloss 
Ludwigshof"): stajnia z wozownią i częścią 
mieszkalną dla stangreta; ob. ruina (zachowane 
fragmenty ścian obwodowych) 

ul. Jaworzyńska 199 I poł. XIX w. Zabudowa folwarczna 634/995/L z dnia 1991.11.14 

652.  Zespół dworski "Ludwikowo" ("Schloss 
Ludwigshof"): stodoła przy oficynie, ob. 
nieużytkowane 

ul. Jaworzyńska 199 ok. 1880 r. Zabudowa folwarczna 634/995/L z dnia 1991.11.14 

653.  Zespół dworski "Ludwikowo" ("Schloss ul. Jaworzyńska 199 I poł. XIX w. Zabudowa folwarczna 634/995/L z dnia 1991.11.14 
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Ludwigshof"): stodoła z częścią gospodarczą, 
ob. nieużytkowane 

654.  Zespół dworski "Ludwikowo" ("Schloss 
Ludwigshof"): obora, ob. budynek handlowy 
firmy "LIA-NA" 

ul. Jaworzyńska 199a I poł. XIX w., XX 
w. 

Zabudowa folwarczna 634/995/L z dnia 1991.11.14 

655.  Dom wielorodzinny ul. Jaworzyńska 220 ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

656.  Dom wielorodzinny ul. Jaworzyńska 222 ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

657.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Jordana 1 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

658.  Kamienica czynszowa, ob. Teatr im. Heleny 
Modrzejewskiej w Legnicy - warsztaty teatralne, 
wypożyczalnia kostiumów 

ul. Henryka Jordana 2 1910 r., po 2000 
r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

659.  Kamienica mieszczańska, ob. budynek 
mieszkalny 

ul. Henryka Jordana 2 pocz. XX w Domy mieszkalne  

660.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Jordana 3 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

661.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Jordana 5 1908 r. Domy mieszkalne  

662.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo usługowym przyziemiem 

ul. Henryka Jordana 6 l. 1862-1869 Domy mieszkalne  

663.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo usługowym przyziemiem 

ul. Henryka Jordana 7 l. 1862-1869 Domy mieszkalne  

664.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Jordana 8 l. 1862-1869 Domy mieszkalne  

665.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Jordana 9 l. 1862-1869, po 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

666.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Jordana 10 l. 1862-1869 Domy mieszkalne  

667.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Jordana 11 ok. 1862 r. Domy mieszkalne  

668.  Kamienica czynszowa, ob. Dom Studenta 
Politechniki Wrocławskiej 

ul. Henryka Jordana 12 ok. 1920-1930 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

669.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Jordana 13 l. 1862-1869 Domy mieszkalne  

670.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Jordana 14 l. 1862-1869 Domy mieszkalne  

671.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Jordana 15 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

672.  Budynek mieszkalny ul. Henryka Jordana 16 2 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  
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673.  Budynek mieszkalny, ob. Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe 

ul. Henryka Jordana 17 ok. 1875 r., po 
2000 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

674.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Jordana 18, 18 
of. 

ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

675.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Jordana 20 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

676.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Henryka Jordana 21 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

677.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo usługowym przyziemiem 

ul. Kamienna 2a 1905-1910 r. Domy mieszkalne  

678.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo usługowym przyziemiem 

ul. Kamienna 3 1905-1910 r. Domy mieszkalne  

679.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kamienna 4 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

680.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kamienna 5 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

681.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo usługowym przyziemiem (lokal 
nieużytkowany) 

ul. Kamienna 6 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

682.  Kamienica czynszowa z oficyną,  ob. budynek 
mieszkalny 

ul. Kamienna 11a l. 20-te XX w. Domy mieszkalne  

683.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kamienna 12 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

684.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kamienna 13a k. XIX w. Domy mieszkalne  

685.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kamienna 13b 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

686.  Kamienica czynszowa z zajazdem i restauracją 
"Gasthof zum Kaiser Wilhelm", ob. budynek 
mieszkalny z usługowym przyziemiem 

ul. Kamienna 15 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

687.  Kamienica czynszowa,  ob. budynek mieszkalny ul. Kamienna 17 3/4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

688.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kamienna 18 l. 20-te XX w. Domy mieszkalne  

689.  Szkoła ewangelicka "Luther-Schule" – budynek 
toalet,  ob. Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Powstańców Wielkopolskich: budynek 
gospodarczy 

ul. Kamienna 20a 1880 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

690.  Szkoła ewangelicka "Luther-Schule", ob. Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Powstańców 

ul. Kamienna 20a 1880 r. Budowle użyteczności 
publicznej 
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Wielkopolskich: budynek szkolny 

691.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kamienna 21 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

692.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kamienna 26 3/4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

693.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kamienna 27 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

694.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kamienna 27a 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

695.  "Kaiser Friedrich Brücke", most na rzece 
Kaczawie 

ul. Kartuska  1903-1904 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

696.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kartuska 1 ok. 1865 r. Domy mieszkalne  

697.  Kamienica czynszowa,  ob. budynek mieszkalny ul. Kartuska 3 ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

698.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Kartuska 5 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

699.  Kamienica czynszowa,  ob. budynek mieszkalny 
w części z usługowym przyziemiem 

ul. Kartuska 7 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

700.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Kartuska 14 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

701.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kartuska 16 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

702.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kartuska 18 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

703.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny, 
w części z usługowym przyziemiem 

ul. Kartuska 20 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

704.  Budynek mieszkalny ul. Kartuska 26 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

705.  Kamienica czynszowa z usługowym 
przyziemiem, ob. budynek mieszkalny z 
usługowym przyziemiem 

ul. Kartuska 33 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

706.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kartuska 34 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

707.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny, 
w części z usługowym przyziemiem  

ul. Kartuska 35 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

708.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kartuska 37 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

709.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Kartuska 38 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  
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710.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Kartuska 40 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

711.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z lokalem usługowym w przyziemiu (ob. 
nieużytkowanym) 

ul. Kartuska 42 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

712.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kartuska 44 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

713.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny, 
w części z usługowym przyziemiem 

ul. Kartuska 46 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

714.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kartuska 48 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

715.  Kamienica czynszowa z usługowym 
przyziemiem, ob. budynek mieszkalny z lokalem 
usługowym w przyziemiu (ob. nieużytkowanym) 

ul. Kartuska 56 4 ćw. XIX, l. 20-
te XX w. 

Domy mieszkalne  

716.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kartuska 57 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

717.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kartuska 58 4 ćw. XIX W. Domy mieszkalne  

718.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kartuska 59 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

719.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kartuska 60 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

720.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kartuska 62 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

721.  Kamienica czynszowa z restauracją "Zum 
Wacht am Rhein", ob. budynek mieszkalny 

ul. Kartuska 63 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

722.  Sala widowiskowa przy restauracji „Zur Wacht 
am Rhein”, następnie Teatr "Varietes", po 1909 
- kinematograf, ob. nieużytkowane 

ul. Kartuska 63 1896 r., 1909 r., 
po 1945 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

723.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kartuska 64 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

724.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny, 
w części z usługowym przyziemiem 

ul. Kartuska 65 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

725.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem (ob. 
nieużytkowanym) 

ul. Kartuska 66 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

726.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kartuska 68 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

727.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kartuska 72 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  
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728.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kartuska 74 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

729.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kartuska 76 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

730.  Budynek mieszkalno-gospodarczy. ul. Kaskady 1 2 ćw. XIX w., 
pocz. XXI w. 
(ocieplenie) 

Domy mieszkalne  

731.  Budynek mieszkalny ul. Jana Kasprowicza 65 l. 30-te XX w. Domy mieszkalne  

732.  Kościół rzymsko-katolicki, parafialny "Die Peter-
Paul Kirche", ob. katedra pw. św.św. Piotra i 
Pawła 

pl. Katedralny  1208 r., l. 1329-
1348, 3 ćw. XIV 
w., l. 1378-1390, 
1422 r., 1592 r., 
l. 1658-1674, l. 
1892-1894, l. 
1961-1962, 
1978 r. 

Obiekty sakralne 574/54/2/L z dnia 1949.11.25 

733.  Tzw. "Pasaż św. Piotra i Pawła", ob. budynek 
mieszkalno-usługowy - Państwowa Galeria 
Sztuki 

pl. Katedralny 1 1884-1886 r. Domy mieszkalne A/5834 z dnia 2012.06.13 

734.  Tzw. "Pasaż św. Piotra i Pawła", ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

pl. Katedralny 2 1884-1886 r. Domy mieszkalne  

735.  Tzw. "Pasaż św. Piotra i Pawła", ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

pl. Katedralny 3 1884-1886 r. Domy mieszkalne  

736.  Parafia katedralna, Urząd Dziekański pl. Katedralny 6 XVII w., 
XVIII/XIX w., 
odbudowa - l. 
70. XX w. 

Obiekty sakralne 575/607/L z dnia 1981.04.14 

737.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny, 
w części z usługowym przyziemiem 

ul. Kazimierza Wielkiego 2 k. XIX w., II poł. 
XX w. 

Domy mieszkalne  

738.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny, 
w części z usługowym przyziemiem 

ul. Kazimierza Wielkiego 4 k. XIX w., II poł. 
XX w. 

Domy mieszkalne  

739.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 6 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

740.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 8 XIX/XX w. Domy mieszkalne  

741.  Budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 9 k. l. 20-tych XX 
w. 

Domy mieszkalne  
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742.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 10 XIX/XX w. Domy mieszkalne  

743.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 12 XIX/XX w. Domy mieszkalne  

744.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 14 k. XIX w. Domy mieszkalne  

745.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 16 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

746.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 17-19 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

747.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 20 przed 1900 r. Domy mieszkalne  

748.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 21 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

749.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 23 przed 1900 r. Domy mieszkalne  

750.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 24 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

751.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 25 przed 1900 r. Domy mieszkalne  

752.  Siedziba Ewangelickiego Stowarzyszenia 
Kobiet Fundacji "Cannabausa",  ob. budynek 
mieszkalny 

ul. Kazimierza Wielkiego 30 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

753.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 31 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

754.  Budynek mieszkalny - własność Ewangelickiego 
Stowarzyszenia Kobiet Fundacji "Cannabausa", 
ob. budynek mieszkalny 

ul. Kazimierza Wielkiego 32 ok. 1925 r. Domy mieszkalne  

755.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 33 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

756.  Budynek mieszkalny - własność Ewangelickiego 
Stowarzyszenia Kobiet Fundacji "Cannabausa", 
ob. budynek mieszkalny 

ul. Kazimierza Wielkiego 34 ok. 1925 r. Domy mieszkalne  

757.  Budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 35 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

758.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 36 ok. 1925 r. Domy mieszkalne  

759.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 37 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

760.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny, 
w części z usługowym przyziemiem 

ul. Kazimierza Wielkiego 38 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  

761.  Kamienica czynszowa,  ob. budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 39 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  

762.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 40 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  
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763.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 41 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  

764.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 43 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

765.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 45 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

766.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 47 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

767.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 49 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

768.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 51 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

769.  Trafostacja ul. Jana Kilińskiego  ok. 1910 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

770.  Zespół zakładu ceramicznego J. Rothera: hala 
produkcyjna, ob. magazyn. 

ul. Jana Kilińskiego 1 ok. 1890 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

771.  Zespół zakładu ceramicznego J. Rothera: dom 
zarządcy, budynek administracyjny(?), ob. 
obiekt niezagospodarowany 

ul. Jana Kilińskiego 2 ok. 1880, ok. 
1920 r. 
(rozbudowa) 

Budownictwo 
przemysłowe 

 

772.  Mury obronne z epitafiami z kościoła św. Piotra i 
Pawła 

pl. Klasztorny  XIII-XV w.; Obiekty budownictwa 
obronnego 

587/1225 z dnia 1964.12.19 

773.  Szalet miejski pl. Klasztorny  l. 80 XIX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

774.  Budynek Królewskiego Urzędu Celnego "Haupt-
Zollamt", ob. Bank PKO BP 

pl. Klasztorny 1 pocz. XIX w., 
1913 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

775.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

pl. Klasztorny 2 l. 1830-1850, ok. 
1900 r. 

Domy mieszkalne  

776.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

pl. Klasztorny 3 l. 1830-1850, ok. 
1880 r., IIpoł. XX 
w. 

Domy mieszkalne  

777.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

pl. Klasztorny 4 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

778.  Zespół klasztorny ss. Benedyktynek, ob. I 
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki, Policealna Szkoła Administracji, 
Policealna Szkoła Turystyki, Społeczne 
Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej: 
pomnik z wystawy ogrodniczej  

pl. Klasztorny 7 1880 r. Ogrodzenia, bramy i 
kordegardy 
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779.  Zespół klasztorny ss. Benedyktynek:  budynki 
klasztoru, ob. I Liceum Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Kościuszki, Policealna Szkoła 
Administracji, Policealna Szkoła Turystyki, 
Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej: budynki szkolne 

pl. Klasztorny 7 1277 r., 1 poł. 
XIV w., po 1599 
r., ok. 1702 r., 
1780 r., 1886 r., 
1909 r. 

Obiekty sakralne  

780.  Zespół klasztorny ss. Benedyktynek: kościół św. 
Maurycego, ob. I Liceum Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Kościuszki, Policealna Szkoła 
Administracji, Policealna Szkoła Turystyki, 
Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej: sala gimnastyczna i aula 

pl. Klasztorny 7 1 poł. XIV, po 
1599 r., ok. 1702 
r., 1780 r., 1886 
r., 1909 r., po 
1945 r. 

Obiekty sakralne 584/746/125/L z dnia 
1960.09.24 

781.  Kamienica czynszowa, ob. Dom Nauczyciela pl. Klasztorny 7b l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

782.  Kaplica pogrzebowa na cmentarzu parafialnym ul. Klonowa  XIX/XX w. Obiekty sakralne  

783.  Zespół Głównego Dworca Kolejowego: wieża 
ciśnień 

ul. Kobylińska  l. 1926-1928 Budowle użyteczności 
publicznej 

635/801/L z dnia 1987.12.28 

784.  Budynek mieszkalny ul. Kobylińska 2 ok. 1925 r. Domy mieszkalne  

785.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jana Kochanowskiego 1 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

786.  Willa, ob. obiekt niezagospodarowany ul. św. Maksymiliana Kolbe 3 ok. 1910 r. Domy mieszkalne 646/1009/L z dnia 1993.12.29 
oraz WKZ-5340/999/95 z 
dnia 1995.04.20 (obiekt 
wpisany do rejestru zabytków 
w granicach działki nr 634/83, 
obręb Tarninów) 

787.  Willa, ob. kancelaria prawna ul. św. Maksymiliana Kolbe 3a ok. 1910 r. Domy mieszkalne 646/1009/L z dnia 1993.12.29 
oraz WKZ-5340/998/95 z 
dnia 1995.04.20 (obiekt 
wpisany do rejestru zabytków 
w granicach działki nr 634/82, 
obręb Tarninów) 

788.  Willa ul. św. Maksymiliana Kolbe 5 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

789.  Willa dwurodzinna ul. św. Maksymiliana Kolbe 7 ok. 1910 r. Domy mieszkalne 647/1014/L z dnia 1993.12.29 
oraz WKZ-5340/657/95 z 
dnia 1995.04.20 (obiekt 
wpisany do rejestru zabytków 
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w granicach działki nr 634/70, 
obręb Tarninów) 

790.  Willa, ob. budynek biurowy KGHM METRACO 
Sp. z o.o. 

ul. św. Maksymiliana Kolbe 9 ok. 1930 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

791.  Willa dwurodzinna, ob. obiekt nieużytkowany 
(remont) 

ul. św. Maksymiliana Kolbe 10 ok. 1910 r. Domy mieszkalne 648/991/L z dnia 1993.12.29 
oraz WKZ-5340/845/95 z 
dnia 1995.04.20 (obiekt 
wpisany do rejestru zabytków 
w granicach działki nr 634/74, 
obręb Tarninów) 

792.  Willa dwurodzinna, ob. budynek użyteczności 
publicznej (gabinety lekarskie) 

ul. św. Maksymiliana Kolbe 12 ok. 1910 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

648/991/L z dnia 1993.12.29 
oraz WKZ-5340/846/95 z 
dnia 1995.04.20 (obiekt 
wpisany do rejestru zabytków 
w granicach działki nr 634/73, 
obręb Tarninów) 

793.  Willa ul. św. Maksymiliana Kolbe 14 ok. 1915 r. Domy mieszkalne 649/1006/L z dnia 1993.12.29 
oraz WKZ-5340/659/95 z 
dnia 1995.04.20 (obiekt 
wpisany do rejestru zabytków 
wraz z otoczeniem)  

794.  Willa ul. św. Maksymiliana Kolbe 16 ok. 1910 r. Domy mieszkalne 650/1012/L z dnia 1993.12.29 
oraz WKZ-5340/658/95 z 
dnia 1995.04.20 (obiekt 
wpisany do rejestru zabytków 
w granicach działki nr 634/48, 
obręb Tarninów) 

795.  Willa, ob. Europejskie Centrum Odszkodowań ul. św. Maksymiliana Kolbe 18 ok. 1910 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

651/989/L z dnia 1993.12.29 
(obiekt wpisany do rejestru 
zabytków wraz z otoczeniem 
nr dz. 634/50, obręb 
Tarninów)  

796.  Budynek mieszkalny ul. św. Maksymiliana Kolbe 24 1909 r. Domy mieszkalne  

797.  Pawilony handlowo-usługowe ul. Kolejowa 4 l. 20-30 XX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

798.  Zespół Głównego Dworca Kolejowego: budynek ul. Kolejowa 6 l. 1926-1928 Budowle użyteczności 635/801/L z dnia 1987.12.28 
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administracyjny (?) dworca, ob. PKP CARGO 
S.A. Zakład Przewozów Towarowych w Legnicy 

publicznej 

799.  Zespół Głównego Dworca Kolejowego: 
magazyny 

ul. Kolejowa 6 ok. 1880 r., l. 
20.XX w. 

Budownictwo 
przemysłowe 

 

800.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. kard. Bolesława Kominka 1 ok. 1875 r.; ok. 
1937 r. oraz 
l.70-te XX w. 
(przebudowa) 

Domy mieszkalne  

801.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. kard. Bolesława Kominka 2 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

802.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. kard. Bolesława Kominka 3 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

803.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. kard. Bolesława Kominka 4 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

804.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. kard. Bolesława Kominka 5 1885 r. Domy mieszkalne  

805.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. kard. Bolesława Kominka 6 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

806.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. kard. Bolesława Kominka 8 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

807.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. kard. Bolesława Kominka 10 ok. 1885 r. Domy mieszkalne  

808.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. kard. Bolesława Kominka 12 ok. 1885 r. Domy mieszkalne  

809.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. kard. Bolesława Kominka 14 ok. 1885 r. Domy mieszkalne  

810.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. kard. Bolesława Kominka 16 ok. 1885 r. Domy mieszkalne  

811.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. kard. Bolesława Kominka 18 ok. 1885 r. Domy mieszkalne  

812.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. kard. Bolesława Kominka 20 1889 r. Domy mieszkalne  

813.  Zespół budynków fabryki maszyn tartacznych i 
stolarskich spółki Teichert & Sohn - budynek 
fabryczny II, ob. hale magazynowe (częściowo 
użytkowane - zakłady usługowe) 

ul. kard. Bolesława Kominka 22 ok. 1925 r. (na 
miejscu 
wcześniejszego 
z 1912 r.); 1960 
r. przebudowa 

Budownictwo 
przemysłowe 

 

814.  Zespół budynków fabryki maszyn tartacznych i 
stolarskich spółki Teichert & Sohn: hala 
fabryczna I, ob. w części pomieszczeń klub 
(Club-Seven) 

ul. kard. Bolesława Kominka 22 ok. 1900 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

815.  Willa ul. Marii Konopnickiej 1 l. 30-te XX w. Domy mieszkalne  
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816.  Willa ul. Marii Konopnickiej 2 1914-1916 r. Domy mieszkalne 652/993/L z dnia 1993.12.29 

817.  Dom wielorodzinny. ul. Marii Konopnickiej 5 ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

818.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Janusza Korczaka 2 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

819.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Janusza Korczaka 4 k. XIX w. Domy mieszkalne  

820.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Janusza Korczaka 6 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

821.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Janusza Korczaka 8 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

822.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Janusza Korczaka 9 k. XIX w. Domy mieszkalne  

823.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Janusza Korczaka 11 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

824.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Janusza Korczaka 12 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

825.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Janusza Korczaka 13 k. XIX w. Domy mieszkalne  

826.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Janusza Korczaka 15 ok. 1930 r. Domy mieszkalne  

827.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Janusza Korczaka 20 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

828.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Janusza Korczaka 22 ok. 1915-1920 r. Domy mieszkalne  

829.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Janusza Korczaka 23 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

830.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Janusza Korczaka 24 ok. 1915-1920 r. Domy mieszkalne  

831.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Janusza Korczaka 25 ok. 1900 r., poł. 
XX w. 

Domy mieszkalne  

832.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Janusza Korczaka 27 ok. 1910-1920 r. Domy mieszkalne  

833.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Janusza Korczaka 30 ok. 1905-1910 r. Domy mieszkalne  

834.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Janusza Korczaka 32 ok. 1905-1910 r. Domy mieszkalne  

835.  Willa, ob. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 
Dom Dziennego Pobytu 

ul. Wojciecha Korfantego 1 ok. 1870 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

836.  Dom dwurodzinny ul. Wojciecha Korfantego 2, 3 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

837.  Budynek zakładu kąpielowego Etablissement 
Badehaus, ob. budynek "D" Wyższej Szkoły 

ul. Wojciecha Korfantego 4 ok. 1845 r., l. 60-
70 XIX w., przed 

Budowle użyteczności 
publicznej 
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Menadżerskiej w Legnicy 1905, l. 1925-
1933. 

838.  Budynek zakładu kąpielowego Etablissement 
Badehaus, ob. budynek "K" Wyższej Szkoły 
Menadżerskiej w Legnicy 

ul. Wojciecha Korfantego 4 ok. 1885 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

839.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wojciecha Korfantego 5 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

840.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wojciecha Korfantego 6 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

841.  Kościół im. Marcina Lutra gminy 
staroluterańskiej, ob. prawosławny kościół 
parafialny p.w. Zmartwychwstania Pańskiego 

ul. Zofii Kossak  1847, 1912 r. 
(wieża) 

Obiekty sakralne A/5356 z dnia 2011.10.03 

842.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Zofii Kossak 1 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

843.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Zofii Kossak 2-3 ok. 1900-1910 r. Domy mieszkalne  

844.  Budynek Fundacji "Schlegelstift", ob. obiekt 
niezagospodarowany 

ul. Zofii Kossak 4 1885-1886 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

845.  Zakład "Evangelische Diakonissenanstalt" - 
szpital oraz mieszkania diakonis, ob. siedziba 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łemków 
oraz zespołu "Kyczera" 

ul. Zofii Kossak 6 1886 r., po 1925 
r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

846.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Zofii Kossak 7 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

847.  Budynek mieszkalny (na budynku nr 46) ul. Kołodziejska 28 ok. 1930 r. Domy mieszkalne  

848.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kościelna 1 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

849.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kościelna 2 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

850.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
(nieużytkowany) 

ul. Kościelna 3 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

851.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny, 
w części z usługowym przyziemiem 

ul. Kościelna 4 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

852.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kościelna 5 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

853.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Kościelna 6 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  
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854.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kościelna 7 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

855.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kościelna 8 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

856.  Dom mieszkalny ul. Kościelna 10 3/4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

857.  Willa dwurodzinna, ob. Sąd Rejonowy ul. Tadeusza Kościuszki 1-3 ok. 1895 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

858.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Tadeusza Kościuszki 2 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

859.  Kamienica czynszowa, ob. Legnicka Kuria 
Biskupia – Wyższe Seminarium Duchowne, 
biblioteka im. Jana Pawła II 

ul. Tadeusza Kościuszki 2a ok. 1895 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

860.  Kamienica czynszowa, ob. Legnicka Kuria 
Biskupia – Wyższe Seminarium Duchowne 

ul. Tadeusza Kościuszki 4 ok. 1895 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

861.  Kamienica czynszowa, ob. Legnicka Kuria 
Biskupia – Wyższe Seminarium Duchowne 

ul. Tadeusza Kościuszki 6 ok. 1895 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

862.  Kamienica czynszowa, ob. Legnicka Kuria 
Biskupia – Wyższe Seminarium Duchowne 

ul. Tadeusza Kościuszki 8 ok. 1895 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

863.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tadeusza Kościuszki 10 1896 r. Domy mieszkalne  

864.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tadeusza Kościuszki 11 ok. 1896 r. Domy mieszkalne  

865.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tadeusza Kościuszki 12 1898 r. Domy mieszkalne  

866.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tadeusza Kościuszki 13 ok. 1895-1900 r. Domy mieszkalne  

867.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tadeusza Kościuszki 14 ok. 1895-1900 r. Domy mieszkalne  

868.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tadeusza Kościuszki 15 ok. 1895-1900 r. Domy mieszkalne  

869.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tadeusza Kościuszki 16 ok. 1895-1900 r. Domy mieszkalne  

870.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Tadeusza Kościuszki 17 1901 r. Domy mieszkalne  

871.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tadeusza Kościuszki 18 ok. 1900-1905 r. Domy mieszkalne  

872.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tadeusza Kościuszki 19 1901 r. Domy mieszkalne  

873.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tadeusza Kościuszki 20 ok. 1900-1905 r. Domy mieszkalne  

874.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tadeusza Kościuszki 21 ok. 1900-1905 r. Domy mieszkalne  



 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – tekst jednolity 

Załącznik nr 5 -  50 | S t r o n a  

Lp. Obiekt Adres Nr Datowanie Rodzaj Wpis do rejestru 

875.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tadeusza Kościuszki 22 ok. 1900-1905 r. Domy mieszkalne  

876.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tadeusza Kościuszki 23 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

877.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tadeusza Kościuszki 24 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

878.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tadeusza Kościuszki 25 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

879.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tadeusza Kościuszki 26 ok. 1910-1915 r. Domy mieszkalne  

880.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tadeusza Kościuszki 27 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

881.  Kamienica czynszowa typu willowego, ob. 
budynek mieszkalno-usługowy 

ul. Tadeusza Kościuszki 29 ok. 1910-1920 r. Domy mieszkalne  

882.  Dom wielorodzinny ul. Tadeusza Kościuszki 30 ok. 1910-1915 r. Domy mieszkalne  

883.  Willa ul. Tadeusza Kościuszki 31 l. 1901-1905 Domy mieszkalne 653/1022/L z dnia 1994.05.04 

884.  Willa ul. Tadeusza Kościuszki 32 1902-1905 r. Domy mieszkalne  

885.  Willa architekta Roberta Heidera, ob. willa ul. Tadeusza Kościuszki 35 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

886.  Willa fabrykanta Józefa Sellera, ob. hotel 
"Pałacyk" 

ul. Tadeusza Kościuszki 37 1906 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

654/1016/L z dnia 1993.12.29 

887.  Willa, ob. Powiatowy i Miejski Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

ul. Tadeusza Kościuszki 38 ok. 1915-1920 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

888.  Willa ul. Tadeusza Kościuszki 39 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

889.  Willa ul. Tadeusza Kościuszki 40, 42 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

890.  Willa, ob. obiekt niezagospodarowany ul. Tadeusza Kościuszki 41 ok. 1915 r. Domy mieszkalne 655/1008/L z dnia 1993.12.29 
oraz 5340/663/95 z dnia 
1995.04.20 

891.  Willa, ob. żłobek "Harmonia" ul. Tadeusza Kościuszki 43 ok. 1915 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

656/992/L z dnia 1993.12.29 
oraz WKZ-5340/664/95 z 
dnia 1995.04.20 

892.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Józefa Ignacego 
Kraszewskiego 

1 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  

893.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Józefa Ignacego 
Kraszewskiego 

2 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  

894.  Budynek mieszkalny ul. Józefa Ignacego 
Kraszewskiego 

3-5 ok. 1920-1930 r. Domy mieszkalne  
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895.  Budynek mieszkalny ul. Józefa Ignacego 
Kraszewskiego 

4 ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

896.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem (apteka) 

ul. Krótka 1 1927 r., ok. 2000 
r. (remont 
generalny) 

Domy mieszkalne  

897.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Krótka 3 1927 r., po 2000 
r. 

Domy mieszkalne  

898.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Krótka 5 1927 r., po 2000 
r. 

Domy mieszkalne  

899.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Krótka 7 1927 r., ok. 2000 
r. (remont 
generalny) 

Domy mieszkalne  

900.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Krótka 9 1927 r. Domy mieszkalne  

901.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Krótka 11 1927 r. Domy mieszkalne  

902.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kręta 1b 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

903.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kręta 2 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

904.  Budynek mieszkalny, ob. niezamieszkały ul. Kręta 6 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

905.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kręta 7 3/4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

906.  Budynek mieszkalny ul. Kręta 8 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

907.  Budynek przemysłowy - biurowo-produkcyjny, 
ob. siedziba firm handlowo-usługowych 

ul. Kręta 10 l. 20-te XX w. Budownictwo 
przemysłowe 

 

908.  Budynek mieszkalny ul. Kręta 17 1 poł. XIX w., XX 
w. (przebudowa, 
ocieplenie) 

Domy mieszkalne  

909.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Książęca 1 l. 1903-1907 Domy mieszkalne  

910.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Książęca 2 l. 1908-1912 Domy mieszkalne  

911.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Książęca 3 l. 1903-1907 Domy mieszkalne  

912.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Książęca 4 l. 1908-1912 Domy mieszkalne  

913.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Książęca 5 l. 1903-1907 Domy mieszkalne  

914.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Książęca 6 l. 1908-1912 Domy mieszkalne  
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915.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Książęca 7 l. 1903-1907 Domy mieszkalne  

916.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Książęca 8 l. 1908-1912 Domy mieszkalne  

917.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Książęca 9 l. 1903-1907 Domy mieszkalne  

918.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Książęca 10 l. 1908-1912 Domy mieszkalne  

919.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Książęca 11 l. 1908-1912 Domy mieszkalne  

920.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Książęca 12 l. 1908-1912 Domy mieszkalne  

921.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Książęca 13 l. 1908-1912 Domy mieszkalne  

922.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Książęca 14 l. 1908-1912 Domy mieszkalne  

923.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Książęca 15 l. 1908-1912 Domy mieszkalne  

924.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Książęca 16 l. 1908-1912 Domy mieszkalne  

925.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Książęca 17 ok. 1911 r. Domy mieszkalne  

926.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Książęca 18 1911 r. Domy mieszkalne  

927.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Książęca 19 l. 1908-1912 Domy mieszkalne  

928.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Książęca 20 ok. 1911 r. Domy mieszkalne  

929.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Książęca 21 l. 1908-1912 Domy mieszkalne  

930.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Książęca 22 ok. 1914 r. Domy mieszkalne  

931.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Książęca 23 ok. 1907 r. Domy mieszkalne  

932.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Książęca 25 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

933.  Budynek mieszkalny ul. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego 

1 ok. 1920 r.; k. 
XX w. (remont) 

Domy mieszkalne  

934.  Budynek mieszkalny ul. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego 

2 ok. 1920 r., k. 
XX w. (remont) 

Domy mieszkalne  

935.  Budynek mieszkalny ul. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego 

3 ok. 1920 r.; k. 
XX w. (remont) 

Domy mieszkalne  

936.  Budynek mieszkalny ul. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego 

4 ok. 1920 r.; 
pocz. XXI w. 
(remont) 

Domy mieszkalne  
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937.  Budynek mieszkalny ul. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego 

5 ok. 1920 r., k. 
XX w. (remont) 

Domy mieszkalne  

938.  Budynek mieszkalny ul. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego 

6 ok. 1920 r., 
pocz. XXI w. 
(remont) 

Domy mieszkalne  

939.  Budynek mieszkalny ul. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego 

7 ok. 1920 r., 
pocz. XXI w. 
(remont) 

Domy mieszkalne  

940.  Budynek mieszkalny ul. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego 

8 ok. 1920 r., k. 
XX w. (remont) 

Domy mieszkalne  

941.  Budynek mieszkalny ul. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego 

9, 11 ok. 1920 r., k. 
XX w. (remont) 

Domy mieszkalne  

942.  Budynek mieszkalny ul. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego 

10, 12 ok. 1920 r., k. 
XX w. (remont) 

Domy mieszkalne  

943.  Budynek mieszkalny ul. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego 

13, 15 ok. 1920 r., K. 
XX w. (remont) 

Domy mieszkalne  

944.  Budynek mieszkalny ul. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego 

14, 16 ok. 1920 r., 
pocz. XXI w. 
(częściowy 
remont elewacji) 

Domy mieszkalne  

945.  Budynek mieszkalny ul. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego 

17, 19 ok. 1920 r., 
pocz. XXI w. 
(częściowy 
remont elewacji) 

Domy mieszkalne  

946.  Budynek mieszkalny ul. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego 

18, 20 ok. 1920 r., k. 
XX w. 

Domy mieszkalne  

947.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kwiatowa 1 ok. 1907 r. Domy mieszkalne  

948.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kwiatowa 3 ok. 1907 r. Domy mieszkalne  

949.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kwiatowa 5 ok. 1907 r. Domy mieszkalne  

950.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kwiatowa 7 ok. 1907 r. Domy mieszkalne  

951.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kwiatowa 8 ok. 1907-1910 r. Domy mieszkalne  

952.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kwiatowa 9 ok. 1907 r. Domy mieszkalne  
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953.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kwiatowa 10 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

954.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kwiatowa 11 ok. 1907-1910 r. Domy mieszkalne  

955.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kwiatowa 12 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

956.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kwiatowa 13 ok. 1907-1910 r. Domy mieszkalne  

957.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kwiatowa 14 l. 20-te XX w. Domy mieszkalne  

958.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kwiatowa 15 ok. 1907-1910r. Domy mieszkalne  

959.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kwiatowa 17 ok. 1907 r. Domy mieszkalne  

960.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kwiatowa 23 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

961.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Kwiatowa 27 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

962.  Kąpielisko Północne "Nordbad", ob. Miejskie 
kąpielisko "Kormoran": śluza zbiornika wodnego 

ul. Kąpielowa  1930 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

963.  Kąpielisko Północne "Nordbad", ob. Miejskie 
kąpielisko "Kormoran": budynek 
administracyjno-usługowy (natryski, szatnie, 
restauracja) 

ul. Kąpielowa 1 l. 1929-1930 Budowle użyteczności 
publicznej 

 

964.  Budynek usługowy (biurowy?), w części 
restauracyjny, ob. usługowy (w cz. 
nieużytkowany) 

ul. Jerzego Libana 5 k. XIX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

965.  Fabryka Josepha Rupprechta, następnie 
fabryka maszyn rolniczych Felixa Hübnera, od 
1913 spółka akcyjna "Ceres Maschinenfabrik A. 
G. vorm. Felix Hübner-Liegnitz", ob. obiekty 
handlowo-usługowe 

ul. Jerzego Libana 6, 6a 1856 r., 1875 r., 
1913 r. 

Budownictwo 
przemysłowe 

 

966.  Budynek mieszkalny, ob. centrum medyczne 
(laboratoria, rehabilitacja, lekarze), NFZ 

ul. Jerzego Libana 7 ok. 1870 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

967.  Kamienica czynszowa, ob. NFZ - Medycyna 
Pracy, gabinety, apteka 

ul. Jerzego Libana 8 ok. 1870 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

968.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jerzego Libana 9 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

969.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jerzego Libana 10 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

970.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jerzego Libana 11 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  
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971.  Hotel, ob. budynek mieszkalno-usługowy ul. Jerzego Libana 12 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

972.  Prowincjalny Zakład Opiekuńczy i 
Wychowawczy dla Umysłowo Chorych 
"Idiotenanstallt" - budynek szpitalny, ob. 
budynek niezagospodarowany. 

ul. Samuela Bogumiła Lindego 4 pocz. XX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

973.  Prowincjalny Zakład Opiekuńczy i 
Wychowawczy dla Umysłowo Chorych 
"Idiotenanstallt" - budynek szpitalny, ob. 
Klasztor Ojców Bonifratrów 

ul. Samuela Bogumiła Lindego 6 pocz. XX w. Obiekty sakralne  

974.  Prowincjalny Zakład Opiekuńczy i 
Wychowawczy dla Umysłowo Chorych 
"Idiotenanstallt" - budynek szpitalny, ob. 
budynek mieszkalny 

ul. Samuela Bogumiła Lindego 10 pocz. XX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

975.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Lotnicza 1 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

976.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Lotnicza 3 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

977.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Lotnicza 5 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

978.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Lotnicza 7 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

979.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Lotnicza 8 ok. 1890-1900 r. Domy mieszkalne  

980.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Lotnicza 10 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

981.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Lotnicza 12 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

982.  Willa, ob. Państwowa Inspekcja Pracy ul. Lotnicza 15 ok. 1900 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

983.  Willa ul. Lotnicza 17 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

984.  Willa ul. Lotnicza 19 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

985.  Budynek mieszkalny ul. Lotnicza 20 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

986.  Dom wielorodzinny ul. Lotnicza 23, 25 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

987.  Królewskie Ewangelickie Seminarium 
Nauczycielskie, ob. Szkoła i Centrum 
Kształcenia Ustawicznego: ogrodzenie + 
trafostacja 

ul. Lotnicza 26 1912 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

988.  Królewskie Ewangelickie Seminarium ul. Lotnicza 26 1912 r. Budowle użyteczności 657/1051/L z dnia 1995.12.27 
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Nauczycielskie, ob. Szkoła i Centrum 
Kształcenia Ustawicznego: aula 

publicznej 

989.  Królewskie Ewangelickie Seminarium 
Nauczycielskie,  ob. Szkoła i Centrum 
Kształcenia Ustawicznego: budynek szkoły 

ul. Lotnicza 26 1912 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

990.  Zakład opiekuńczy i wychowawczy dla 
umysłowo chorych, ob. obiekt 
niezagospodarowany  

ul. Lotnicza 29 ok. 1910 r.  Budowle użyteczności 
publicznej 

 

991.  Blok wielorodzinny dla podoficerów, ob. dom 
mieszkalny 

ul. Lotnicza 30-31 1915 r. Domy mieszkalne  

992.  Blok wielorodzinny dla podoficerów, ob. dom 
mieszkalny 

ul. Lotnicza 32-33 1915 r. Domy mieszkalne  

993.  Budynek koszarowy, ob. dom mieszkalny ul. Lwowska 2-4 l. 1938-1940; 
remont XXI w. 

Domy mieszkalne  

994.  Budynek koszarowy, ob. dom mieszkalny ul. Lwowska 6-8 l. 1938-1940; 
remont XXI w. 

Domy mieszkalne  

995.  Budynek mieszkalny ul. Jacka Malczewskiego 1 l. 1920-1930 Domy mieszkalne  

996.  Willa ul. Jacka Malczewskiego 2 l. 30. XX w. Domy mieszkalne  

997.  Budynek mieszkalny ul. Jacka Malczewskiego 3 l. 1920-1930 Domy mieszkalne  

998.  Willa ul. Jacka Malczewskiego 4 ok. 1925 r. Domy mieszkalne  

999.  Willa ul. Jacka Malczewskiego 5 l. 1920-1930 Domy mieszkalne  

1000.  Kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Piotra, od 
1908 r. - kościół ewangelicko-augsburski p.w. 
Najświętszej Marii Panny 

pl. Mariacki  l. 1362-1386 
(obudowa po 
pożarze), XIV w, 
l. 1417-1438, ok. 
1450-1468, 
1484 r., ok. 1487 
r., l. 1674-1689, 
1813 r., l. 1824-
1829 (odbudowa 
po pożarze), l. 
1905-1908 
(przebudowa), l. 
1972-1974 

Obiekty sakralne 579/744/123/L z dnia 
1960.09.21 
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1001.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Marynarska 4 ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

1002.  Willa ul. Marynarska 19 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1003.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Masarska 2 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1004.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Masarska 4 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1005.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Masarska 6 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

1006.  Budynek mieszkalny ul. Masarska 17a ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

1007.  Pompownia ścieków: budynek główny - stacja 
pomp 

ul. Masarska 19 1897 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

1008.  Pompownia ścieków: budynek pomocniczy 
mieszczący zespół filtrów przepompowni 

ul. Masarska 19 l. 1920-1930. Budownictwo 
przemysłowe 

 

1009.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Jana Matejki 1 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1010.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jana Matejki 1a ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1011.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jana Matejki 2 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  

1012.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jana Matejki 2a ok. 1915 r. Domy mieszkalne  

1013.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jana Matejki 2b ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1014.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jana Matejki 3 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1015.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jana Matejki 3a ok. 1915 r. Domy mieszkalne  

1016.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jana Matejki 3b ok. 1915r. Domy mieszkalne  

1017.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jana Matejki 4 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1018.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jana Matejki 5 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1019.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Jana Matejki 6 1909 r. Domy mieszkalne  

1020.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jana Matejki 7 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1021.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jana Matejki 11 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

1022.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jana Matejki 12 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

1023.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jana Matejki 13 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  
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1024.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Jana Matejki 14 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

1025.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Jana Matejki 15 ok. 1930 r. Domy mieszkalne  

1026.  Willa ul. Karola Miarki 4 ok. 1931 r. Domy mieszkalne  

1027.  Budynek mieszkalny ul. Karola Miarki 5-7 l. 30. XX w. Domy mieszkalne  

1028.  Willa ul. Karola Miarki 8 l. 30. XX w. Domy mieszkalne  

1029.  Willa ul. Karola Miarki 9 ok. 1931 r. Domy mieszkalne  

1030.  Budynek mieszkalny ul. Karola Miarki 13 l. 30. XX w. Domy mieszkalne  

1031.  Willa ul. Karola Miarki 16 ok. 1931 r. Domy mieszkalne  

1032.  Budynek mieszkalny, ob. Urząd Miasta - Zarząd 
Dróg Miejskich oraz Regionalna Izba 
Obrachunkowa we Wrocławiu Zespół w Legnicy 

ul. Adama Mickiewicza 2 ok. 1870 r.  Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1033.  Resursa z piwiarnią i winiarnią "Zur Traube", ob. 
Młodzieżowe Centrum Kultury 

ul. Adama Mickiewicza 3 1903 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1034.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 4 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

1035.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 5 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

1036.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 6 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

1037.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Adama Mickiewicza 7 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

1038.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 8 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

1039.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 9 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

1040.  Zakład kuracyjno-kąpielowy "Wilhelmsbad", ob. 
akademik Wyższej Szkoły Zawodowej 

ul. Adama Mickiewicza 10 1905 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1041.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 11 l. 80-te XIX w. Domy mieszkalne  

1042.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 12 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

1043.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 13 l. 80-te XIX w. Domy mieszkalne  

1044.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 14 l. 80-te XIX w. Domy mieszkalne  

1045.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 15 l. 80-te XIX w. Domy mieszkalne  
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1046.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 16 l. 80-te XIX w. Domy mieszkalne  

1047.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 17 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

1048.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Adama Mickiewicza 18 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

1049.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 19 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

1050.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Adama Mickiewicza 20 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

1051.  Kamienica czynszowa, ob. biura poselskie ul. Adama Mickiewicza 21 ok. 1875 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1052.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 22 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

1053.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 23 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

1054.  Kamienica czynszowa, ob. Państwowa 
Powiatowa Inspekcja Sanitarna 

ul. Adama Mickiewicza 24 ok. 1875, 1986 r. 
(rozbudowa) 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1055.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 29 ok. 1880/1890 r. Domy mieszkalne  

1056.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 30 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

1057.  Oficyna, ob. budynek mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 30a ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

1058.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 31 ok. 1885 r. Domy mieszkalne  

1059.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 32 ok. 1885 r. Domy mieszkalne  

1060.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 33 ok. 1885 r. Domy mieszkalne  

1061.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 34 ok. 1885r.  Domy mieszkalne  

1062.  Kamienica ul. Adama Mickiewicza 35 1880 r. Domy mieszkalne  

1063.  Willa, ob. Wyższa Szkoła Medyczna ul. Adama Mickiewicza 36 ok. 1885 r., l. 
70/80 XX w. 
(rozbudowa) 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1064.  Stacja kolejowa Nowa Wieś Legnicka: budynek 
pomocniczy I (mieszkania pracowników?), ob. 
budynek mieszkalny 

ul. Miejska 1 ok. 1856 r. Domy mieszkalne  

1065.  Stacja kolejowa Nowa Wieś Legnicka: budynek 
gospodarczy 

ul. Miejska 2 ok. 1856 r. Domy mieszkalne  
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1066.  Stacja kolejowa Nowa Wieś Legnicka: budynek 
stacji, po 1945 r. przystanek kolejowy i 
ładownia; ob. w części budynek mieszkalny 

ul. Miejska 2 1856 r. 
(16.12.1856 r. 
uruchomienie 
linii) 

Domy mieszkalne  

1067.  Stacja kolejowa Nowa Wieś Legnicka: budynek 
pomocniczy II (mieszkania pracowników?), ob. 
budynek mieszkalny 

ul. Miejska 3 ok. 1856 r. Domy mieszkalne  

1068.  Dom ul. Mieszka I 1 ok. 1935 r. Domy mieszkalne  

1069.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stanisława Moniuszki 4 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1070.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stanisława Moniuszki 9 l. 20-te XX w. Domy mieszkalne  

1071.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stanisława Moniuszki 11 l. 20-te XX w. Domy mieszkalne  

1072.  Mury obronne ul. Murarska  XIII-XV w. Obiekty budownictwa 
obronnego 

587/1225 z dnia 1964.12.19 

1073.  Szpital Sióstr Szarytek Fundacji św. Jerzego, 
ob. budynek w zarządzie KGHM LETIA Legnicki 
Park Technologiczny S.A. 

ul. Murarska 2-3 1886 r., 1906 r., 
1919 r., 2012 r. 
(generalny 
remont i 
przebudowa) 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1074.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Muzealna 1 1890 r. Domy mieszkalne  

1075.  Kamienica czynszowa, ob. Dolnośląski Zakład 
Doskonalenia Zawodowego 

ul. Muzealna 2 l. 80-te XIX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1076.  Założenie pałacowo-parkowe "Czerniewice": 
budynek gospodarczy wielofunkcyjny, ob. ruina 

ul. Myśliwska 8-9 k. XIX w. Zabudowa folwarczna 602/950 z dnia 1991.05.24 

1077.  Założenie pałacowo-parkowe "Czerniewice": 
budynek mieszkalno-gospodarczy, ob. ruina 

ul. Myśliwska 8-9 2 poł. XIX w. Zabudowa folwarczna 602/950 z dnia 1991.05.24 

1078.  Założenie pałacowo-parkowe "Czerniewice": 
budynek mieszkalny z cz. gospodarczą (?), ob. 
ruina 

ul. Myśliwska 8-9 XIX/XX w. Zabudowa folwarczna 602/950 z dnia 1991.05.24 

1079.  Założenie pałacowo-parkowe "Czerniewice": 
pałac, tzw. willa włoska, ob. ruina 

ul. Myśliwska 8-9 1877 r. Pałace 602/950 z dnia 1991.05.24 

1080.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Młynarska 1a l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

1081.  Kamienica mieszczańska, ob. budynek ul. Młynarska 7 ok. 1865 r. Domy mieszkalne  



 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – tekst jednolity 

Załącznik nr 5 -  61 | S t r o n a  

Lp. Obiekt Adres Nr Datowanie Rodzaj Wpis do rejestru 

usługowo-handlowy 

1082.  Kościół ewangelicki Pamięci Cesarza Fryderyka 
"Kaiser Friedrich Gedaechtniskirche", ob. 
rzymsko-katolicki, parafialny p.w. św. Jacka 

ul. Nadbrzeżna  l. 1904-1908 Obiekty sakralne 581/798/L z dnia 1988.12.30 

1083.  Dom handlowy Ludwiga Haurwitza, następnie 
Paula Reetza , ob. budynek usługowo-handlowy 

ul. Najświętszej Marii Panny 2 ok. 1905 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1084.  Kamienica mieszczańska, ob. siedziba Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Legnicy  

ul. Najświętszej Marii Panny 7 pocz. XIV w., 
1599 r., 1610 r., 
XIX/XX w. 

Domy mieszkalne 659/1962 z dnia 1971.04.15 

1085.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Najświętszej Marii Panny 8-10 ok. 1855 r., l. 80-
te XX w. 

Domy mieszkalne  

1086.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Najświętszej Marii Panny 12 ok. 1865 r., 1989 
r. 

Domy mieszkalne  

1087.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Najświętszej Marii Panny 14 ok. 1865 r. Domy mieszkalne  

1088.  Kamienica czynszowa, ob. budynek usługowy - 
bank 

ul. Najświętszej Marii Panny 16 ok. 1885 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1089.  Kamienica czynszowa, ob. budynek usługowy ul. Najświętszej Marii Panny 18 ok. 1880 r . Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1090.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Najświętszej Marii Panny 20 1897 r. Domy mieszkalne  

1091.  Hotel "Bischofshof", ob. budynek użyteczności 
publicznej (banki) 

ul. Najświętszej Marii Panny 22 ok. 1897 r., po 
2000 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1092.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Mieczysława 
Niedziałkowskiego 

1 1912 r. Domy mieszkalne  

1093.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Mieczysława 
Niedziałkowskiego 

2 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1094.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Mieczysława 
Niedziałkowskiego 

3 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1095.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Mieczysława 
Niedziałkowskiego 

4 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1096.  Kamienica mieszczańska, ob. budynek 
mieszkalny, w części z usługowym przyziemiem 

ul. Mieczysława 
Niedziałkowskiego 

5 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  
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1097.  Brama Głogowska ul. Nowa  XIII w., 1 poł. XV 
w., 1861 r., 1965 
r., 1976 r. 

Obiekty budownictwa 
obronnego 

587/1225 z dnia 1964.12.19 

1098.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Nowa 1 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

1099.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Nowa 2 ok. 1860 r. Domy mieszkalne  

1100.  Zespół cukrowni: budynek mieszkalno - 
administracyjny, ob. biurowo-handlowy 

ul. Nowodworska 11 1870 r. (?), 
pocz. XX w., 
remont 2014 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1101.  Zespół dworski Nowy Dwór "Neuhof": dwór, ob. 
nieużytkowany 

ul. Nowodworska 30 ok. poł. XIX w., 
ok. 1910 r. 

Dwory  

1102.  Zespół folwarku "Königgut Schützenschmiede": 
budynek gospodarczy III, ob. magazyny 

ul. Nowodworska 32 4 ćw. XIX w. Zabudowa folwarczna  

1103.  Budynek mieszkalny ul. Nowodworska 36 - 38 l. 30-te XX w. Domy mieszkalne  

1104.  Budynek mieszkalny ul. Nowodworska 61 1 poł. XIX w., XX 
w. 

Domy mieszkalne  

1105.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Nowy Świat 2 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1106.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Nowy Świat 3 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1107.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Nowy Świat 4 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1108.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Nowy Świat 5 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1109.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Nowy Świat 5a ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1110.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Nowy Świat 7 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1111.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Nowy Świat 7a ok. 1905 br., l. 
20-te XX w. 

Domy mieszkalne  

1112.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Nowy Świat 7b ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1113.  Kamienica czynszowa,  ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Nowy Świat 7c ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1114.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Nowy Świat 8 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1115.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Nowy Świat 9 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  
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1116.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Nowy Świat 10 k. XIX w., l. 20-
te XX w. 

Domy mieszkalne  

1117.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Nowy Świat 11 l. 20-te XX w. Domy mieszkalne  

1118.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Nowy Świat 11a l. 1926-1927 Domy mieszkalne  

1119.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Nowy Świat 11b l. 1926-1927 Domy mieszkalne  

1120.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Nowy Świat 12 l. 1926-1927 Domy mieszkalne  

1121.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Nowy Świat 12a ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1122.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Nowy Świat 13 ok. 1900 r., ok. 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

1123.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Nowy Świat 14 ok. 1900 r., ok. 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

1124.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Nowy Świat 14a ok. 1900 r., ok. 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

1125.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Nowy Świat 18 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1126.  Kamienica czynszowa, ob. obiekt 
niezagospodarowany 

ul. Nowy Świat 19 ok. 1900 r. Domy mieszkalne 591/982/L z dnia 1993.04.26 

1127.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Nowy Świat 20 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

1128.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Nowy Świat 21 l. 70-te XIX w., l. 
20-te XX w. 

Domy mieszkalne  

1129.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Nowy Świat 22 ok. 1904 r. Domy mieszkalne  

1130.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Nowy Świat 24 ok. 1900 r., 2 
poł. XX w. 
(przebudowa) 

Domy mieszkalne  

1131.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Nowy Świat 25 ok. 1860-1880 r. Domy mieszkalne  

1132.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Nowy Świat 27 ok. 1860-1880 r. Domy mieszkalne  

1133.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Nowy Świat 28 ok. 1860-1880 r. Domy mieszkalne  

1134.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Nowy Świat 29 ok. 1860-1890 r. Domy mieszkalne  

1135.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Nowy Świat 30 ok. 1860-1880 r. Domy mieszkalne  
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1136.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Nowy Świat 31 ok. 1860-1880 r. Domy mieszkalne  

1137.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy (biuro podróży) 

ul. Nowy Świat 32 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1138.  Budynek mieszkalny ul. Ogrodowa 2 ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

1139.  Willa ul. Ogrodowa 3 ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

1140.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stefana Okrzei 1 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1141.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stefana Okrzei 1a ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1142.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stefana Okrzei 2 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

1143.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stefana Okrzei 3 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

1144.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stefana Okrzei 4 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

1145.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stefana Okrzei 5 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1146.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stefana Okrzei 6 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1147.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stefana Okrzei 7 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1148.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stefana Okrzei 8 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1149.  Willa, ob. Urząd Miasta - siedziby ośrodków 
pomocy społecznej 

ul. Stefana Okrzei 9 ok. 1905-1910 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1150.  Willa, ob. Centrum Profilaktyczne 
Diagnostyczno-Lecznicze Fundacji Na Rzecz 
Dzieci Zagłębia Miedziowego 

ul. Stefana Okrzei 10 ok. 1910 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1151.  Willa dwurodzinna ul. Stefana Okrzei 13, 14 ok. 1907 r. Domy mieszkalne  

1152.  Willa, ob. Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego  Departament Mienia 
Wojewódzkiego i Zasobów Naturalnych - 
Wydział Środowiska, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu, Oddział w Legnicy 

ul. Stefana Okrzei 16 ok. 1910 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

A/3068/978/L z dnia 
1993.12.29 

1153.  Willa, ob. EWG Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o. ul. Stefana Okrzei 17 ok. 1910 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

A/3078/1011/L z dnia 
1993.12.29 oraz WKZ-
5340/996/95 z dnia 
1995.04.20 
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1154.  Willa, ob. hotel i restauracja "Rezydencja" ul. Stefana Okrzei 18 l. 1925-1926 Budowle użyteczności 
publicznej 

A/3073/990/L z dnia 
1993.10.21 oraz WKZ-
5340/1655/96 z dnia 
1996.09.03 

1155.  Willa, ob. EWG Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o. ul. Stefana Okrzei 19 ok. 1910 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

A/3078/1011/L z dnia 
1993.12.29 oraz WKZ-
5340/997/95 z dnia 
1995.04.20 

1156.  Dom wielorodzinny ul. Stefana Okrzei 21 l. 30-te XX w. Domy mieszkalne  

1157.  Willa ul. Stefana Okrzei 29 ok. 1910 r. Domy mieszkalne A/3077/1013/L z dnia 
1993.12.29 oraz WKZ-
5340/665/95 z dnia 
1995.04.20 

1158.  Willa ul. Stefana Okrzei 31 ok. 1910-1920 r. Domy mieszkalne  

1159.  Budynek administracyjny (mieszkalny?) Fabryki 
wózków dziecięcych i rowerków "Diamant" 
Rudolfa Mummerta, ob. budynek mieszkalny 

ul. Okólna 2a ok. 1900 r., l. 20 
XX w. 

Domy mieszkalne  

1160.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Elizy Orzeszkowej 1 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1161.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Elizy Orzeszkowej 2 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1162.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Elizy Orzeszkowej 3 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1163.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Elizy Orzeszkowej 4 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1164.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Elizy Orzeszkowej 5 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1165.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Elizy Orzeszkowej 6 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1166.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Elizy Orzeszkowej 7 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1167.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Elizy Orzeszkowej 8 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1168.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Elizy Orzeszkowej 9 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1169.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Elizy Orzeszkowej 10 ok. 1910 r.  Domy mieszkalne  

1170.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Elizy Orzeszkowej 11 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1171.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Elizy Orzeszkowej 13 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1172.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Elizy Orzeszkowej 15 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  
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1173.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Elizy Orzeszkowej 16 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1174.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Elizy Orzeszkowej 17 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1175.  Oficyna, ob. budynek mieszkalny ul. Elizy Orzeszkowej 17 of ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1176.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Elizy Orzeszkowej 19 1909 r. Domy mieszkalne  

1177.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Elizy Orzeszkowej 21 1910 r. Domy mieszkalne  

1178.  Kamienica czynszowa z salą modlitw, ob. 
budynek mieszkalny 

ul. Elizy Orzeszkowej 23 ok. 1905-1910 r. Domy mieszkalne  

1179.  Sala modlitw przy kamienicy, ob. obiekt 
niezagospodarowany 

ul. Elizy Orzeszkowej 23 ok. 1905-1910 r. Domy mieszkalne  

1180.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Elizy Orzeszkowej 25 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1181.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Elizy Orzeszkowej 26 ok. 1910-1920 r. Domy mieszkalne  

1182.  Dom ul. Elizy Orzeszkowej 27 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1183.  Dom wielorodzinny ul. Elizy Orzeszkowej 32, 34 ok. 1926-1930 r. Domy mieszkalne  

1184.  Dom wielorodzinny ul. Elizy Orzeszkowej 36, 38 ok. 1926-1930 r. Domy mieszkalne  

1185.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Elizy Orzeszkowej 40 ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

1186.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Elizy Orzeszkowej 42 ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

1187.  Pomnik poświęcony legnickim żołnierzom 
poległym w czasie I Wojnie Światowej, ob. 
szatnie i magazyny przy stadionie im. Orła 
Białego 

al. Orła Białego  1938 r. Ogrodzenia, bramy i 
kordegardy 

 

1188.  Pomnik upamiętniający legniczan poległych 
w wojnie francusko-niemieckiej w latach 1870-
1871 r. "Löwendenkmal", tzw. Śpiący Lew 

al. Orła Białego  1872 r. Ogrodzenia, bramy i 
kordegardy 

B/1505 z dnia 2006.09.01 
(rejestr zabytków ruchomych) 

1189.  Szalet (?) w parku, ob. budynek LPGK  Sp. z 
o.o. - Zakład Zieleni Miejskiej 

al. Orła Białego  1 ćw. XX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1190.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

al. Orła Białego 1 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

1191.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z funkcją użytkową (Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Zarząd Miejski, Fundacja Ekologiczna 

al. Orła Białego 2 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  
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"Zielona Akcja") 

1192.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny al. Orła Białego 3 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

1193.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny al. Orła Białego 4 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

1194.  Siedziba Towarzystwa Strzeleckiego 
"Schiesshaus", tzw. Teatr Letni, ob. 
nieużytkowany 

al. Orła Białego 7 1848 r., 1929 r., 
po 1945 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1195.  Zespół budowlany miejskich palmiarni:  
budynek administracyjno-socjalny,  ob. budynek 
LPGK Sp. z o.o. - Zakład Zieleni Miejskiej 

al. Orła Białego 8 1937 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

A/5967 z dnia 2015.05.27 

1196.  Zespół budowlany miejskich palmiarni: budynek 
gospodarczy południowy 

al. Orła Białego 8 ok. 1900 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

A/5967 z dnia 2015.05.27 

1197.  Zespół budowlany miejskich palmiarni: budynek 
gospodarczy północny 

al. Orła Białego 8 ok. 1900 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

A/5967 z dnia 2015.05.27 

1198.  Zespół budowlany miejskich palmiarni: 
palmiarnia 

al. Orła Białego 8 1898 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

A/5967 z dnia 2015.05.27 

1199.  Zespół budowlany miejskich palmiarni: szklarnia 
ciepła 

al. Orła Białego 8 1887 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

A/5967 z dnia 2015.05.27 

1200.  Zespół budowlany miejskich palmiarni: szklarnia 
zimna 

al. Orła Białego 8 1911 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

A/5967 z dnia 2015.05.27 

1201.  Zespół budowlany miejskich palmiarni: szklarnia 
zimna, następnie szklarnia ciepła 

al. Orła Białego 8 1904 r., 1911 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

A/5967 z dnia 2015.05.27 

1202.  Zespół budowlany miejskich palmiarni: 
szklarnia, tzw. mnożarka 

al. Orła Białego 8 l. 40 XX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

A/5967 z dnia 2015.05.27 

1203.  Zespół budowlany miejskich palmiarni: 
szklarnia, tzw. mnożarka 

al. Orła Białego 8 l. 90-te XIX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

A/5967 z dnia 2015.05.27 

1204.  Zespół budowlany miejskich palmiarni: łącznik al. Orła Białego 8 1937 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

A/5967 z dnia 2015.05.27 

1205.  Blok wielorodzinny ul. Oświęcimska 4 l. 20/30-te XX w. Domy mieszkalne  

1206.  Willa ul. Oświęcimska 5 ok. 1901 r. Domy mieszkalne  

1207.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Oświęcimska 6 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1208.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Oświęcimska 10 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  
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1209.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy (NZOZ) 

ul. Oświęcimska 12 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1210.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy (NFZ) 

ul. Oświęcimska 14 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1211.  Dom wielorodzinny ul. Oświęcimska 16, 18 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1212.  Dom, ob. Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Oświęcimska 20 l. 20/30-te XX 
w., po 1945 r. 
(przebudowa) 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1213.  Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy dla 
Umysłowo Chorych "Idiotenanstallt" - budynek 
szpitalny, ob. obiekt niezagospodarowany 

ul. Pancerna 1 pocz. XX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1214.  Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy dla 
Umysłowo Chorych "Idiotenanstallt" - budynek 
magazynowo-gospodarczy, ob. obiekt 
niezagospodarowany (ruina) 

ul. Pancerna 3 pocz. XX w. Budynki gospodarcze  

1215.  Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy dla 
Umysłowo Chorych "Idiotenanstallt" - budynek 
szpitalny, ob. obiekt niezagospodarowany 
(remont) 

ul. Pancerna 5 pocz. XX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1216.  Willa ul. Pancerna 12 ok. 1915-1930 r. Domy mieszkalne  

1217.  Blok wielorodzinny ul. Pancerna 14 ok. 1925-1930 r. Domy mieszkalne  

1218.  Blok wielorodzinny ul. Pancerna 16 ok. 1925-1930 r. Domy mieszkalne  

1219.  Willa ul. Pancerna 29 ok. 1915-1930 r. Domy mieszkalne  

1220.  Dom dwurodzinny ul. Pancerna 31, 33 ok. 1930 r. Domy mieszkalne  

1221.  Blok wielorodzinny ul. Pancerna 35 ok. 1925-1930 r. Domy mieszkalne  

1222.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Parkowa 1 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

1223.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo usługowym przyziemiem 

ul. Parkowa 1a ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

1224.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny  ul. Parkowa 2 ok. 1865 r. Domy mieszkalne  

1225.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Parkowa 3 ok. 1865-1870 r. Domy mieszkalne  
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1226.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Parkowa 4 ok. 1880-1885 Domy mieszkalne  

1227.  Oficyna, ob. budynek usługowy ul. Parkowa 4 of ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

1228.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Parkowa 5 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

1229.  Oficyna, ob. budynek mieszkalny ul. Parkowa 5a ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

1230.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Parkowa 6 ok. 1880-1885 r. Domy mieszkalne  

1231.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Parkowa 7 po 1877 r. Domy mieszkalne  

1232.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Parkowa 8 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

1233.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Parkowa 9 ok. 1885-1890 r. Domy mieszkalne  

1234.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Parkowa 10 ok. 1885-1890 r. Domy mieszkalne  

1235.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Parkowa 11 ok. 1885-1890 r. Domy mieszkalne  

1236.  Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Parkowa 12 l. 20 XX w. Domy mieszkalne  

1237.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Parkowa 13-14 ok. 1885 r. Domy mieszkalne  

1238.  Pałac Opatów Lubiąskich, ob. Siedziba 
Muzeum Miedzi 

ul. Partyzantów 1 l. 1717-1730, l. 
1963-1968, 
1984 r. 

Domy mieszkalne 596/652 z dnia 2005.09.19 

1239.  "Hotel zur Goldnen Krone", "Bundes Hotel", ob. 
siedziba Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w 
Legnicy 

ul. Partyzantów 21 l. 70-te XIX w., l. 
1910-1930, l.70-
te XX w. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1240.  Zajazd "Pod Białym Rumakiem", ob. siedziba 
Straży Granicznej 

ul. Partyzantów 22 XV w., 2 poł. XVI 
w., XIX/XX w., 
l.70 XX w.; po 
2000 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

A/3085/1228 z dnia 
1964.12.19 665/424/L/81/1-4 
z dn. 1981.12.04 - wystrój 

1241.  Kamienica mieszczańska, ob. siedziba Straży 
Granicznej 

ul. Partyzantów 23 XVIII, XIX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1242.  Dom mieszkalny  ul. Pawicka 2 ok. 1940 r. Domy mieszkalne  

1243.  Budynek nadleśnictwa, ob. Nadleśnictwo 
Legnica  

ul. Pawicka 4 wzm. 1845 r., 
obecny wzn. 
pocz. XX w. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1244.  Dom mieszkalny ul. Pawicka 6 1938 r. Domy mieszkalne  
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1245.  Szalet ul. Piastowska  ok. 1920 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1246.  Dolnośląski Zakład Serowarski 
"Niederschlesische Kasefabrik G.m.b.H. 
Liegnitz", ob. Gospoda Spiż 

ul. Piastowska 1 ok. 1905 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1247.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 2 ok. 1870 r., ok. 
1905 r., ok.1970 
r. 

Domy mieszkalne  

1248.  Szkoła powszechna im. Księżnej Jadwigi 
("Hedwigschule"), ob. Szkoła Podstawowa nr 4, 
im. W. Puchalskiego: budynek główny 

ul. Piastowska 3 l. 1880-1882 Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1249.  Szkoła powszechna im. Księżnej Jadwigi 
("Hedwigschule"), ob. Szkoła Podstawowa nr 4, 
im. W. Puchalskiego: sala gimnastyczna 

ul. Piastowska 3 l. 1880-1882 Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1250.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 4 ok. 1870 r., ok. 
1970 r. 

Domy mieszkalne  

1251.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 5 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1252.  Budynek użyteczności publicznej, ob. biura, 
Zarząd LOK 

ul. Piastowska 6 ok. 1905 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1253.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 7 1898 r. Domy mieszkalne  

1254.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługową częścią przyziemia 

ul. Piastowska 8 ok. 1885 r. Domy mieszkalne  

1255.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 9 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

1256.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 10 ok. 1885 r. Domy mieszkalne  

1257.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo usługowym przyziemiem 

ul. Piastowska 11 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1258.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 12 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1259.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 13 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1260.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 14 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1261.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 16 1892 r. Domy mieszkalne  

1262.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 17 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  
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1263.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 18 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1264.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 19 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1265.  Budynek firmy rowerowej "Seibt Hertwig, Silesia 
– Werke G.m.b.H.", ob. budynek biurowy 

ul. Piastowska 20 ok. 1875 r., ok. 
1910 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1266.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 21 przed 1877 r. Domy mieszkalne  

1267.  Loża Masońska, ob. Biblioteka Publiczna ul. Piastowska 22 l. 1892-1894 Budowle użyteczności 
publicznej 

593/1029/L z dnia 2005.09.16 

1268.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Piastowska 23 ok. 1885 r. Domy mieszkalne  

1269.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 24 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1270.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 25 ok. 1885 r. Domy mieszkalne  

1271.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 26 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1272.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 27 ok. 1885 r. Domy mieszkalne  

1273.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 28 ok. 1910 r.  Domy mieszkalne  

1274.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 29 1888 r. Domy mieszkalne  

1275.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 30 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1276.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 31 ok. 1890 r., ok. 
1910 r. 

Domy mieszkalne  

1277.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 32 ok. 1885 r. Domy mieszkalne  

1278.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 33 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1279.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 34 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1280.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 35 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1281.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 36 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1282.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 37 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

1283.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 38 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1284.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 39 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

1285.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 40 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  
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1286.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 42 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1287.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 44 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1288.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 46 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1289.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 48 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1290.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 50 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

1291.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Piastowska 52 ok. 1895 r., ok. 
1970 r. 

Domy mieszkalne  

1292.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 54 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1293.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 56 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

1294.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Piastowska 58 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

1295.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 60 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

1296.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 62 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1297.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 64 ok. 1902 r. Domy mieszkalne  

1298.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 66 l. 1905-1910 Domy mieszkalne  

1299.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Piastowska 68 ok. 1870 r., 1964 
r. (gruntowna 
przebudowa) 

Domy mieszkalne  

1300.  Budynek z zespołu poczty, ob. mieszkalny ul. Piastowska 70 po 1860 r., po 
1892 r. 
przebudowa 
wnętrza, po 
1945 r. 

Domy mieszkalne  

1301.  Główny Urząd Pocztowy Rejencji Legnickiej, ob. 
Urząd Pocztowy Legnica 1 

ul. Piastowska 72 l. 1890-1892 Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1302.  Blok wielorodzinny, ob. Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej, 
Ośrodek Rewidacyjno-Wychowawczy 

ul. Piechoty 1 ok. 1920 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1303.  Blok wielorodzinny ul. Piechoty 3 ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

1304.  Blok wielorodzinny ul. Piechoty 5, 7 ok. 1920 r. Domy mieszkalne  
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1305.  Dom wielorodzinny ul. Piechoty 15, 17 l. 1926-1927 Domy mieszkalne  

1306.  Kamienica mieszczańska, ob. budynek 
usługowy (kancelarie prawne) 

ul. Piekarska 7 XVII w., l. 80 XX 
w. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

A/3082/586/L z dnia 
1981.04.14 

1307.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Piekarska 21 ok. 1885 r. Domy mieszkalne  

1308.  Mury obronne ul. św. Piotra  XIII-XV w. Obiekty budownictwa 
obronnego 

587/1225 z dnia 1964.12.19 

1309.  Dom altarystów, ob. nieużytkowany ul. św. Piotra 2 XVI w., ok. 1880 
r., l. 1970-1971 
(odbudowa), po 
2000 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1310.  Szkoła parafialna, ob. budynek nieużytkowany ul. św. Piotra 4 1617 r., l. 1655-
1657, 1748 r. – 
remont i 
przebudowa, 
1866 r. – 
przebudowa, 
1869 r. 
dobudowa III 
kondyg.; l. 1969-
1970; l. 2012-
2013 

Budowle użyteczności 
publicznej 

597/743 z dnia 1960.09.20 

1311.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. św. Piotra 8 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

1312.  Budynek mieszkalny, ob. Pedagogiczna 
Biblioteka Publiczna 

ul. św. Piotra 12 ok. 1865 r., po 
1945 r. 
(przebudowa) 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1313.  Kapliczka ul. Piątnicka  k. XVIII w./pocz. 
XIX w. 

Obiekty sakralne  

1314.  Gospoda, ob. budynek mieszkalny ul. Piątnicka 4 wzm. w 1845 r.; 
ob. wzn. k. XIX 
w.; 
przebudowany 
po 1945 r. 

Domy mieszkalne  

1315.  Dom mieszkalny, ob. nieużytkowany ul. Piątnicka 10a ok. 1850 r. Domy mieszkalne  
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1316.  Budynek mieszkalny ul. Piątnicka 12 2 poł. XIX w. Domy mieszkalne  

1317.  Dom mieszkalny ul. Piątnicka 24 l. 60-te XIX w. Domy mieszkalne  

1318.  Budynek gospodarczy przy szkole, ob. 
gospodarczy 

ul. Piątnicka 26 II poł. XIX w. Budynki gospodarcze  

1319.  Szkoła ewangelicka, ob. dom mieszkalny ul. Piątnicka 26 II poł. XIX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1320.  Budynek mieszkalno-gospodarczy ul. Piątnicka 35 l. 60-te XIX w. Domy mieszkalne  

1321.  Szkoła ewangelicka, ob. budynek Archiwum 
Państwowego 

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 1 ok. 1920 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1322.  Ewangelicka Szkoła Ludowa nr 8, ob. Szkoła 
Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza: 
budynek szkolny 

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3 l. 1915-1920 Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1323.  Ewangelicka Szkoła Ludowa nr 8, ob. Szkoła 
Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza: 
sala gimnastyczna 

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3 l. 1915-1920 Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1324.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Emilii Plater 5 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1325.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Emilii Plater 7 ok. 1905 r., ok. 
2000 r. (remont) 

Domy mieszkalne  

1326.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Emilii Plater 9 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1327.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Emilii Plater 13 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1328.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Emilii Plater 15 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1329.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Emilii Plater 16 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1330.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Emilii Plater 17 1885 r. Domy mieszkalne  

1331.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Emilii Plater 18 1899 r. Domy mieszkalne  

1332.  Hotel "Reichshof" (część), ob. budynek 
mieszkalny 

ul. Pocztowa 1 1907 r. Domy mieszkalne  

1333.  "Wollwaarenfabrik MERCUR", następnie 
fabryka aparatury radiowej, po 1945 r. 
Przedsiębiorstwo "HANKA S.A."- budynki adm.-
mieszk., ob. usługowe 

ul. Pocztowa 4-5 ok. 1900 r., po 
2000 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 
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1334.  Willa właściciela fabryki "Wollwaarenfabrik 
MERCUR", ob. nieużytkowany 

ul. Pocztowa 6 ok. 1860 r. , ok. 
1890, 2012-
2013 r. 

Domy mieszkalne  

1335.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Pocztowa 9-9a ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1336.  Obelisk upamiętniających grenadierów ul. Polkowicka  1877 r. Ogrodzenia, bramy i 
kordegardy 

 

1337.  Stacja transformatorowa wraz z murem ul. Poselska /Grabs
kiego 

ok. 1930 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

1338.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Poselska 1 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1339.  Budynek gospodarczy p/kamienicy, ob. garaże ul. Poselska 2 pocz. XX w. Budynki gospodarcze  

1340.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Poselska 2 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1341.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Poselska 9 ok. 1900-1910 r. Domy mieszkalne  

1342.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Poselska 11 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1343.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Poselska 12 ok. 1900r. Domy mieszkalne  

1344.  Dom Fundacji Kobiet Ewangelickich, ob. Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Poselska 13 ok. 1900 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1345.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Poselska 14 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1346.  Klinika dla kobiet, ob. obiekt Caritas ul. Poselska 16 1906 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1347.  Willa ul. Poselska 18 ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

1348.  Willa fabrykanta Arthura Gubischa, ob. siedziba 
Biskupa Diecezji Legnickiej 

ul. Poselska 24 1924-1925 r.; 
remont 2000 r. 

Obiekty sakralne A/3074/994/L z dnia 
1993.12.29 

1349.  Willa ul. Poselska 25 ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

1350.  Willa ul. Poselska 31 ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

1351.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Powstańców Śląskich 2 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

1352.  Kamienica czynszowa, ob. Wyższa Szkoła 
Medyczna 

ul. Powstańców Śląskich 3 l. 70-te XIX w., 
po 1945 r. 
(przebudowa) 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1353.  Oficyna kamienicy, ob. Wyższa Szkoła 
Medyczna 

ul. Powstańców Śląskich 3 ok. 1877 r., po 
1945 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 
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(przebudowa) 

1354.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Powstańców Śląskich 4 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

1355.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Powstańców Śląskich 5 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1356.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Powstańców Śląskich 6 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

1357.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Powstańców Śląskich 7 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

1358.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Powstańców Śląskich 8 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

1359.  Dom, ob. Niepubliczny Ośrodek Terapii 
Uzależnień od Alkoholu, Poradnia Zdrowia 
Psychicznego 

ul. Powstańców Śląskich 10 ok. 1890 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1360.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Powstańców Śląskich 11 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

1361.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Powstańców Śląskich 12 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

1362.  Bank Ziemiańskiego Księstwa Legnicko-
Wołowskiego, ob. obiekt niezagospodarowany 
(ruina) 

ul. Powstańców Śląskich 13 1877 r., l. 1905-
1906 
(przebudowa) 

Budowle użyteczności 
publicznej 

A/3064/948 z dnia 
1991.05.24 

1363.  Dom mieszkalny ul. Poziomkowa 1 ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

1364.  Budynek mieszkalno-gospodarczy ul. Poznańska 2 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1365.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo użytkowym przyziemiem 

ul. Bolesława Prusa 1 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1366.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bolesława Prusa 2 1902 r. Domy mieszkalne  

1367.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bolesława Prusa 3 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1368.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bolesława Prusa 4 po 1900 r. Domy mieszkalne  

1369.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bolesława Prusa 8 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1370.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bolesława Prusa 10 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1371.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bolesława Prusa 12 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1372.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bolesława Prusa 14 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  

1373.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bolesława Prusa 16 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  

1374.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Bolesława Prusa 18 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  
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1375.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Przemysłowa 1 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

1376.  Budynek mieszkalny, ob. MOPS - Oddział 
Noclegowni i Punkt Opieki nad Matką i 
Dzieckiem 

ul. Przemysłowa 5 ok. 1910 r.  Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1377.  Budynek hali maszyn, ob. PKP CARGO S.A. - 
Grupa Robót Utrzymania Urządzeń 
Technicznych i Środków Transportu oraz 
Budynków i Budowli w Legnicy 

ul. Pątnowska  XIX/XX w. Budownictwo 
przemysłowe 

 

1378.  Most drogowy nad rzeką Kaczawą ul. Pątnowska  1913 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

1379.  Stacja transformatorowa ul. Pątnowska  l. 30/40 XX w. Budownictwo 
przemysłowe 

 

1380.  Kolejowy budynek administracyjny, ob. Koleje 
Dolnośląskie (dyspozytornia) 

ul. Pątnowska 1 k. XIX w. Budownictwo 
przemysłowe 

 

1381.  Budynek mieszkalny ul. Pątnowska 7 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1382.  Budynek mieszkalny ul. Pątnowska 14 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1383.  Budynek mieszkalny ul. Pątnowska 16 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1384.  Budynek mieszkalny ul. Pątnowska 17 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1385.  Budynek mieszkalny ul. Pątnowska 21 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1386.  Budynek mieszkalny ul. Pątnowska 23 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1387.  Budynek mieszkalny ul. Pątnowska 24 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1388.  Budynek mieszkalny ul. Pątnowska 25-25a 4 ćw. XIX w., 
pocz. XX w. 

Domy mieszkalne  

1389.  Budynek mieszkalny ul. Pątnowska 29 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1390.  Budynek mieszkalny ul. Pątnowska 31 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1391.  Budynek mieszkalny ul. Pątnowska 33 1901 r. Domy mieszkalne  

1392.  Zakład produkujący prefabrykaty budowlane, 
ob. LPP Sp. z o.o.: budynek biurowo-
administracyjny 

ul. Pątnowska 81 1935 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

1393.  Zakład produkujący prefabrykaty budowlane, ul. Pątnowska 81 1935 r. Budownictwo  
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ob. LPP Sp. z o.o.: hala produkcyjno-
magazynowa 

przemysłowe 

1394.  Blok wielorodzinny  ul. Macieja Rataja 1 ok. 1928-1930 r. Domy mieszkalne  

1395.  Blok wielorodzinny ul. Macieja Rataja 3 ok. 1928-1930 r. Domy mieszkalne  

1396.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Macieja Rataja 5 ok. 1909 r. Domy mieszkalne  

1397.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Macieja Rataja 7 1909 r. Domy mieszkalne  

1398.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Macieja Rataja 8 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1399.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Macieja Rataja 9 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1400.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Macieja Rataja 10 ok. 1910-1915 r. Domy mieszkalne  

1401.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Macieja Rataja 12 ok. 1910-1915 r. Domy mieszkalne  

1402.  Willa ul. Macieja Rataja 13 ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

1403.  Kamienica czynszowa, ob. Wydawnictwo Edytor ul. Macieja Rataja 14 1910-1915 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1404.  Willa fabrykancka, ob. budynek mieszkalno-
usługowy 

ul. Macieja Rataja 15 ok. 1906 r. Domy mieszkalne  

1405.  Willa fabrykancka, ob. obiekt 
niezagospodarowany (ruina) 

ul. Macieja Rataja 16 ok. 1903–1905 r. Domy mieszkalne A/3076/1017/L z dnia 
1994.08.20 

1406.  Dom wielorodzinny ul. Macieja Rataja 17, 19 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1407.  Dom, ob. obiekt niezagospodarowany ul. Macieja Rataja 20 ok. 1910-1915 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1408.  Willa fabrykancka, ob. Kancelaria Finansowo-
Podatkowa, Smooth Jazz Club 

ul. Macieja Rataja 21 ok. 1905 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1409.  Willa, ob. klasztor OO Franciszkanów 
Mniejszych Prowincji św. Jadwigi 

ul. Macieja Rataja 23 ok. 1905 r. Obiekty sakralne  

1410.  Willa, ob. Młodzieżowe Centrum Kultury ul. Macieja Rataja 24 ok. 1905 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

A/3072/984/L z dnia 
1993.05.08 

1411.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Macieja Rataja 25 ok. 1900-1904 r. Domy mieszkalne  

1412.  Willa, ob. Dolnośląska Agencja Rozwoju 
Regionalnego 

ul. Macieja Rataja 26 ok. 1910 r. Budowle użyteczności 
publicznej 
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1413.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Macieja Rataja 27 ok. 1900-1904 r. Domy mieszkalne  

1414.  Willa, ob. DRB Centrum Odszkodowań ul. Macieja Rataja 28 ok. 1910 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1415.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Macieja Rataja 29 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1416.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Macieja Rataja 31 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1417.  Kamienica czynszowa, ob. Dolnośląski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej, Dolnośląska Izba 
Rolnicza 

ul. Macieja Rataja 32 ok. 1900-1905 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1418.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Macieja Rataja 33 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1419.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Macieja Rataja 35 ok. 1900-1904 r. Domy mieszkalne  

1420.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Macieja Rataja 37 ok. 1900-1904 r. Domy mieszkalne  

1421.  Dom wielorodzinny ul. Mikołaja Reja 2, 2a ok. 1930 r. Domy mieszkalne  

1422.  Dom Obrad Stanów "Ständehaus", ob. NFZ - 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 

ul. Władysława Reymonta 2-3 ok. 1875 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1423.  Kamienica czynszowa, ob. Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 

ul. Władysława Reymonta 4 l. 70-te XIX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1424.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Władysława Reymonta 5 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

1425.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Władysława Reymonta 6 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

1426.  Kamienica czynszowa, ob. Spółdzielnia Pracy 
Lekarzy Specjalistów i Stomatologów VITA 

ul. Władysława Reymonta 7 l. 70-te XIX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1427.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Władysława Reymonta 7a ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1428.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Władysława Reymonta 8 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1429.  Dom wielorodzinny ul. Władysława Reymonta 8a l. 80/90-te XIX 
w. 

Domy mieszkalne  

1430.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Władysława Reymonta 9 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1431.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Władysława Reymonta 10 l. 80/90-te XIX 
w. 

Domy mieszkalne  

1432.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Władysława Reymonta 12 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  
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1433.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Władysława Reymonta 13 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1434.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Władysława Reymonta 14 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1435.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
oraz Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 

ul. Władysława Reymonta 15 l. 80/90 XIX w. Domy mieszkalne  

1436.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Władysława Reymonta 16 l. 80/90-te XIX 
w. 

Domy mieszkalne  

1437.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Władysława Reymonta 17 l. 80-te XIX w. Domy mieszkalne  

1438.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Władysława Reymonta 18 l. 80/90-te XIX 
w. 

Domy mieszkalne  

1439.  Kamienica czynszowa, ob. Wyższa Szkoła 
Menedżerska 

ul. Władysława Reymonta 19 l. 80/90 XIX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1440.  Klinika Chirurgiczno-Ginekologiczna dr med. 
Rudolfa Schulza, ob. Wyższa Szkoła 
Menedżerska 

ul. Władysława Reymonta 20-21 l. 80/90-te XX 
w., ok. 1925 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1441.  Kamienica czynszowa, ob. biura ul. Franklina Roosevelta 1 ok. 1890 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1442.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Franklina Roosevelta 3 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1443.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Franklina Roosevelta 4 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

1444.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 5 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1445.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 6 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

1446.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 7 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1447.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 8 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

1448.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 9 1889 r. Domy mieszkalne  

1449.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 10 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

1450.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 12 1874 r. Domy mieszkalne  

1451.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Franklina Roosevelta 13 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1452.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 14 ok. 1877 r. Domy mieszkalne  
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1453.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 15 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1454.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Franklina Roosevelta 16 l. 80-te XIX w. Domy mieszkalne  

1455.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 17 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1456.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Franklina Roosevelta 18 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

1457.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 19 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1458.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 20 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

1459.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 21 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1460.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 22 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

1461.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
oraz Legnickie Towarzystwo Muzyczne 

ul. Franklina Roosevelta 23 1890 r. Domy mieszkalne  

1462.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 24 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

1463.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 25 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1464.  Kamienica czynszowa, ob. Zespół Szkół 
Muzycznych 

ul. Franklina Roosevelta 26 l. 90-te XIX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1465.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Franklina Roosevelta 27 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1466.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 28 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

1467.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 29 ok. 1898 r. Domy mieszkalne  

1468.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 30 l. 1890-1899 Domy mieszkalne  

1469.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 31 l. 1890-1899 Domy mieszkalne  

1470.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 32 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1471.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 33 l. 1890-1899 Domy mieszkalne  

1472.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 35 l. 1890-1899 Domy mieszkalne  

1473.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 36 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1474.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 37 1903 r. Domy mieszkalne  

1475.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 38 1903 r. Domy mieszkalne  
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1476.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 39 1903-1906 r. Domy mieszkalne  

1477.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 40 l. 1900-1905 Domy mieszkalne  

1478.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 41 ok. 1905-1910 r. Domy mieszkalne  

1479.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 42  1904 r. Domy mieszkalne  

1480.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 43 1906 r. Domy mieszkalne  

1481.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 44 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1482.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 45 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1483.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Franklina Roosevelta 46 ok. 1900 r., po 
1945 r. 

Domy mieszkalne  

1484.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Franklina Roosevelta 47 ok. 1905-1910 r. Domy mieszkalne  

1485.  Kamienica mieszczańska, ob. siedziba 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział 
Legnica 

ul. Rycerska 2 ok. 1725 r. Domy mieszkalne A/3075/996/L z dnia 
1991.10.28 

1486.  Szkoła Ludowa "Wilhelmschule", ob. Zespół 
Placówek Szkolno-Wychowawczych im. M. 
Grzegorzewskiej (Szk. P. nr 12, Gimnazjum nr 
12, ZSZ nr 7): budynek szkolny 

ul. Rycerska 13 l. 1870-1871, 
1930 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1487.  Szkoła Ludowa "Wilhelmschule", ob. Zespół 
Placówek Szkolno-Wychowawczych im. M. 
Grzegorzewskiej (Szk. P. nr 12, Gimnazjum nr 
12, ZSZ nr 7): sala gimnastyczna 

ul. Rycerska 13 1901 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1488.  Kamienica czynszowa, ob. budynek usługowy 
(NZOZ - przychodnia, laboratorium) 

ul. Rycerska 15 l. 1860-1865, ok. 
1910 r.  

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1489.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Rycerska 16 ok. 1886–1899, 
k. XX w. 

Domy mieszkalne  

1490.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Rycerska 16a ok. 1886–1899, 
k. XX w. 
(przebudowa) 

Domy mieszkalne  

1491.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Rycerska 16b ok. 1886-1890; 
k. XX w. 
(przebudowa i 

Domy mieszkalne  
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nadbudowa) 

1492.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Rycerska 17 ok. 1868–1877 r. Domy mieszkalne  

1493.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Rycerska 20 ok. 1914 r. Domy mieszkalne  

1494.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Rycerska 20a ok. 1900-1903 r. Domy mieszkalne  

1495.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Rycerska 21 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1496.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Rycerska 23 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

1497.  Zagroda - budynek gospodarczy ul. Rymarska 12 3/4 ćw. XIX w. Budynki gospodarcze  

1498.  Zagroda - budynek mieszkalno-gospodarczy ul. Rymarska 14 3/4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1499.  Zagroda - stodoła, ob. budynek gospodarczy ul. Rymarska 14 3/4 ćw. XIX w. Budynki gospodarcze  

1500.  Fontanna - Studnia Neptuna "Gabeljürge" Rynek  l. 30 XVIII w. Ogrodzenia, bramy i 
kordegardy 

1277/172 z dnia 1950.03.25 
(rejestr zabytków ruchomych) 

1501.  Fontanna Panny Wodnej - Studnia Syreny Rynek  l. 30 XVIII w. Ogrodzenia, bramy i 
kordegardy 

1278/173 z dnia 1950.03.25 
(rejestr zabytków ruchomych) 

1502.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z restauracją w przyziemiu 

Rynek 1 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

1503.  Dom Towarowy "Burghardt & Liers" - wyroby 
tekstylne, ob. budynek mieszkalny 

Rynek 5-6 1834 r., l. 60-80-
te XX w. 
przebudowa 

Domy mieszkalne  

1504.  Kamienica mieszczańska z "Kaffeehaus Grüner 
Baum, Hindenburg", ob. budynek mieszkalny z 
usługowym przyziemiem 

Rynek 9 ok. 1905 r. Domy mieszkalne A/3079/1055/L z dnia 
1996.04.19 

1505.  Kamienica mieszczańska, następnie Dom 
handlowy (m.in. z porcelaną i wyposażeniem 
kuchni), ob. pomieszczenia Teatru 
Dramatycznego im. Heleny Modrzejewskiej 

Rynek 23 XVI w., k. XIX 
w., poł. XX w. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

A/3087/171 z dnia 
1950.03.25 (1041/L) 

1506.  Kamienica mieszczańska, tzw. Kram Śledziowy, 
ob. budynek usługowy 

Rynek 24 XVI/XVII w., 
XVIII w., 
XIX/XXw., l. 
1961-1962 

Domy mieszkalne A/3088/170 z dnia 
1950.03.25 

1507.  Kamienica mieszczańska, tzw. Kram Śledziowy, 
ob. budynek usługowy 

Rynek 25 XVI/XVII w., 
XVIII w., 
XIX/XXw., l. 

Domy mieszkalne A/3089/165 z dnia 
1950.03.25 
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1961-1962 

1508.  Kamienica mieszczańska, tzw. Kram Śledziowy, 
ob. budynek usługowy 

Rynek 26 ok.1574 r., 
XVI/XVII w., 
XVIII w., XIX w., 
1930 r., l. 1961-
1962 

Domy mieszkalne A/3090/164 z dnia 
1950.03.25 

1509.  Kamienica mieszczańska, tzw. Kram Śledziowy, 
ob. budynek usługowy 

Rynek 27 XVI/XVII w., 
XVIII w., XIX w., 
1930 r., l. 1961-
1962 

Domy mieszkalne A/3092/163 z dnia 
1950.03.25 

1510.  Kamienica mieszczańska, tzw. Kram Śledziowy, 
ob. budynek usługowy 

Rynek 28 XVI/XVII w., 
początek XIX w., 
1961-1962 r. 

Domy mieszkalne A/3091/162 z dnia 
1950.03.25 

1511.  Kamienica mieszczańska, tzw. Kram Śledziowy, 
ob. budynek usługowy 

Rynek 29 XVI/XVII w., 
początek XIX w., 
1961-1962 r. 

Domy mieszkalne A/3093/161 z dnia 
1950.03.25 

1512.  Kamienica mieszczańska, tzw. Kram Śledziowy, 
ob. budynek usługowy 

Rynek 30 XVI/XVII w., 
początek XIX w., 
1961-1962 r. 

Domy mieszkalne A/3094/160 z dnia 
1950.03.25 

1513.  Kamienica mieszczańska, tzw. Kram Śledziowy, 
ob. budynek usługowy 

Rynek 31 XVI/XVII w., 
XVIII w., XIX w., 
1961-1962 r. 

Domy mieszkalne A/3095/159 z dnia 
1950.03.25 

1514.  Dom Kupiecki, od 1842 r. Główny odwach 
policji, ob. budynek usługowy 

Rynek 33 1492 r., 1842 r., 
l. 60-te XX w. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1515.  Dom Kupiecki, następnie Kawiarnia "Cafe 
Hauptwache", ob. budynek usługowy "EMPIK" 

Rynek 34 1492 r., 1842 r., 
l. 60-te XX w. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1516.  Portal kamienicy mieszczańskiej Rynek 36 1552 r. Domy mieszkalne 197/L z dnia 1964.12.19 
przeniesiony do rejestru 
zabytków ruchomych nr 
A/3086/1230 z dnia 
1964.12.19 

1517.  Kamienica mieszczańska "Dom pod 
Przepiórczym Koszem" (pierwotnie 2 
kamienice), ob. budynek mieszkalno-handlowy 

Rynek 38 XIV w., przebud. 
ok. 1550 r., 1909 
r., l. 1970-1971 

Domy mieszkalne A/3511/166 z dnia 
1950.03.25 

1518.  Stary Ratusz, ob. Teatr Dramatyczny im. H. Rynek 39 1737-1741; ok. Budowle użyteczności 588/52 z dnia 1987.12.28 
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Modrzejewskiej - budynek administracji, 
garderoby aktorów, restauracja 

1930 r., l. 60 XX 
w. 

publicznej 

1519.  Teatr Miejski "Stadttheater", ob. Teatr 
Dramatyczny im. Heleny Modrzejewskiej 

Rynek 39 1841-1842 r. Domy mieszkalne 590/963 z dnia 1991.06.17 

1520.  Budynek gospodarczy ul. Rzeczna 1 k. XIX w., 1994 
r. 

Budynki gospodarcze  

1521.  Zespół papierni: oficyna mieszkalno-
gospodarcza, ob. budynek mieszkalny 

ul. Rzeczna 6 4 ćw. XIX w. Budownictwo 
przemysłowe 

 

1522.  Zespół papierni: papiernia, ob. ruina ul. Rzeczna 8 k. XVIII w. Budownictwo 
przemysłowe 

 

1523.  Willa al. Rzeczypospolitej 2 l. 20-te XX w. Domy mieszkalne  

1524.  Willa, ob. siedziba Straży Miejskiej Legnicy al. Rzeczypospolitej 3 ok. 1905-1910 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1525.  Willa al. Rzeczypospolitej 8 l. 20-te XX w. Domy mieszkalne  

1526.  Willa al. Rzeczypospolitej 13 l. 30-te XX w. Domy mieszkalne  

1527.  Willa z pawilonem, ob. budynek biurowo-
techniczny 

al. Rzeczypospolitej 15 1936 r. Domy mieszkalne  

1528.  Willa, ob. Usługi Geodezyjne "TECHMIAR" al. Rzeczypospolitej 25 l. 30-te XX w. Domy mieszkalne  

1529.  Budynek mieszkalny al. Rzeczypospolitej 55 ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

1530.  Budynek mieszkalny al. Rzeczypospolitej 75, 77, 
79, 81, 
83, 85 

l. 1929-1931 Domy mieszkalne  

1531.  Pawilon handlowy al. Rzeczypospolitej 85a l. 1929-1931 Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1532.  Budynek mieszkalny al. Rzeczypospolitej 87, 89, 
91, 93, 
95, 97 

ok. 1929 r. Domy mieszkalne  

1533.  Pawilon handlowy, ob. gabinet stomatologiczny al. Rzeczypospolitej 87a l. 1929-1931 Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1534.  Budynek mieszkalny al. Rzeczypospolitej 99, 
101-
103, 

ok. 1929 r. Domy mieszkalne  
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105 

1535.  Budynek mieszkalny al. Rzeczypospolitej 107, 
109, 
111, 
113, 
115, 
117 

ok. 1929 r. Domy mieszkalne  

1536.  Kościół rzymsko-katolicki, parafialny p.w. św. 
Trójcy 

ul. Rzemieślnicza  l. 1902-1904 Obiekty sakralne 580/797/L z dnia 1987.12.28 

1537.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny, 
w części z użytkowym przyziemiem 

ul. Rzemieślnicza 1 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

1538.  Kaplica p. w. św. Stanisława Kostki, ob. 
Parafialny Punkt Opieki Dziennej dla małych 
dzieci "Faustynka" przy kościele p.w. św. Trójcy 

ul. Rzemieślnicza 3 l. 1905-1910. Obiekty sakralne  

1539.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Rzemieślnicza 4 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1540.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Rzemieślnicza 5 k. XIX w., XX w. Domy mieszkalne  

1541.  Katolicki Dom dla chłopców Fundacji św. 
Bennona - azyl dla dzieci pozbawionych opieki, 
ob. Przedszkole Miejskie nr 3 

ul. Rzemieślnicza 10 1888 r. (01.08. - 
poświęcenie) 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1542.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Rzemieślnicza 11 ok. 1905-1910 r. Domy mieszkalne  

1543.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Rzemieślnicza 13 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1544.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Rzemieślnicza 14 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1545.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Rzemieślnicza 16 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1546.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Rzemieślnicza 17 ok. 1905-1910 r. Domy mieszkalne  

1547.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Rzemieślnicza 18 pocz. XX w., II 
poł. XX w. 

Domy mieszkalne  

1548.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Rzemieślnicza 19 pocz. XX w., II 
poł. XX w. 

Domy mieszkalne  

1549.  Willa ul. Różana 1 l. 20-te XX w. Domy mieszkalne  

1550.  Budynek mieszkalny ul. Różana 2, 4 l. 20-te XX w. Domy mieszkalne  

1551.  Budynek mieszkalny ul. Różana 6, 8 l. 20-te XX w. Domy mieszkalne  
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1552.  Willa ul. Różana 10 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

1553.  Willa ul. Saperska 3 ok. 1925 r. Domy mieszkalne  

1554.  Dom wielorodzinny. ul. Saperska 5, 7 ok. 1925 r. Domy mieszkalne  

1555.  Dom wielorodzinny ul. Saperska 9, 11 ok. 1925 r. Domy mieszkalne  

1556.  Dom wielorodzinny ul. Saperska 13 ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

1557.  Dom wielorodzinny ul. Saperska 14 1926-1927 r. Domy mieszkalne  

1558.  Dom wielorodzinny ul. Saperska 16 1926-1927 r. Domy mieszkalne  

1559.  Willa ul. Saperska 20 ok. 1920–1930 r. Domy mieszkalne  

1560.  Budynek kontroli lotów, ob. budynek biurowy ul. Roberta Schumana  1933 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

1561.  Hangar lotniczy, ob. magazyny ul. Roberta Schumana  1933 r. (na 
miejscu 
wcześniejszych 
z pocz. XX w. 
hal dla 
sterowców) 

Budownictwo 
przemysłowe 

 

1562.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Sejmowa 1 ok. 1899 r. Domy mieszkalne  

1563.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Sejmowa 2 ok. 1889 r., ok. 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

1564.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Sejmowa 3 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1565.  Willa ul. Sejmowa 4 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1566.  Kamienica czynszowa, ob. obiekt 
niezagospodarowany 

ul. Sejmowa 5 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1567.  Koszary II Zachodniopruskiego Regimentu 
Grenadierów Królewskich im. Wilhelma I - 
budynek gospodarczy I (garaże), ob. 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
Witelona - budynek D 

ul. Sejmowa 5A ok. 1930 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1568.  Koszary II Zachodniopruskiego Regimentu 
Grenadierów Królewskich im. Wilhelma I - 
budynek gospodarczy II, ob. Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona - 

ul. Sejmowa 5A 1874-1882 r., 
2012 r. 
(przebudowa i 
rozbudowa) 

Budowle użyteczności 
publicznej 
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laboratoria 

1569.  Koszary II Zachodniopruskiego Regimentu 
Grenadierów Królewskich im. Wilhelma I - 
budynek gospodarczy i piekarnia, ob. 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
Witelona - budynek dydaktyczny 

ul. Sejmowa 5A 1874–1882 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1570.  Koszary II Zachodniopruskiego Regimentu 
Grenadierów Królewskich im. Wilhelma I - 
główny budynek koszar, ob. Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona - 
budynek A 

ul. Sejmowa 5A 1874–1882 r., 
2007-2011 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1571.  Koszary II Zachodniopruskiego Regimentu 
Grenadierów Królewskich im. Wilhelma I - 
budynek koszarowy, ob. Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Witelona - budynek B 
(niezagospodarowany) 

ul. Sejmowa 5B 1874–1882 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1572.  Koszary II Zachodniopruskiego Regimentu 
Grenadierów Królewskich im. Wilhelma I - 
budynek koszarowy, ob. Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Witelona - budynek C 

ul. Sejmowa 5C 1874–1882 r., 
2007-2011 r. 
(remont) 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1573.  Koszary II Zachodniopruskiego Regimentu 
Grenadierów Królewskich im. Wilhelma I - 
budynek gospodarczy (stajnie), ob. Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona - 
budynek E 

ul. Sejmowa 5E 1874–1882 r., 
ok. 2000 r. 
(przebudowa) 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1574.  Dom "Villa Martha", ob. budynek mieszkalno-
usługowy 

ul. Sejmowa 6 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1575.  Dom "Villa Martha", ob. mieszkalny ul. Sejmowa 7 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1576.  Powiatowa Kasa oszczędności "Orts-Kreis 
Kasse", ob. Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
i Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu 

ul. Senatorska 1 ok. 1927 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1577.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 2 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1578.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny  ul. Senatorska 3 1894 r. Domy mieszkalne  

1579.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem (sklep) 

ul. Senatorska 4 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  
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1580.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 5 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

1581.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 6 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1582.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 7 1899 r. Domy mieszkalne  

1583.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 8 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1584.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 10 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1585.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 11 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

1586.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 12 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1587.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 16 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1588.  Fabryka Fortepianów i Pianin "Ed. Seilers 
Pianoforte-Fabrik GmbH", następnie Legnicka 
Fabryka Fortepianów i Pianin: budynek 
produkcyjny I , ob. nieużytkowany 

ul. Senatorska 17 1874 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

1589.  Fabryka Fortepianów i Pianin "Ed. Seilers 
Pianoforte-Fabrik GmbH", następnie Legnicka 
Fabryka Fortepianów i Pianin: budynek 
produkcyjny II , ob. nieużytkowany 

ul. Senatorska 17 ok. 1910 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

1590.  Fabryka Fortepianów i Pianin "Ed. Seilers 
Pianoforte-Fabrik GmbH" - ogrodzenie 

ul. Senatorska 17-19 k. XIX w. Budownictwo 
przemysłowe 

 

1591.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo usługowym przyziemiem 

ul. Senatorska 18 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1592.  Fabryka Fortepianów i Pianin "Ed. Seilers 
Pianoforte-Fabrik GmbH", następnie Legnicka 
Fabryka Fortepianów i Pianin: budynek 
produkcyjny III, ob. nieużytkowany 

ul. Senatorska 19 1897 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

1593.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 20 l. 80-te XIX w. Domy mieszkalne  

1594.  Fabryka maszyn stolarskich "Teichert & Sohn 
Liegnitz", po 1945 r. Legnicka Fabryka 
Fortepianów i Pianin: budynek administracyjny, 
ob. nieużytkowany 

ul. Senatorska 21 ok. 1920 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

1595.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z częściowo usługowym przyziemiem (lombard) 

ul. Senatorska 22 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

1596.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 24 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  
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1597.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Senatorska 25 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1598.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 26 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

1599.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 27 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1600.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 29 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1601.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 30 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

1602.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 31 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1603.  Szkoła rolnicza "Hoehere Landwirtschaft-
Schule", ob. V Liceum Ogólnokształcące im. 
Jana Heweliusza 

ul. Senatorska 32 II poł. XIX w., 
1878 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1604.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 33 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1605.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 34 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1606.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 35 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1607.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 36 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

1608.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługową częścią przyziemia. 

ul. Senatorska 38 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1609.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 40 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1610.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 46 ok. 1905-1910 r. Domy mieszkalne  

1611.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 52 ok. 1900-1910 r. Domy mieszkalne  

1612.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 53 l. 1915-1920 Domy mieszkalne  

1613.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 55 1910 r. Domy mieszkalne  

1614.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 57 1910 r. Domy mieszkalne  

1615.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 58 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1616.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 59 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1617.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 60 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1618.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Senatorska 61 l. 1915-1920 Domy mieszkalne  
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1619.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Senatorska 62 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1620.  Willa ul. Henryka Sienkiewicza 12 ok. 1935 r. Domy mieszkalne  

1621.  Gimnazjum Miejskie "Königliche Seminar und 
Übungschule" - sala gimnastyczna, ob. kasy 
Banku ING 

ul. Fryderyka Skarbka 2 1899 r., ok. 2000 
r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1622.  Gimnazjum Miejskie "Königliche Seminar und 
Übungschule", następnie Miejski i Powiatowy 
Urząd Pracy "Arbeits-Amt Liegnitz-Stadt und 
Liegnitz-Land", ob. siedziba Banku ING 

ul. Fryderyka Skarbka 2 1905 r., ok. 2000 
r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1623.  Budynek Banku Rzeszy "Reichsbank", ob. 
siedziby Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, 
Posterunek Państwowej Straży Rybackiej, 
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny 

ul. Fryderyka Skarbka 3 1873 r.; 1911 r. 
(rozbudowa) 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1624.  Budynek Miejskiego Gimnazjum 
Ewangelickiego "Städtisches Evangelisches 
Gymnasium", ob. Zespół Szkół Elektryczno-
Mechanicznych 

ul. Fryderyka Skarbka 4 1865-1867 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1625.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Fryderyka Skarbka 5 ok. 1877 r. Domy mieszkalne  

1626.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Fryderyka Skarbka 6 ok. 1877 r. Domy mieszkalne  

1627.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Fryderyka Skarbka 7 ok. 1877 r. Domy mieszkalne  

1628.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Fryderyka Skarbka 8, 8of ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1629.  Willa dzierżawcy cegielni Bierenfelda, ob. 
Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 
Oddział w Legnicy 

ul. Fryderyka Skarbka 10 1862 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1630.  Budynek rewii "Bavaria Lichtspielhaus", 
następnie Central Theater z kawiarnią, po 1945 
r. kino "Ognisko", ob. nieużytkowany,  w części 
pd. - budynek z usługowym przyziemiem 

ul. Skarbowa 1 ok. 1910-1915, 
około 1930 r., po 
1945 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1631.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Skarbowa 3 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

1632.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Skarbowa 4 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  
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1633.  Kamienica czynszowa, ob. budynek usługowy ul. Skarbowa 5 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

1634.  "Wollwaarenfabrik MERCUR", następnie 
fabryka aparatury radiowej, po 1945 r. 
Przedsiębiorstwo "HANKA S.A."- budynek 
adm.-mieszk., ob. usługowo-handlowy 

ul. Skarbowa 8 ok. 1927 r., po 
2000 r. 

Budownictwo 
przemysłowe 

 

1635.  Budynek mieszkalny ul. Skośna 1 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  

1636.  Kapliczka we wsi Stare Piekary (przy nr 2) ul. Smolarska  2 poł. XIX w., k. 
XX w. 

Obiekty sakralne  

1637.  Szkoła ewangelicka, ob. budynek mieszkalny ul. Smolarska 2 ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

1638.  Budynek mieszkalny ul. Smolarska 4 ok. 1820 r., II 
poł. XX w. 

Domy mieszkalne  

1639.  Budynek mieszkalny ul. Stanisława Staszica 1 l. 1929-1931 Domy mieszkalne  

1640.  Budynek mieszkalny ul. Stanisława Staszica 2 l. 1929-1931 Domy mieszkalne  

1641.  Budynek mieszkalny ul. Stanisława Staszica 3 l. 1929-1931 Domy mieszkalne  

1642.  Budynek mieszkalny ul. Stanisława Staszica 4 l. 1929-1931 Domy mieszkalne  

1643.  Budynek mieszkalny ul. Stanisława Staszica 6 l. 1929-1931 Domy mieszkalne  

1644.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stefana Batorego 4 1927 r. Domy mieszkalne  

1645.  Budynek Urzędu Miar "Eichamt", ob. Obwodowy 
Urząd Miar 

ul. Stefana Batorego 7 1929 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1646.  Ewangelicka Szkoła Ludowa "Volksschule 
Dänemarkschule", ob. filia Politechniki 
Wrocławskiej: budynek szkolny 

ul. Stefana Batorego 9 1914 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1647.  Ewangelicka Szkoła Ludowa "Volksschule 
Dänemarkschule", ob. filia Politechniki 
Wrocławskiej: sala gimnastyczna 

ul. Stefana Batorego 9 1914 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1648.  Budynek mieszkalny ul. Stefana Batorego 20 l. 1927-1930 Domy mieszkalne  

1649.  Budynek mieszkalny ul. Stolarska 1 ok. 1820 r. Domy mieszkalne  

1650.  Zespół Basenów Kąpielowych z budynkiem 
administracyjno-usługowym, ob. basen 
kąpielowy Ośrodka Sportu i Rekreacji 

ul. Stroma 3a l. 1924-1925 Budowle użyteczności 
publicznej 
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1651.  Szalet miejski ul. Szkolna  ok. 1920 r. Budynki gospodarcze  

1652.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Szkolna 3 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

1653.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Szkolna 4 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

1654.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Szkolna 5 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

1655.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Szkolna 6 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

1656.  Dom, ob. Urząd Miasta Zespół Obsługi 
Finansowej Placówek Oświatowych 

ul. Szkolna 7/8 ok. 1800 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1657.  Siedziba Brytyjskiej Spółki Handlowej, ob. 
budynek mieszkalny 

ul. Szkolna 10 ok. 1870 r., 1971 
r. 

Domy mieszkalne  

1658.  Siedziba Brytyjskiej Spółki Handlowej - oficyna, 
ob. budynek mieszkalny 

ul. Szkolna 10 of ok. 1877 r. Domy mieszkalne  

1659.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Szkolna 11 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

1660.  Dom ul. Juliusza Słowackiego 13 ok. 1935 r. Domy mieszkalne  

1661.  Fontanna "Chłopiec z łabędziem"  pl. Słowiański  1833 r. Ogrodzenia, bramy i 
kordegardy 

 

1662.  Wieżyczka meteorologiczna pl. Słowiański  ok. 1890 r., 2006 
r.,  

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1663.  Miejska Szkoła Powszechna, Miejska Wyższa 
Szkoła dla Dziewcząt "Hoehere Toechterschule" 
- budynek główny, ob. Zespół Szkół 
Ekonomicznych - budynek główny 

pl. Słowiański 5 1853-1855 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1664.  Miejska Wyższa Szkoła dla Dziewcząt "Hoehere 
Toechterschule" - sala gimnastyczna, ob. 
Zespół Szkół Ekonomicznych - sala 
gimnastyczna 

pl. Słowiański 5 ok. 1900-1904 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1665.  Restauracja Hähnela, ob. Urząd Miasta Legnicy pl. Słowiański 7 l. 70-80-te XIX 
w. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1666.  Nowy Ratusz, ob. Urząd Miasta Legnicy pl. Słowiański 8 l. 1902-1905 Budowle użyteczności 
publicznej 

589/543/L z dnia 1981.04.14 

1667.  Budynek przedszkola zakładów odzieżowych, 
ob. Miejskie Przedszkole nr 7 

ul. Słubicka 1 ok. 1930 r. Budowle użyteczności 
publicznej 
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1668.  Zakłady Przemysłu Odzieżowego, po 1945 r. 
"Elpo" / "Masters" S.A.: budynek 
administracyjny (dyrekcji) 

ul. Słubicka 2 ok. 1930 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

A/5441/1-6 z dnia 14.10.2011 

1669.  Zakłady Przemysłu Odzieżowego, po 1945 r. 
"Elpo" / "Masters" S.A.: budynek główny 
(administracyjno-biurowy) 

ul. Słubicka 2 ok. 1930 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

A/5441/1-6 z dnia 14.10.2011 

1670.  Zakłady Przemysłu Odzieżowego, po 1945 r. 
"Elpo" / "Masters" S.A.: hala produkcyjna I 
(krajalnia z rozdzielnią) 

ul. Słubicka 2 ok. 1930 r. Budownictwo 
przemysłowe 

A/5441/1-6 z dnia 14.10.2011 

1671.  Zakłady Przemysłu Odzieżowego, po 1945 r. 
"Elpo" / "Masters" S.A.: hala produkcyjna II 
(szwalnia) 

ul. Słubicka 2 ok. 1930 r. Budownictwo 
przemysłowe 

A/5441/1-6 z dnia 14.10.2011 

1672.  Zakłady Przemysłu Odzieżowego, po 1945 r. 
"Elpo" / "Masters" S.A.: remiza, ob. pawilon 
garaży 

ul. Słubicka 2 ok. 1930 r. Budownictwo 
przemysłowe 

A/5441/1-6 z dnia 14.10.2011 

1673.  Zakłady Przemysłu Odzieżowego, po 1945 r. 
"Elpo" / "Masters" S.A.: warsztaty przy budynku 
głównym 

ul. Słubicka 2 ok. 1930 r. Budownictwo 
przemysłowe 

A/5441/1-6 z dnia 14.10.2011 

1674.  Koszary artylerii, ob. Zespół Szkół 
Samochodowych 

ul. Słubicka 7 1936 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1675.  Budynek koszarowy, ob. dom mieszkalny ul. Tarnopolska 1 1938-1940 r. Domy mieszkalne  

1676.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tatarska 1 1907 r. Domy mieszkalne  

1677.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tatarska 2 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1678.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tatarska 3 1908 r. Domy mieszkalne  

1679.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tatarska 4 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1680.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tatarska 5 ok. 1908 r. Domy mieszkalne  

1681.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tatarska 6 1911 r. Domy mieszkalne  

1682.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tatarska 7 ok. 1908 r. Domy mieszkalne  

1683.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tatarska 8 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1684.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tatarska 9 1911-1913 r. Domy mieszkalne A/3080/1054/L z dnia 
1996.03.06 
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1685.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tatarska 10 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1686.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tatarska 11 ok. 1910-1913 r. Domy mieszkalne  

1687.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Tatarska 13 ok. 1911-1913 r. Domy mieszkalne  

1688.  Kamienica czynszowa „Pod lwami”, ob. 
budynek mieszkalny 

ul. Romualda Traugutta 1 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1689.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romualda Traugutta 3 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1690.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romualda Traugutta 4 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1691.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romualda Traugutta 5 ok. 1910-1914 r. Domy mieszkalne  

1692.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romualda Traugutta 6 1910 r. Domy mieszkalne  

1693.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romualda Traugutta 7 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1694.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romualda Traugutta 8 ok. 1914 r. Domy mieszkalne  

1695.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romualda Traugutta 9 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1696.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Romualda Traugutta 10 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1697.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy (NFZ) 

ul. Romualda Traugutta 11 ok. 1907 r. Domy mieszkalne  

1698.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romualda Traugutta 12  ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1699.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romualda Traugutta 13 ok. 1907 r. Domy mieszkalne  

1700.  Kamienica czynszowa,  ob. budynek mieszkalny ul. Romualda Traugutta 15 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  

1701.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romualda Traugutta 16 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1702.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romualda Traugutta 17 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  

1703.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romualda Traugutta 18 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1704.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romualda Traugutta 19 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  

1705.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romualda Traugutta 20 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1706.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Romualda Traugutta 22 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1707.  Zagroda: budynek gospodarczy I ul. Wandy 1 1909 r. Budynki gospodarcze  

1708.  Zagroda: budynek gospodarczy II ul. Wandy 1 1909 r. Budynki gospodarcze  
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1709.  Zagroda: budynek mieszkalno-gospodarczy ul. Wandy 1 1909 r. Budynki gospodarcze  

1710.  Zajazd z salą widowiskową "Gasthof zur 
Hoffnung",  ob. budynek nieużytkowany 

ul. Wandy 2, 2a 4 ćw. XIX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1711.  Budynek mieszkalny ul. Wandy 5 3/4 ćw. XIX W. Domy mieszkalne  

1712.  Budynek mieszkalny, ob. nieużytkowany ul. Wandy 7 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1713.  Budynek mieszkalny ul. Wandy 9 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1714.  Budynek mieszkalno-gospodarczy ul. Wandy 15 XIX/XX w., k. XX 
w. 

Domy mieszkalne  

1715.  Ogrodzenie zagrody ul. Wandy 15 XIX/XX w., k. XX 
w. 

Ogrodzenia, bramy i 
kordegardy 

 

1716.  Budynek mieszkalny ul. Wandy 17 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1717.  Zagroda: budynek gospodarczy ul. Wandy 19 4 ćw. XIX w. Budynki gospodarcze  

1718.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: budynek 
gospodarczy (inwentarski) 

ul. Wandy 23 3/4 ćw. XIX w. Zabudowa folwarczna  

1719.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: stodoła ul. Wandy 23 3/4 ćw. XIX w. Budynki gospodarcze  

1720.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: budynek 
gospodarczy I 

ul. Wandy 27 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1721.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: budynek 
gospodarczy II 

ul. Wandy 27 k. XIX w. Budynki gospodarcze  

1722.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: budynek 
mieszkalny 

ul. Wandy 27 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1723.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: stodoła ul. Wandy 27 k. XIX w. Budynki gospodarcze  

1724.  Zagroda: budynek mieszkalny ul. Wandy 31 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1725.  Zagroda: ogrodzenie z bramą ul. Wandy 31 k. XIX w. Ogrodzenia, bramy i 
kordegardy 

 

1726.  Zagroda: budynek gospodarczy ul. Wandy 31-31a k. XIX w. Budynki gospodarcze  

1727.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: budynek 
gospodarczy 

ul. Wandy 33 ok. poł. XIX w. Budynki gospodarcze  

1728.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: budynek 
mieszkalno-gospodarczy, ob. budynek 

ul. Wandy 33 ok. poł. XIX w., 
k. XX w. 

Domy mieszkalne  
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mieszkalny 

1729.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wazów 1 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1730.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wazów 2 l. 1915-1920 Domy mieszkalne  

1731.  Elektrownia Miejska "Drehstromwerk der 
Electritätswerke", ob. EnergiaPro S.A. Oddział 
w Legnicy - hala maszynowni 

ul. Wałbrzyska 1 1913-1914 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

1732.  Budynek mieszkalny ul. Wały ks. Józefa 
Poniatowskiego 

11a ok. 1910 r., po 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

1733.  Pomnik upamiętniający Samuela Beniamina 
Ruffera 

ul. Widokowa  ok. 1910 r. Ogrodzenia, bramy i 
kordegardy 

B/1504 z dnia 2006.09.01 

1734.  Elewator zbożowy, ob. ruina ul. Wielogórska  pocz. XX w. Domy mieszkalne  

1735.  Budynek mieszkalny ul. Wielogórska 29 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

1736.  Szkoła, ob. budynek nieużytkowany ul. Wielogórska 41 4 ćw. XIX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1737.  Zagroda: budynek gospodarczy ze stodołą ul. Wielogórska 42 1892 r. Budynki gospodarcze  

1738.  Zagroda: budynek mieszkalny ul. Wielogórska 42 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1739.  Budynek mieszkalny z częścią gospodarczą ul. Wielogórska 44 1830 r. Domy mieszkalne  

1740.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: stodoła ul. Wielogórska 45 1 poł. XIX w., XX 
w. 

Budynki gospodarcze  

1741.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: budynek 
mieszkalny 

ul. Wielogórska 45, 47 I poł. XIX w., XX 
w. 

Domy mieszkalne  

1742.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: stodoła ul. Wielogórska 47 1 poł. XIX, XX w. Budynki gospodarcze  

1743.  Budynek mieszkalno-gospodarczy ul. Wielogórska 52 XIX/XX w. Domy mieszkalne  

1744.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: "Müller’s 
Villa", ob. budynek mieszkalny dwurodzinny 

ul. Wielogórska 60, 60a pocz. XX w. Domy mieszkalne  

1745.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: budynek 
gospodarczy ze stodołą 

ul. Wielogórska 60, 60a XIX/XX w. Domy mieszkalne  

1746.  Budynek koszarowy z kuchnią wojskową, ob. 
budynek mieszkalny 

ul. Wileńska 9a,b,c ok. 1938-1940 
r., po 2000 r. 

Domy mieszkalne  

1747.  Budynek remizy Straży Pożarnej ul. Witelona 2 ok. 1905 r. Budowle użyteczności  
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publicznej 

1748.  Willa, ob. Komenda Miejska Powiatowej Straży 
Pożarnej 

ul. Witelona 2 ok. 1870 r., po 
1877 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

A/3066/949 z dnia 
1991.05.24 

1749.  Willa, ob. nieużytkowany ul. Witelona 3 ok. 1870 r., 
2012-2013 r. 
(remont 
generalny) 

Domy mieszkalne A/3065/941/L z dnia 
1990.03.13 

1750.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Witelona 4 ok. 1870 r., po 
1945 r. 

Domy mieszkalne  

1751.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Witelona 5 ok. 1870 r.  Domy mieszkalne  

1752.  Browar Miejski "Brau-Comunne Bier": budynki 
mieszkalno-administracyjne, ob. nieużytkowane 

ul. Witelona 6 1865 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

1753.  Browar Miejski "Brau-Comunne Bier": część 
bloku zabudowy produkcyjnej, ob. 
nieużytkowane 

ul. Witelona 6 1866, 1900-
1910, 1961 r. 

Budownictwo 
przemysłowe 

 

1754.  Browar Miejski "Brau-Comunne Bier": kotłownia 
i maszynownia (?), ob. nieużytkowane 

ul. Witelona 6 1866, 1900-
1910, 1961 r.  

Budownictwo 
przemysłowe 

 

1755.  Dom, ob. Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna nr 2 

ul. Witelona 8 ok. 1865 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1756.  Kamienica czynszowa, ob. Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 

ul. Witelona 10 XIX/XX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1757.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Witelona 11 ok. 1886 r. Domy mieszkalne  

1758.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Witelona 12 ok. 1886 r. Domy mieszkalne  

1759.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Witelona 13 ok. 1886 r. Domy mieszkalne  

1760.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Witelona 14 1886 r. Domy mieszkalne  

1761.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Witelona 14a ok. 1886 r., k. 
XX w. 

Domy mieszkalne  

1762.  Willa, ob. Niepubliczny Ośrodek Terapii 
Uzależnień od Alkoholu 

ul. Witelona 17 l. 60-te XIX w. Domy mieszkalne  

1763.  Kamienica oraz restauracja i winiarnia "Zum 
Alten Fritz", ob. budynek użyteczności 
publicznej (m.in. bank) 

ul. Wjazdowa 2 1885 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

594/1061/L z dnia 1997.05.12 



 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – tekst jednolity 

Załącznik nr 5 -  99 | S t r o n a  

Lp. Obiekt Adres Nr Datowanie Rodzaj Wpis do rejestru 

1764.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wjazdowa 3 k. XIX, XX w. Domy mieszkalne  

1765.  Budynek mieszkalno-usługowy ul. Wjazdowa 5 1861 r. Domy mieszkalne  

1766.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wjazdowa 7-9 po 1861 r. Domy mieszkalne  

1767.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wjazdowa 11 l. 1870-1875 Domy mieszkalne  

1768.  kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Wjazdowa 13 l. 1870-1875 Domy mieszkalne  

1769.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. św. Wojciecha 1 ok. 1900-1903 r. Domy mieszkalne  

1770.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. św. Wojciecha 3 ok. 1903-1907; 2 
poł. XX w. 
przebudowa 

Domy mieszkalne  

1771.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. św. Wojciecha 4 1909 r. Domy mieszkalne  

1772.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. św. Wojciecha 5 1906 r., 2 poł. 
XX w. 
przebudowa 

Domy mieszkalne  

1773.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. św. Wojciecha 6 ok. 1909 r. Domy mieszkalne  

1774.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. św. Wojciecha 7 1906 r. Domy mieszkalne  

1775.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. św. Wojciecha 8 1910 r. Domy mieszkalne  

1776.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. św. Wojciecha 9 po 1907 r. Domy mieszkalne  

1777.  Oficyna, ob. budynek mieszkalny ul. św. Wojciecha 9of. ok. 1907-1910, 2 
poł. XX w. 
(przebudowa) 

Domy mieszkalne  

1778.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. św. Wojciecha 10 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1779.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. św. Wojciecha 11 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1780.  Oficyna, ob. budynek mieszkalny ul. św. Wojciecha 11of. pocz. XX w., 2 
poł. XX w. 
(przebudowa) 

Domy mieszkalne  

1781.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. św. Wojciecha 12 1910 r. Domy mieszkalne  

1782.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. św. Wojciecha 13 1908 r. Domy mieszkalne  

1783.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. św. Wojciecha 14 ok. 1910 r., 2 
poł. XX w. 

Domy mieszkalne  
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(remont) 

1784.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. św. Wojciecha 15 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1785.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. św. Wojciecha 16 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1786.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. św. Wojciecha 17 ok. 1908-1912, 2 
poł. XX w. 
(remont) 

Domy mieszkalne  

1787.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. św. Wojciecha 18 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1788.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. św. Wojciecha 19 l. 1908-1910, 2 
poł. XX w. 

Domy mieszkalne  

1789.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. św. Wojciecha 20 1910 r. Domy mieszkalne  

1790.  Zakłady maszynowe Masch.-Werke Gubisch, 
ob. Firma "Patelec Elpena Sp. z o.o.": budynek 
administracyjny 

ul. św. Wojciecha 24 ok. 1900 r., ok. 
1920 r. 
(dobudówka) 

Budownictwo 
przemysłowe 

 

1791.  Zakłady maszynowe Masch.-Werke Gubisch, 
ob. Firma "Patelec Elpena Sp. z o.o.": budynek 
produkcyjny I, ob. wydział kabli 

ul. św. Wojciecha 24 ok. 1900 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

1792.  Zakłady maszynowe Masch.-Werke Gubisch, 
ob. Firma "Patelec Elpena Sp. z o.o.": budynek 
produkcyjny II, ob. magazyn 

ul. św. Wojciecha 24 ok. 1900 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

1793.  Zakłady maszynowe Masch.-Werke Gubisch, 
ob. Firma "Patelec Elpena Sp. z o.o.": budynek 
produkcyjny III, ob. wydział przewodów 
zasilających 

ul. św. Wojciecha 24 ok. 1900 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

1794.  Zakłady maszynowe Masch.-Werke Gubisch, 
ob. Firma "Patelec Elpena Sp. z o.o.": budynek 
produkcyjny IV, ob. wydział przewodów gładkich 

ul. św. Wojciecha 24 l. 1915-1920 Budownictwo 
przemysłowe 

 

1795.  Zakłady maszynowe Masch.-Werke Gubisch, 
ob. Firma "Patelec Elpena Sp. z o.o.": 
kotłownia, ob. wydział utrzymania ruchu 

ul. św. Wojciecha 24 ok. 1900 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

1796.  Zakłady maszynowe Masch.-Werke Gubisch, 
ob. Firma "Patelec Elpena Sp. z o.o.": 
ogrodzenie 

ul. św. Wojciecha 24 ok. 1900 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

1797.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 1 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  
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1798.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 2 ok. 1905 r. Domy mieszkalne A/3081/1053/L z dnia 
1996.02.19 

1799.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny  ul. Wojska Polskiego 3 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1800.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 4 1907 r. Domy mieszkalne  

1801.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 5 ok. 1905 r. Domy mieszkalne A/3067/964 z dnia 
1991.07.05 

1802.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 6 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1803.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
użyteczności publicznej (Pogotowie 
Opiekuńcze) 

ul. Wojska Polskiego 7 ok. 1905 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1804.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 8 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1805.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 9 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1806.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
niezagospodarowany 

ul. Wojska Polskiego 10 1906 r. Domy mieszkalne  

1807.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 11 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1808.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 12 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1809.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Wojska Polskiego 13 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1810.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 14 1908 r. Domy mieszkalne  

1811.  Willa typu „Landhaus” w zabudowie szeregowej ul. Wojska Polskiego 15 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1812.  Kamienica czynszowa,  ob. budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 16 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1813.  Dom typu „Landhaus" w zabudowie szeregowej ul. Wojska Polskiego 17 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1814.  Willa ul. Wojska Polskiego 18 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1815.  Dom typu „Landhaus" w zabudowie szeregowej ul. Wojska Polskiego 19 ok. 1908 r. Domy mieszkalne  

1816.  Willa, ob. Środowiskowy Dom Samopomocy 
"Persona" 

ul. Wojska Polskiego 20 ok. 1915 r., ok. 
1925 r. (skrzydło 
wschodnie) 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1817.  Dom wielorodzinny ul. Wojska Polskiego 27 l. 30-te XX w. Domy mieszkalne  

1818.  Willa ul. Wojska Polskiego 28 ok. 1925 r. Domy mieszkalne  
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1819.  Dom wielorodzinny ul. Wojska Polskiego 29 l. 30-te XX w. Domy mieszkalne  

1820.  Willa ul. Wojska Polskiego 30 ok. 1925 r. Domy mieszkalne  

1821.  Willa ul. Wojska Polskiego 32 l. 30-te XX w. Domy mieszkalne  

1822.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny pl. Wolności 2 3 ćw. XIX w., 
pocz. XX w. 
(przebudowa i 
nadbudowa) 

Domy mieszkalne  

1823.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny pl. Wolności 3 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1824.  Kamienica czynszowa, ob. Wojewódzki Urząd 
Pracy 

pl. Wolności 4 k. XIX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1825.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny pl. Wolności 5 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1826.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny pl. Wolności 6 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1827.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 1 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1828.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 2 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

1829.  Kamienica czynszowa, ob. budynek usługowy ul. Wrocławska 3 ok. 1886 r. Domy mieszkalne  

1830.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 4 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

1831.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 5 ok. 1886 r. Domy mieszkalne  

1832.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 6 l. 90-te XIX w. Domy mieszkalne  

1833.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 7 ok. 1886 r. Domy mieszkalne  

1834.  Hotel "National" z restauracją, ob. budynek 
mieszkalny z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 8 1877 r. Domy mieszkalne  

1835.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 9 ok. 1886 r. Domy mieszkalne  

1836.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 11 ok. 1886 r. Domy mieszkalne  
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1837.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Wrocławska 13 ok. 1886 r. Domy mieszkalne  

1838.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 15 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

1839.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 17 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

1840.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 23 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1841.  Budynek mieszkalny, ob. nieużytkowany ul. Wrocławska 41 4 ćw. XIX w.; 
2013 r. (remont 
dachu) 

Domy mieszkalne  

1842.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 45 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

1843.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wrocławska 53 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1844.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wrocławska 55 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1845.  Budynek mieszkalny z usługowym przyziemiem ul. Wrocławska 56 k. l. 20-tych XX 
w. 

Domy mieszkalne  

1846.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wrocławska 57 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1847.  Budynek mieszkalny z usługowym przyziemiem ul. Wrocławska 58, 58a k. l. 20-tych XX 
w. 

Domy mieszkalne  

1848.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wrocławska 59 3/4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1849.  Kamienica czynszowa,  ob. budynek 
mieszkalny, w części z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 59a 3/4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1850.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wrocławska 60 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1851.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 61 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

1852.  Kamienica czynszowa z usługowym 
przyziemiem, ob. budynek mieszkalny z 
usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 62-64 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

1853.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 63 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1854.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wrocławska 70 3/4 ćw. XIX w., II Domy mieszkalne  
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poł. XX w. 

1855.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny, 
w części z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 72 3/4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1856.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wrocławska 74 4 ćw. XIX w., II 
poł. XX w. 

Domy mieszkalne  

1857.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny, 
z częściowo usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 76-78 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1858.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wrocławska 79 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1859.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 80 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1860.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 81 3/4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1861.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 82 k. XIX w., II poł. 
XX w. 

Domy mieszkalne  

1862.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 83 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1863.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wrocławska 83a 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1864.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wrocławska 84 3/4 ćw. XIX w., II 
poł. XX w. 

Domy mieszkalne  

1865.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wrocławska 85 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1866.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wrocławska 87 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1867.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 89 3/4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1868.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem (warsztaty 
Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób z 
Upośledzeniem Intelektualnym „Jutrzenka”) 

ul. Wrocławska 93 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

1869.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny, 
w części z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 95 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

1870.  Willa ul. Wrocławska 96 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1871.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wrocławska 97 pocz. XX w. Domy mieszkalne  
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1872.  Budynek administracyjny zajezdni tramwajowej, 
ob. budynek usługowy (pub) 

ul. Wrocławska 104 l. 1897-1898 Budownictwo 
przemysłowe 

 

1873.  Hala zajezdni tramwajowej, ob. magazyny ul. Wrocławska 104 l. 1897-1898 Budownictwo 
przemysłowe 

 

1874.  Kostnica z salą modlitw na cmentarzu 
żydowskim 

ul. Wrocławska 106 1877 r. Obiekty sakralne 601/997/L z dnia 1991.11.14 

1875.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny, 
w części z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 107 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1876.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 121 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1877.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 123 k. XIX w., 2014 
r. (remont) 

Domy mieszkalne  

1878.  Kaplica pogrzebowa na cmentarzu komunalnym ul. Wrocławska 124 l. 1868-1869 Obiekty sakralne  

1879.  Krematorium i budynek administracyjny ul. Wrocławska 124 l. 1925-1926 Obiekty sakralne  

1880.  Prosektorium ul. Wrocławska 124 l. 1925-1926 Obiekty sakralne  

1881.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny, 
w części z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 125 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1882.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wrocławska 127 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1883.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wrocławska 131 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

1884.  Willa ul. Wrocławska 133 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

1885.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wrocławska 141 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  

1886.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Wrocławska 143 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  

1887.  Budynek mieszkalny (bliźniaczy z nr 158) ul. Wrocławska 156 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  

1888.  Budynek mieszkalny (bliźniaczy z nr 156) ul. Wrocławska 158 ok. 1915 r. Domy mieszkalne  

1889.  Blok zabudowy mieszkaniowej ul. Wrocławska 160, 
162, 
164, 
166 

l. 20-te XX w. Domy mieszkalne  

1890.  Budynek mieszkalny ul. Wrocławska 178 k. XIX w. Domy mieszkalne  
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1891.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wrocławska 179 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1892.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wrocławska 181 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

1893.  Budynek mieszkalny z usługowym przyziemiem ul. Wrocławska 183 ok. 1910 r., po 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

1894.  Budynek mieszkalny, ob. Poradnia 
Psychologiczno - Pedagogiczna 

ul. Wrocławska 183a ok. 1910 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1895.  Budynek mieszkalny ul. Wrocławska 210 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

1896.  Ewangelicka szkoła nr 9 -  budynek szkoły; po 
1945 r. siedziba Zespołu Szkół Przemysłu 
Spożywczego, ob. nieużytkowany. 

ul. Wrocławska 211 l. 1915-1920 Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1897.  Ewangelicka szkoła nr 9 - sala gimnastyczna, 
ob. magazyn 

ul. Wrocławska 211 l. 1915-1920 Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1898.  Budynek mieszkalny (bliźniaczy z nr 214) ul. Wrocławska 212 ok. 1910-1915 r. Domy mieszkalne  

1899.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Wrocławska 213 ok. 1915-1920 r. Domy mieszkalne  

1900.  Budynek mieszkalny (bliźniaczy z nr 212) ul. Wrocławska 214 ok. 1910-1915 r. Domy mieszkalne  

1901.  Budynek mieszkalny ul. Wrocławska 215 ok. 1915-1920 r. Domy mieszkalne  

1902.  Budynek mieszkalny ul. Wrocławska 216 ok. 1910-1915 r. Domy mieszkalne  

1903.  Budynek mieszkalny ul. Wrocławska 219 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

1904.  Budynek mieszkalny ul. Wrocławska 221 1905 r. Domy mieszkalne  

1905.  Budynek mieszkalny ul. Wrocławska 223 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

1906.  Budynek mieszkalny ul. Wrocławska 227 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1907.  Budynek mieszkalny ul. Wrocławska 229-
235 

l. 20-te XX w. Domy mieszkalne  

1908.   Zajazd "Zum Rheingau", ob. w części 
użytkowany - budynek mieszkalny 

ul. Wrocławska 232 ok. 1900-1915 r. Domy mieszkalne  

1909.  Budynek mieszkalny ul. Wrocławska 234 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

1910.  Budynek mieszkalny ul. Wrocławska 236 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1911.  Budynek mieszkalny ul. Wrocławska 237 pocz. XX w. Domy mieszkalne  
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1912.  Budynek mieszkalny, w części z usługowym 
przyziemiem 

ul. Wrocławska 239 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1913.  Budynek mieszkalny ul. Wrocławska 240 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1914.  Budynek mieszkalny, w części z usługowym 
przyziemiem 

ul. Wrocławska 241 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

1915.  Budynek mieszkalny ul. Wrocławska 242 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1916.  Budynek mieszkalny, w części z usługowym 
przyziemiem 

ul. Wrocławska 244 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

1917.  Budynek mieszkalny ul. Wrocławska 251 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1918.  Budynek mieszkalny (bliźniaczy z nr 270) ul. Wrocławska 268 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

1919.  Budynek mieszkalny (bliźniaczy z nr 268) ul. Wrocławska 270 pocz. XX w. Domy mieszkalne  

1920.  Budynek mieszkalny (bliźniaczy z nr 276) ul. Wrocławska 274 pocz. XX w., 
pocz. XXI w. 

Domy mieszkalne  

1921.  Budynek mieszkalny (bliźniaczy z nr 274) ul. Wrocławska 276 pocz. XX w., 
pocz. XXI w. 

Domy mieszkalne  

1922.  Budynek mieszkalny (bliźniaczy z nr 280) ul. Wrocławska 278 pocz. XX w., 
pocz. XXI w. 

Domy mieszkalne  

1923.  Budynek mieszkalny (bliźniaczy z nr 278) ul. Wrocławska 280 pocz. XX w., 
pocz. XXI w. 

Domy mieszkalne  

1924.  Budynek mieszkalny - willa ul. Wrocławska 288 ok. 1920 r. Domy mieszkalne  

1925.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stanisława Wyspiańskiego 1 ok. 1900-1905 r. Domy mieszkalne  

1926.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stanisława Wyspiańskiego 2 ok. 1900-1905 r. Domy mieszkalne  

1927.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stanisława Wyspiańskiego 3 ok. 1900-1905 r. Domy mieszkalne  

1928.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stanisława Wyspiańskiego 4 1905 r. Domy mieszkalne  

1929.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 ok. 1905-1910 r. Domy mieszkalne  

1930.  Willa „Körnerhaus“, ob. dom wielorodzinny ul. Stanisława Wyspiańskiego 11 ok. 1910 r., po 
1993 r. 

Domy mieszkalne  

1931.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Władysława Łokietka 2 l. 1877–1899(?), 
l.1901-1903. 

Domy mieszkalne  
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1932.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Władysława Łokietka 4 ok. 1880-1890 r. Domy mieszkalne  

1933.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Władysława Łokietka 6 ok. 1880-1890 r. Domy mieszkalne  

1934.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Władysława Łokietka 14 ok. 1870-1877 r. Domy mieszkalne  

1935.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Władysława Łokietka 16 ok. 1880-1890 r. Domy mieszkalne  

1936.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Władysława Łokietka 18 ok. 1880-1890 
r., pocz. XXI w. 
(przebudowa) 

Domy mieszkalne  

1937.  Budynek mieszkalny ul. Zagrodowa 1-3-5 l. 1924-1929 Domy mieszkalne  

1938.  Budynek mieszkalny ul. Zagrodowa 7-9-11 l. 1924-1929 Domy mieszkalne  

1939.  Budynek mieszkalny ul. Zagrodowa 18-20-
22 

l. 1924-1929 Domy mieszkalne  

1940.  Zespół folwarku "Schuberthof": dom zarządcy 
folwarku (?), ob. dom mieszkalny 

ul. Zamiejska 4 2 ćw. XIX w. Zabudowa folwarczna  

1941.  Zespół folwarku "Schuberthof": restauracja, ob. 
budynek mieszkalny 

ul. Zamiejska 6 3/4 ćw. XIX w. Zabudowa folwarczna  

1942.  Kamienica mieszczańska, ob. siedziba Urzędu 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we 
Wrocławiu, Oddział Terenowy w Legnicy 

ul. Zamkowa 2 XVII w., poł. 
XVIII w. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

A/3083/587/L z dnia 
1981.04.14 

1943.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Zamkowa 5-6 1896 r. Domy mieszkalne  

1944.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Zamkowa 7 ok. 1896 r. Domy mieszkalne  

1945.  Zamek Piastowski pl. Zamkowy 1 XIII w., XIII/XIV 
w. – wieże, XV 
w., 1533 r. – 
brama z 
portalem i 
basteja; 1764 r., 
1840 r., k. XIX 
w., l. 70 XX w. 

Zamki 585/74/6/L z dnia 1949.03.29 

1946.  Gmach kolegium jezuickiego, ob. klasztor i 
seminarium o.o. Franciszkanów 

ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1 l. 1700-1706, 
1967-1975 r. 

Obiekty sakralne 577/67/5/L z dnia 1949.11.25 
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1947.  Kościół klasztorny Jezuitów, ob. paraf. p.w. św. 
Jana Chrzciciela 

ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1 l. 1294-1341, l. 
1714-1727, l. 
1801-1804, 
1896 r., 1912 r., 
l. 1949-1950, 
1954-1955 r., 
1977 r. 

Obiekty sakralne 576/745/124/L z dnia 
1960.09.23 

1948.  Mauzoleum Piastów w kościele klasztornym 
Jezuitów, ob. paraf. p.w. św. Jana Chrzciciela 

ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1 l. 1677-1679, 
XIX w., 1901 r., 
1955 r., 1960-
1963 r. 

Obiekty sakralne 578/60/4/L z dnia 1949.11.25 

1949.  Most kolejowy z kładkami pieszymi na rzece 
Czarna Woda 

ul. Zbożowa  1898 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

1950.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Zielona 1/1a pocz. XX w Domy mieszkalne  

1951.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Zielona 4 ok. 1885 r. Domy mieszkalne  

1952.  Kamienice czynszowe, ob. budynki mieszkalne ul. Zielona 5/6 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

1953.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Zielona 7 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

1954.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Zielona 7a ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

1955.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Zielona 8 ok. 1865 r., po 
2000 r. 

Domy mieszkalne  

1956.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Zielona 9 ok. 1930 r. Domy mieszkalne  

1957.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Zielona 10 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

1958.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Zielona 11 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

1959.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Zielona 12 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

1960.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Zielona 14 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

1961.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Zielona 15 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

1962.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Zielona 16 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

1963.  Szkoła Ludowa "Volks-Doppelschule", ob. II 
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława 
Wyspiańskiego 

ul. Zielona 17 1900 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1964.  Budynek mieszkalny, ob. usługowy ul. Ziemowita 5 3 ćw. XIX w., Domy mieszkalne  
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pocz. XXI w. 
(remont) 

1965.  Budynek mieszkalny ul. Ziemowita 16 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1966.  Zagroda: budynek gospodarczy ul. Ziemowita 24 1883 r. (?) Budynki gospodarcze  

1967.  Zagroda: dom mieszkalny ul. Ziemowita 24 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1968.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: budynek 
mieszkalny 

ul. Ziemowita 30 ok. poł. XIX, 
pocz. XX w., 
pocz. XXI w. 
(remont części 
budynku) 

Domy mieszkalne  

1969.  Zespół mieszkalno-gospodarczy: stodoła ul. Ziemowita 30 2 poł. XIX, 1887 
r. 

Zabudowa folwarczna  

1970.  Obelisk upamiętniający obozowisko Fryderyka 
Wielkiego pod Legnicą w 1760 r. (w ruinie) 

ul. Złotoryjska (obok 
numeru 
168) 

1910 r. Ogrodzenia, bramy i 
kordegardy 

 

1971.  Postument pomnika gen. Johannesa Georga 
von Arnima 

ul. Złotoryjska /Piecho
ty 

1912 r. Domy mieszkalne  

1972.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem. 

ul. Złotoryjska 7 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1973.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Złotoryjska 9 1881 r. Domy mieszkalne  

1974.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
użyteczności publicznej (siedziby banków) 

ul. Złotoryjska 16-18 k. XIX w., k. XX 
w. (przebudowa 
i rozbudowa) 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1975.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Złotoryjska 17 1877 r. Domy mieszkalne  

1976.  Dom Ewangelicki "Lutherhaus", ob. Sąd 
Rejonowy 

ul. Złotoryjska 19 ok. 1900 r., k. 
XX w. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1977.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym (w części) przyziemiem - 
restauracja 

ul. Złotoryjska 21 ok. 1860 r., XX 
w. 

Domy mieszkalne  

1978.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Złotoryjska 23 ok. 1860 r. Domy mieszkalne  
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1979.  Kamienica czynszowa ze sklepem Friedricha 
Höpera (materiały dekoracyjne - wykładziny, 
firany), ob. budynek mieszkalny z usługowym 
przyziemiem 

ul. Złotoryjska 25 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1980.  Budynek Sądu Krajowego "Land-und Amts 
Gericht", ob. Sąd Okręgowy 

ul. Złotoryjska 40 1870-1873 r., l. 
30-te XX w. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1981.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 41 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1982.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 43 k. XIX w. Domy mieszkalne  

1983.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 45 l. 1870–1890 r. Domy mieszkalne  

1984.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 47  ok. 1875–1890 
r. 

Domy mieszkalne  

1985.  Budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 48 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1986.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 49 ok. 1895–1900 r. Domy mieszkalne  

1987.  Oficyna kamienicy czynszowej, ob. budynek 
mieszkalny 

ul. Złotoryjska 49 of ok. 1900-1910 r. Domy mieszkalne  

1988.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Złotoryjska 50 1890 r. Domy mieszkalne  

1989.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 52 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

1990.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 53 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1991.  Budynek użyteczności publicznej (?) "Brunnen", 
ob. Przedszkole Niepubliczne „Jedynka” 

ul. Złotoryjska 54/56 ok. 1870 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1992.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Złotoryjska 55 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1993.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Złotoryjska 58 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1994.  Budynek mieszkalny, ob. budynek usługowy 
(Spółdzielnia Inwalidów „Legspin”, Centrum 
Rehabilitacji, "Costamedicus") 

ul. Złotoryjska 62 3 ćw. XIX w. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

1995.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 63 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1996.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 65 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

1997.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 67 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  
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1998.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 68 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

1999.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 70 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

2000.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 71 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2001.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 72 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

2002.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 73 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2003.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 74 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

2004.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 75 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2005.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Złotoryjska 76 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

2006.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 77 1900–1905 r. Domy mieszkalne  

2007.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 78 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

2008.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 79 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

2009.  Budynek mieszkalny, ob. budynek usługowy ul. Złotoryjska 80, 82 ok. 1870 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

2010.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Złotoryjska 81 ok. 1905-1910 r. Domy mieszkalne  

2011.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 83 ok. 1908-1910 r. Domy mieszkalne  

2012.  Willa „Ville Bienwald”, ob. obiekt nieużytkowany ul. Złotoryjska 84 1869 r. Domy mieszkalne  

2013.  Willa Hansa Rottera, ob. siedziba NOT ul. Złotoryjska 87 1887 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

A/3069/983/L z dnia 
1993.05.08 

2014.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Złotoryjska 88 ok. 1870-1880 r. Domy mieszkalne  

2015.  Willa pałacowa Juliusa Rothera ul. Złotoryjska 89 1872–1888 r. Domy mieszkalne A/3071/985/L z dnia 
1993.06.07 

2016.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 90 ok. 1870-1880 r. Domy mieszkalne  

2017.  Willa ul. Złotoryjska 91 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne A/3070/986/L z dnia 
1993.06.07 

2018.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 92 ok. 1870-1880 r. Domy mieszkalne  
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2019.  Willa ul. Złotoryjska 93 4 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

2020.  Kamienica czynszowa z oficyną, ob. budynek 
mieszkalny 

ul. Złotoryjska 94 ok. 1880-1890 r. Domy mieszkalne  

2021.  Willa, ob. Bank Ochrony Środowiska ul. Złotoryjska 95 l. 1905-1910 Budowle użyteczności 
publicznej 

 

2022.  Kamienica czynszowa z oficyną, ob. budynek 
mieszkalny 

ul. Złotoryjska 96a, 
96b 

ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

2023.  Willa ul. Złotoryjska 97 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2024.  Kamienica czynszowa z oficyną, ob. budynek 
mieszkalny 

ul. Złotoryjska 98-98of ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

2025.  Dom wielorodzinny. ul. Złotoryjska 99a, 
99b, 
99c 

ok. 1925 r. Domy mieszkalne  

2026.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 100 ok. 1880-1890 r. Domy mieszkalne  

2027.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 102 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

2028.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 104 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

2029.  Dom wielorodzinny ul. Złotoryjska 105 a-b 1927-1930 r. Domy mieszkalne  

2030.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 106 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

2031.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 108 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

2032.  Budynek mieszkalny w zespole cegielni i 
zakładu ceramicznego J. Rothera, ob. budynek 
mieszkalny 

ul. Złotoryjska 109 ok. 1900 r., l. 
20/30 te XX w. 
(przebudowa, 
nadbudowa) 

Domy mieszkalne  

2033.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 110 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

2034.  Budynek mieszkalny w zespole cegielni i 
zakładu ceramicznego J. Rothera, ob. budynek 
mieszkalny 

ul. Złotoryjska 111 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2035.  Budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 112 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  

2036.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 114 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

2037.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 118 3 ćw. XIX w. Domy mieszkalne  
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2038.  Kamienica czynszowa, ob. budynek 
mieszkalno-usługowy 

ul. Złotoryjska 120 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

2039.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 122 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

2040.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 124 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

2041.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 128 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

2042.  Budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 130 ok. 1860-1870 r. Domy mieszkalne  

2043.  Budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 132 ok. 1860-1870 r. Domy mieszkalne  

2044.  Willa ul. Złotoryjska 134 ok. 1880 r. Domy mieszkalne  

2045.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 138 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

2046.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Złotoryjska 140 ok. 1880-1890 r. Domy mieszkalne  

2047.  Dom wielorodzinny ul. Złotoryjska 150, 
150a 

1927-1930 r. Domy mieszkalne  

2048.  Dom wielorodzinny ul. Złotoryjska 154a, 
154b 

l. 1927-1930 r. Domy mieszkalne  

2049.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 1 XIX/XX w. Domy mieszkalne  

2050.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny. ul. Waleriana Łukasińskiego 2 ok. 1911 r. Domy mieszkalne  

2051.  Willa ul. Waleriana Łukasińskiego 3 1898 r., l. 80. XX 
w., 2012 r. 

Domy mieszkalne 658/1019/L z dnia 1994.04.13 

2052.  Willa, ob. Niepubliczne Przedszkole "Kredka" ul. Waleriana Łukasińskiego 4 ok. 1900 r. , 
1993 r., 2012 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

2053.  Kamienica czynszowa „Pod gryfami”, ob. Żłobek 
nr 2 

ul. Waleriana Łukasińskiego 5 ok. 1907 r., l. 
70/80-te XX w., 
1994 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

2054.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 6 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2055.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 7 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2056.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 8 ok. 1890-1900 r. Domy mieszkalne  

2057.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 8a ok. 1890-1900 r. Domy mieszkalne  

2058.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 9 l. 70-te XIX w., 
1895 r. 

Domy mieszkalne  
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2059.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 10 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

2060.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 11 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

2061.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 12 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

2062.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 13 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

2063.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 15 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

2064.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 16 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

2065.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 17 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

2066.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 18 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

2067.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 19 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

2068.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 20 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

2069.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 21 l. 70-te XIX w., l. 
20-te XX w. 

Domy mieszkalne  

2070.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 22 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

2071.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 23 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

2072.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 24 l. 80-te XIX w. Domy mieszkalne  

2073.  Willa, ob. Wyższa Szkoła Zarządzania ul. Waleriana Łukasińskiego 25 l. 80-te XIX w., 
po 1993 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

2074.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 26 l. 80-te XIX w. Domy mieszkalne  

2075.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 27  l. 80-te XIX w. Domy mieszkalne  

2076.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 28 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

2077.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 29 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

2078.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
oraz Biblioteka Publiczna 

ul. Waleriana Łukasińskiego 30 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

2079.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 31 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

2080.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 32 l. 70-te XIX w., 
rozbudowa l. 20-
te XX w. 

Domy mieszkalne  
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2081.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 33 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

2082.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 34 l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

2083.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 35  l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

2084.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 36  l. 70-tych XIX w. Domy mieszkalne  

2085.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 37  l. 70-te XIX w. Domy mieszkalne  

2086.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 38 XIX/XX w. Domy mieszkalne  

2087.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 39 XIX/XX w. Domy mieszkalne  

2088.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 40 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2089.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 41 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2090.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 42 1900, 1988 , 
1991 r. 

Domy mieszkalne  

2091.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 43 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2092.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 44 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2093.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 45 1898 r. Domy mieszkalne  

2094.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 46 ok. 1905-1912 r. Domy mieszkalne  

2095.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 47 ok. 1905-1912 r. Domy mieszkalne  

2096.  Kamienica czynszowa, tzw. "Villa Martha", ob. 
budynek mieszkalny 

ul. Waleriana Łukasińskiego 48 ok. 1905 -1912 
r. 

Domy mieszkalne  

2097.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Łąkowa 1 k. XIX w. Domy mieszkalne  

2098.  Budynek mieszkalny z salą widowiskową, salą 
zabaw, ogrodem zimowym, restauracją i 
winiarnią, ob. budynek mieszkalny (sala 
rozebrana) 

ul. Łąkowa 2 ok. poł. XIX w., 
k. XIX, 1902 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

2099.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Łąkowa 2a k. XIX w., pocz. 
XX w. 
(przebudowa) 

Domy mieszkalne  

2100.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Łąkowa 2b k. XIX w. Domy mieszkalne  

2101.  Budynek pomocniczy stacji pompowni ścieków 
na Kartuzach "Pumpstation Carthaus", ob. 

ul. Łąkowa 5 po 1920 r. Budowle użyteczności 
publicznej 
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nieużytkowany 

2102.  Budynek stacji pompowni ścieków na Kartuzach 
"Pumpstation Carthaus", ob. budynek 
mieszkalno-gospodarczy. 

ul. Łąkowa 5 4 ćw. XIX w. i 
pocz. XX w. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

2103.  Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno-
usługowy 

ul. ks. Piotra Ściegiennego 1-3 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

2104.  Kamienica czynszowa, ob. budynek biurowy ul. ks. Piotra Ściegiennego 1-3 ok. 1890 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

2105.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. ks. Piotra Ściegiennego 4 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

2106.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. ks. Piotra Ściegiennego 6 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

2107.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. ks. Piotra Ściegiennego 14 ok. 1890 r. Domy mieszkalne  

2108.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. ks. Piotra Ściegiennego 23 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

2109.  Zakład przemysłowy firmy "Schlottmann & 
Co.A.G.": produkcja wyrobów wełnianych: 
budynek administracyjny, ob. Spółka 
Americanos 

ul. ks. Piotra Ściegiennego 25 ok. 1910 r.  Budownictwo 
przemysłowe 

 

2110.  Zakład przemysłowy firmy "Schlottmann & 
Co.A.G.": produkcja wyrobów wełnianych: 
budynek fabryczny I, ob. Spółka Americanos 

ul. ks. Piotra Ściegiennego 25 ok. 1910 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

2111.  Zakład przemysłowy firmy "Schlottmann & 
Co.A.G.": produkcja wyrobów wełnianych: 
budynek fabryczny II, ob. Spółka Americanos 

ul. ks. Piotra Ściegiennego 25 ok. 1910 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

2112.  Zakład przemysłowy firmy "Schlottmann & 
Co.A.G.": produkcja wyrobów wełnianych: 
główny magazyn surowców i hala wzorcowni, 
ob. Spółka Americanos; nieużytkowany 

ul. ks. Piotra Ściegiennego 25 l. 1910-1930, 
2013 r. (remont, 
przebudowa) 

Budownictwo 
przemysłowe 

A/1028/1-2 z dnia 2007.10.06 

2113.  Zakład przemysłowy firmy "Schlottmann & 
Co.A.G.": produkcja wyrobów wełnianych: 
magazyn wyrobów gotowych, ob. Spółka 
Americanos - nieużytkowany 

ul. ks. Piotra Ściegiennego 25 ok. 1920 r., 2013 
r. (remont, 
przebudowa) 

Budowle użyteczności 
publicznej 

A/1028/1-2 z dnia 2007.10.06 

2114.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. ks. Piotra Ściegiennego 29 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

2115.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. ks. Piotra Ściegiennego 31 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  
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2116.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. ks. Piotra Ściegiennego 33 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

2117.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. ks. Piotra Ściegiennego 35 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

2118.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. ks. Piotra Ściegiennego 37 ok. 1875 r. Domy mieszkalne  

2119.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. ks. Piotra Ściegiennego 39 ok. 1895 r. Domy mieszkalne  

2120.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. ks. Piotra Ściegiennego 41 ok. 1870 r., po 
1945 r . 

Domy mieszkalne  

2121.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. ks. Piotra Ściegiennego 43 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

2122.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. ks. Piotra Ściegiennego 45 ok. 1870 r., l. 90-
te XX w. - 
nadbudowa 

Domy mieszkalne  

2123.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. ks. Piotra Ściegiennego 47 ok. 1870 r. Domy mieszkalne  

2124.  Gazownia Miejska "Städtische Gaswerk 
Liegnitz": budynek piecowni i kotłowni, ob. 
Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
Oddział. Zakład Gazowniczy Wrocław. Rejon 
Dystrybucji Gazu Legnica 

ul. Ścinawska 1 1857 r., l. 1914-
1916 

Budownictwo 
przemysłowe 

A/4961/1-2 z dnia 2011.03.02 

2125.  Gazownia Miejska "Städtische Gaswerk 
Liegnitz": wieża amoniakalna, ob. Dolnośląska 
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział. Zakład 
Gazowniczy Wrocław. Rejon Dystrybucji Gazu 
Legnica 

ul. Ścinawska 1 l. 1914-1916 Budownictwo 
przemysłowe 

A/4961/1-2 z dnia 2011.03.02 

2126.  Gazownia Miejska "Städtische Gaswerk 
Liegnitz": zbiornik na gaz, ob. Dolnośląska 
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział. Zakład 
Gazowniczy Wrocław. Rejon Dystrybucji Gazu 
Legnica, ob. magazyn 

ul. Ścinawska 1 1875 r. Budownictwo 
przemysłowe 

 

2127.  Siedziba kolei Legnica-Ścinawa-Rawicz-Kobylin 
- budynek biurowo-administracyjny, ob. 
budynek mieszkalny 

ul. Ścinawska 2 ok. 1930 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

 

2128.  Dworzec kolejowy Legnica Północ, tzw. 
Kobyliński, ob. PKP S.A. Oddz. 
Gospodarowania Nieruchomościami we 
Wrocławiu – Rejon nr 2 Administracji i 
Utrzymania Nieruchomości w Legnicy 

ul. Ścinawska 2a 1898 r. Budowle użyteczności 
publicznej 

636/802/L z dnia 1987.12.28 



 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – tekst jednolity 

Załącznik nr 5 -  119 | S t r o n a  

Lp. Obiekt Adres Nr Datowanie Rodzaj Wpis do rejestru 

2129.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Świętej Trójcy 2 ok. 1905-1910 r. Domy mieszkalne  

2130.  Budynek mieszkalny ul. Żeglarska 3 ok. poł. XIX w. Domy mieszkalne  

2131.  Budynek mieszkalny, ob. budynek użyteczności 
publicznej (w zarządzie Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej w Legnicy) 

ul. Żeglarska 4 ok. poł. XIX w., 
1989 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

2132.  Budynek mieszkalny, ob. budynek użyteczności 
publicznej (w zarządzie Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej w Legnicy) 

ul. Żeglarska 5 ok. poł. XIX w., 
1989 r. 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

2133.  Budynek mieszkalny ul. Żeglarska 6 ok. 1860 r. Domy mieszkalne  

2134.  Budynek administracyjny fabryki wyrobów 
srebrnych "Liegnitzer Silberwarenfabrik Paul 
Sandig & Co.", po 1945 r. Fabryki Nakryć 
Stołowych "LEFANA", po 2001 r. Warszawskiej 
Fabryki Platerów "HEFRA S.A.", ob. 
nieużytkowany 

ul. Żeglarska 8 1869 r., ok. 1910 
r. (rozbudowa) 

Budowle użyteczności 
publicznej 

 

2135.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 1 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2136.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Żwirki i Wigury 2 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2137.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 2a ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2138.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 3 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2139.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 5 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2140.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 6 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2141.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 7 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2142.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 8 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2143.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 9 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2144.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 10 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2145.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 11 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2146.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 12 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2147.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 13 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  
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2148.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 14 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2149.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 15 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2150.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 16 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2151.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 17 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2152.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 18 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2153.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 19 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2154.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 20 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2155.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 21 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2156.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 22 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2157.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 23 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2158.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 24 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2159.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 25 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2160.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 26 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2161.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem (część) 

ul. Żwirki i Wigury 27 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2162.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 28 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2163.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 29 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2164.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 30 ok. 1900 r. Domy mieszkalne  

2165.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 34 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

2166.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 35 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

2167.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem (część) 

ul. Żwirki i Wigury 36 1908 r. Domy mieszkalne  

2168.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 37 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

2169.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 38 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

2170.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 39 1905 r. Domy mieszkalne  

2171.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 40 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  
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2172.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 41 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

2173.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 42 1908 r. Domy mieszkalne  

2174.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 43 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

2175.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem (część) 

ul. Żwirki i Wigury 44 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  

2176.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Żwirki i Wigury 45 1908 r. Domy mieszkalne  

2177.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem 

ul. Żwirki i Wigury 46 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

2178.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny 
z usługowym przyziemiem (część) 

ul. Żwirki i Wigury 47 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

2179.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 48 1909 r. Domy mieszkalne  

2180.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 49 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

2181.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 50 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

2182.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 52 ok. 1910 r. Domy mieszkalne  

2183.  Wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 53 po 1925 r. Domy mieszkalne  

2184.  Wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 55 po 1925 r. Domy mieszkalne  

2185.  Wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 57 po 1925 r. Domy mieszkalne  

2186.  Wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Żwirki i Wigury 59 po 1925 r. Domy mieszkalne  

2187.  Zespół pałacowo-folwarczny "Lipniki": budynek 
mieszkalno-gospodarczy 

ul. Żytnia 4, 5, 6, 
7 

l. 90-te XIX w., l. 
70-te XX w. 

Zabudowa folwarczna  

2188.  Zespół pałacowo-folwarczny "Lipniki": budynek 
inwentarski z brama przejazdową i stodołą III 

ul. Żytnia 4-8 l. 90-te XIX w. Zabudowa folwarczna  

2189.  Zespół pałacowo-folwarczny "Lipniki": budynek 
wagi, ob. nieużytkowany 

ul. Żytnia 4-8 l. 90-te XIX w. Zabudowa folwarczna  

2190.  Zespół pałacowo-folwarczny "Lipniki": budynek 
wędzarni (?) przy budynku inwentarskim, ob. 
nieużytkowany 

ul. Żytnia 4-8 l. 90-te XIX w. Zabudowa folwarczna  

2191.  Zespół pałacowo-folwarczny "Lipniki": stodoła I ul. Żytnia 4-8 l. 90-te XIX w. Zabudowa folwarczna  
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2192.  Zespół pałacowo-folwarczny "Lipniki": stodoła II ul. Żytnia 4-8 l. 90-te XIX w. Zabudowa folwarczna  

2193.  Zespół pałacowo-folwarczny "Lipniki": pałac, ob. 
budynek mieszkalny 

ul. Żytnia 8 l. 90-te XIX w., l. 
70-te XX w. 

Pałace  

2194.  Kamienica czynszowa, ob. budynek mieszkalny ul. Stefana Żółkiewskiego 2, 4 ok. 1905 r. Domy mieszkalne  
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ZAŁĄCZNIK 6  WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH OBJĘTYCH GMINNĄ EWIDECJĄ 

ZABYTKÓW 

L.p. Numer Chronologia / Datowanie Rodzaj Wpis do rejestru 

1 /65/78-20 punkt osadniczy / chronologia nieokreślona 
Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

2 1/1/77-20 

średniowiecze VIII-XII w. / grodzisko; 
średniowiecze XII-XIII w. / cmentarzysko 
szkieletowe; późne średniowiecze, okres 
nowożytny / zamek 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

3 2/2/77-20 późne średniowiecze, ok. 1290 r. / skarb 
Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

4 3/3/77-20 
kultura łużycka, epoka brązu, halsztat / 
cmentarzysko ciałopalne 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

5 4/4/77-20 
wczesne średniowiecze XI w. / 
cmentarzysko szkieletowe 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

6 5/5/77-20 
epoka brązu II okres-halsztat / 
cmentarzysko ciałopalne 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

7 6/6/77-20 neolit / grób szkieletowy 
Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

8 7/7/77-20 
okres wpływów rzymskich / cmentarzysko 
ciałopalne 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

9 8/8/77-20 
wczesne średniowiecze / cmentarzysko 
szkieletowe 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

10 9/9/77-20 

okres lateński / cmentarzysko ciałopalne; 
okres wpływów rzymskich / cmentarzysko 
ciałopalne; wczesne średniowiecze IX w. / 
cmentarzysko szkieletowe 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

11 10/10/77-20 okres lateński / grób ciałopalny 
Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

12 11/11/77-20 
epoka kamienia – epoka brązu / ślad 
osadnictwa; epoka brązu – okres halsztacki 
/ osada 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

13 12/12/77-20 wczesne średniowiecze / osada 
Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

14 13/13/77-20 epoka kamienia / ślad osadnictwa 
Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

15 13/61/78-20 
halsztat / osada, pradzieje / punkt 
osadniczy, średniowiecze / ślad osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: < 0.01 
ha 

 

16 14/14/77-20 
wczesne średniowiecze / cmentarzysko 
szkieletowe 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

17 15/15/77-20 
halsztat / osada; okres wpływów rzymskich 
/ osada; późne średniowiecze / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

18 15/92/78-21  chronologia nieokreślona / punkt osadniczy  
Stanowiska 
archeologiczne 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

19 16/16/77-20 
epoka kamienia - epoka brązu / ślad 
osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 
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20 17/17/77-20 neolit / ślad osadnictwa 
Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

21 18/18/77-20 epoka brązu III okres / skarb 
Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

22 19/19/77-20 epoka brązu II okres / cmentarzysko 
Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

23 20/20/77-20 
epoka brązu II okres-halsztat / 
cmentarzysko ciałopalne 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

24 21/21/77-20 

epoka brązu-halsztat / cmentarzysko 
ciałopalne; okres lateński - okres wpływów 
rzymskich / cmentarzysko ciałopalne; 
wczesne średniowiecze faza młodsza / 
osada; późne średniowiecze XIII-XIV w. / 
osada 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

25 22/22/77-20 epoka brązu-halsztat / osada 
Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

26 23/33/77-20 wczesne średniowiecze / grodzisko 
Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

27 24/36/77-20 
epoka brązu II okres-halsztat / ślad 
osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

28 25/37/77-20 okres wpływów rzymskich / osada 
Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

29 26/38/77-20 neolit / grób szkieletowy 
Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

30 27/39/77-20 
epoka brązu III okres / cmentarzysko 
ciałopalne 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

31 28/40/77-20 
późne średniowiecze - okres nowożytny / 
sieć wodociągowa 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

32 29/41/77-20 
późne średniowiecze / cmentarzysko 
szkieletowe 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

33 30/42/77-20 
wczesne średniowiecze XII-XIII w. / osada; 
późne średniowiecze XIV-XIV w. / miasto 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

34 31/43/77-20 
wczesne średniowiecze XII-XIII w. / osada; 
późne średniowiecze XIV-XVI w. / miasto 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

35 32/44/77-20 
średniowiecze XII-XIII w. / cmentarzysko 
szkieletowe 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

36 33/45/77-20 
późne średniowiecze XV-XVI w. / 
cmentarzysko szkieletowe 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

37 34/46/77-20 
halsztat / cmentarzysko ciałopalne; późne 
średniowiecze XIV-XIV w. / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

38 35/57/77-20 
chronologia nieokreślona / cmentarzysko 
szkieletowe; okres nowożytny XVI w. / 
osada 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne bez lokalizacji 

 

39 36/58/77-20 okres wpływów rzymskich późny / osada(?) 
Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne bez lokalizacji 
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40 37/59/77-20 neolit / ślad osadnictwa  
Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne bez lokalizacji 

 

41 38/60/77-20 późne średniowiecze / ślad osadnictwa 
Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne bez lokalizacji 

 

42 39/61/77-20 
epoka brązu II okres / cmentarzysko 
szkieletowe; okres wpływów rzymskich / 
cmentarzysko 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne bez lokalizacji 

 

43 40/62/77-20 wczesne średniowiecze / skarb 
Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne bez lokalizacji 

 

44 41/63/77-20 średniowiecze / miasto 
Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne bez lokalizacji 

 

45 42/64/77-20 neolit / ślad osadnictwa 
Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne bez lokalizacji 

 

46 43/65/77-20 średniowiecze / funkcja nieokreślona 
Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne bez lokalizacji 

 

47 44/66/77-20 
pradzieje / ślad osadnictwa; późne 
średniowiecze – okres nowożytny / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

48 45/69/77-20 
pradzieje / ślad osadnictwa; późne 
średniowiecze XIII – XV wiek / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

49 46/71/77-20 
późne średniowiecze - okres nowożytny 
XIV-XVI w. / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

50 47/73/77-20 

III – IV okres epoki brązu / ślad osadnictwa; 
okres lateński / ślad osadnictwa; wczesne 
średniowiecze X-XI w. / ślad osadnictwa; 
późne średniowiecze XIII – XIV wiek / 
osada 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

51 49/77/77-20 
wczesne śedniowiecze / ślad osadnictwa; 
późne średniowiecze XIV – XV w. / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

52 50/78/77-20 pradzieje / ślad osadnictwa 
Stanowiska 
archeologiczne: < 0.01 
ha 

 

53 51/80/77-20 
epoka brązu-halsztat / osada; pradzieje / 
ślad osadnictwa; późne średniowiecze XIII-
XIV w. / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

54 52/83/77-20 
pradzieje / ślad osadnictwa; późne 
średniowiecze XIII-XIV w. / punkt osadniczy 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

55 53/86/77-20 
pradzieje / ślad osadnictwa; późne 
średniowiecze XIV-XV w. / ślad osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: < 0.01 
ha 

 

56 54/88/77-20 
pradzieje / ślad osadnictwa; wczesne 
średniowiecze VIII-X w. / osada; późne 
średniowiecze XIII-XIV w. / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

57 55/89/77-20 
późne średniowiecze - okres nowożytny 
XIII-XVI w. / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

58 56/90/77-20 
późne średniowiecze - okres nowożytny 
XIV-XVI w. / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

59 57/91/77-20 
pradzieje / ślad osadnictwa; późne 
średniowiecze - okres nowozytny XIV-XVI 
w. / punkt osadniczy 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

60 58/93/77-20 
pradzieje / ślad osadnictwa; późne 
średniowiecze XIV-XVI w. - okres 

Stanowiska 
archeologiczne: < 0.01 
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nowożytny / osada ha 

61 59/94/77-20 
późne średniowiecze XIV-XVI w. - okres 
nowożytny / ślad osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: < 0.01 
ha 

 

62 60/95/77-20 
późne średniowiecze XIV-XVI w. - okres 
nowożytny / ślad osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: < 0.01 
ha 

 

63 61/96/77-20 
późne średniowiecze XIV-XVI w. - okres 
nowożytny / ślad osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: < 0.01 
ha 

 

64 62/107/77-20 
epoka brązu / osada; późne średniowiecze 
XIII-XIV w. / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: > 0.5 ha 

 

65 63/108/77-20 

epoka kamienia / ślad osadnictwa; 
pradzieje / ślad osadnictwa; wczesne 
średniowiecze XI-XIII w. / ślad osadnictwa; 
późne średniowiecze XIII-XVI w. - okres 
nowożytny / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

66 64/109/77-20 
wczesne średniowiecze XI-XII w. / osada; 
późne średniowiecze XIII-XIV w. / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

67 65/110/77-20 

chronologia nieokreślona / osada; okres 
wpływów rzymskich / ślad osadnictwa; 
pradzieje / ślad osadnictwa; późne 
średniowiecze XIV-XV w. / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: > 0.5 ha 

 

68 66/112/77-20 
późne średniowiecze – okres nowożytny, 
XIV-XVI w. / ślad osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: < 0.01 
ha 

 

69 67/116/77-20 
pradzieje / ślad osadnictwa; późne 
średniowiecze XIV – XV w. / ślad 
osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: < 0.01 
ha 

 

70 68/118/77-20 
późne średniowiecze – okres nowożytny / 
osada 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

71 69/119/77-20 
pradzieje / ślad osadnictwa; późne 
średniowiecze – okres nowożytny / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: > 0.5 ha 

 

72 70/122/77-20 
późne średniowiecze – okres nowożytny / 
osada 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

73 71/123/77-20 
neolit? / ślad osadnictwa; pradzieje / punkt 
osadniczy 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

74 72/125/77-20 

chronologia nieokreślona / osada; pradzieje 
/ ślad osadnictwa; wczesne średniowiecze 
X – XII w. / osada; późne średniowiecze 
XIII – XIV w. / ślad osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: > 0.5 ha 

 

75 73/132/77-20 
pradzieje / osada; wczesne średniowiecze / 
osada; późne średniowiecze / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: > 0.5 ha 

 

76 74/15/78-20 
halsztat / cmentarzysko ciałopalne; 
pradzieje / ślad osadnictwa; późne 
średniowiecze XIV-XV w. / ślad osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

77 75/16/78-20 
epoka brązu-halsztat / osada; pradzieje / 
ślad osadnictwa; późne średniowiecze XIV-
XV w. / ślad osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

78 76/17/78-20 
III-IV okres epoki brązu / cmentarzysko 
ciałopalne; pradzieje / ślad osadnictwa; 
wczesne średniowiecze / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: < 0.01 
ha 

77/85/422/Arch/69 z 
dnia 1969.12.12 

79 77/20/78-20 neolit / ślad osadnictwa 
Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

80 78/21/78-20 
epoka brązu III okres-halsztat / 
cmentarzysko ciałopalne  

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne bez lokalizacji 

 

81 79/22/78-20 okres wpływów rzymskiach - okres Stanowiska  
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wpływów lateńskch IV w. / cmentarzysko 
szkieletowe 

archeologiczne: 
archiwalne bez lokalizacji 

82 80/23/78-20 okres lateński / cmentarzysko ciałopalne 
Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

83 81/24/78-20 epoka kamienia / ślad osadnictwa 
Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne bez lokalizacji 

 

84 82/25/78-20 
późny okres lateński - okres wpływów 
rzymskich / cmentarzysko szkieletowe 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

85 83/26/78-20 
I okres epoki brązu (?) / ślad osadnictwa; III 
okres epoki brązu / cmentarzysko 
ciałopalne 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

86 84/34/78-20 
III-IV okres epoki brązu / osada; pradzieje / 
ślad osadnictwa; późne średniowiecze XIII-
XIV w. / ślad osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

87 85/35/78-20 
pradzieje / ślad osadnictwa; średniowiecze 
/ osada 

Stanowiska 
archeologiczne: < 0.01 
ha 

 

88 86/36/78-20 
późne średniowiecze XIII-XIV w. / ślad 
osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: < 0.01 
ha 

 

89 87/37/78-20 

neolit / ślad osadnictwa; pradzieje / punkt 
osadniczy; wczesne średniowiecze VIII-IX 
w. / ślad osadnictwa; średniowiecze / ślad 
osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

90 88/38/78-20 
halsztat / osada; pradzieje / punkt 
osadniczy; średniowiecze / ślad osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: > 0.5 ha 

 

91 89/39/78-20 
neolit / ślad osadnictwa; halsztat / osada; 
pradzieje / ślad osadnictwa; późne 
średniowiecze XIII-XIV w. / ślad osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: > 0.5 ha 

 

92 90/40/78-20 

pradzieje / punkt osadniczy; wczesne 
średniowiecze VIII-X w. / ślad osadnictwa; 
późne średniowiecze XIII-XIV w. / ślad 
osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

93 91/41/78-20 pradzieje / ślad osadnictwa 
Stanowiska 
archeologiczne: < 0.01 
ha 

 

94 92/42/78-20 
neolit(?) / ślad osadnictwa; średniowiecze / 
ślad osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

95 93/43/78-20 
chronologia nieokreślona / osada; pradzieje 
/ ślad osadanictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

96 94/44/78-20 pradzieje / ślad osadnictwa  
Stanowiska 
archeologiczne: < 0.01 
ha 

 

97 95/51/78-20 
neolit / osada; epoka brązu / osada; 
pradzieje / punkt osadniczy; średniowiecze 
/ ślad osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: > 0.5 ha 

 

98 96/52/78-20 

chronologia nieokreślona / punkt 
osadniczy; pradzieje / ślad osadnictwa; 
późne średniowiecze XIII-XIV w. / ślad 
osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

99 97/53/78-20 
halztat(?) / osada; pradzieje / ślad 
osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: > 0.5 ha 

 

100 98/58/78-20 
pradzieje / ślad osadnictwa; średniowiecze 
/ ślad osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: < 0.01 
ha 

 

101 99/62/78-20 
pradzieje / ślad osadnictwa; późne 
średniowiecze XIV-XV w. / punkt osadniczy 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 
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102 100/63/78-20 pradzieje/ślad osadniczy 
Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

103 101/1/77-21 wczesne średniowiecze/osada 
Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

107/85/718/Arch/74 
z dnia 1974.02.21 

104 102/3/77-21 
epoka brązu IV-V okres - 
halsztat/cmentarzysko ciałopalne 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne z lokalizacją 

 

105 103/4/77-21 
pradzieje/osada; wczesne 
średniowiecze/osada; chronologia 
nieokreślona / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

112/85/724/Arch/74 
z dnia 1974.03.01 

106 104/5/77-21 
pradzieje/osada; średniowiecze/osada; 
chronologia nieokreślona/osada(?) 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

139/85/802/Arch/75 
z dnia 1975.05.07 

107 105/6/77-21 
pradzieje / punkt osadniczy; epoka brązu V 
okres-halsztat / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: > 0.5 ha 

 

108 106/17/77-21 

epoka brązu III okres-halsztat / osada(?); 
pradzieje / ślad osadniczy; wczesne 
średniowiecze X-XII w. / ślad osadniczy; 
późne średniowiecze XIV-XV w. / ślad 
osadniczy 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

138/85/801/Arch/75 
z dnia 1975.04.30 

109 107/18/77-21 
neolit / ślad osadniczy; halsztat / osada; 
okres lateński / cmentarzysko ciałopalne; 
wczesne średniowiecze / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

110 108/19/77-21 

epoka brązu V okres-halsztat / osada; 
pradzieje / osada; wczesne średniowiecze 
VIII-X w. / ślad osadnczy; późne 
średniowiecze XIII-XIV w. / ślad osadniczy 

Stanowiska 
archeologiczne: > 0.5 ha 

140/85/803/Arch/75 
z dnia 1975.05.07 

111 109/20/77-21 
epoka brązu V okres-halsztat / osada; 
późne średniowiecze XIII-XIV w. / ślad 
osadniczy 

Stanowiska 
archeologiczne: > 0.5 ha 

137/85/800/Arch/75 
z dnia 1975.04.30 

112 110/38/77-21 wczesne średniowiecze IX-XI w. / osada  
Stanowiska 
archeologiczne: < 0.01 
ha 

 

113 111/39/77-21 
chronologia nieokreślona / osada(?); późne 
średniowiecze XIV-XV w. / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

114 112/41/77-21 
pradzieje / ślad osadniczy; późne 
średniowiecze XIII-XIV w. / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: < 0.01 
ha 

 

115 113/47/77-21 
pradzieje / ślad osadniczy; okres wpływów 
rzymskich / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

116 114/50/77-21 

epoka brązu IV okres-halsztat / 
cmentarzysko ciałopalne; wczesne 
średniowiecze VIII-X w. / ślad osadniczy; 
późne średniowiecze XIII-XIV w. / ślad 
osadniczy 

Stanowiska 
archeologiczne: > 0.5 ha 

 

117 115/53/77-21 pradzieje / punkt osadniczy 
Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

118 116/54/77-21 
pradzieje / ślad osadnictwa; późne 
średniowiecze XIII-XIV w. / osada  

Stanowiska 
archeologiczne: < 0.01 
ha 

 

119 117/55/77-21 

neolit(?) / ślad osadnictwa; nieokreślona 
chronologia / osada; pradzieje / ślad 
osadnictwa; wczesne średniowiecze / ślad 
osadnctwa; średniowiecze / ślad 
osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: > 0.5 ha 

 

120 118/59/77-21 pradzieje / ślad osadnictwa; późne Stanowiska  
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L.p. Numer Chronologia / Datowanie Rodzaj Wpis do rejestru 

średniowiecze XIII-XIV w. / punkt osadniczy archeologiczne: > 0.5 ha 

121 119/60/77-21 
późne średniowiecze - okres nowożytny 
XIV-XVI w. / punkt osadniczy 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

122 120/62/77-21 
pradzieje / ślad osadniczy; późne 
średniowiecze XIII-XIV w. / ślad osadniczy 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

123 121/63/77-21 
pradzieje / ślad osadniczy; późne 
średniowiecze XIII-XIV w. / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

124 122/65/77-21 
późne średniowiecze - okres nowożytny 
XIV-XVI w. / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: < 0.01 
ha 

 

125 123/70/77-21 
późne średniowiecze - okres nowożytny 
XIV-XVI w. / ślad osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: < 0.01 
ha 

 

126 124/71/77-21 

pradzieje / ślad osadnictwa; wczesne 
średniowiecze XI-XIII w. / ślad osadnictwa; 
późne średniowiecze XIII-XIV w. / ślad 
osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: < 0.01 
ha 

 

127 125/73/77-21 
pradzieje / punkt osadniczy; wczesne 
średniowiecze / ślad osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

128 126/75/77-21 

neolit / ślad osadnictwa; pradzieje / ślad 
osadnictwa; wczesne średniowiecze VIII-X 
w. / ślad osadnictwa; wczesne 
średniowiecze X-XIII w. / ślad osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

129 127/76/77-21 
epoka brązu V okres-halsztat / osada; 
pradzieje / ślad osadnictwa; późne 
średniowiecze XIII-XIV w. / ślad osadnictwa 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

130 128/77/77-21 
pradzieje / ślad osadnictwa; późne 
średniowiecze XIII - XIV w. / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

131 129/79/77-21 neolit / ślad osadnictwa 
Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne bez lokalizacji 

 

132 130/80/77-21 
epoka brązu II okres / ślad osadnictwa; 
epoka brązu III okres / ślad osadnictwa; 
wczesne średniowiecze / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: 
archiwalne bez lokalizacji 

 

133 131/134/77-20 epoka kamienia / obozowisko(?) 
Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

134 132/135/77-20 mezolit(?) / obozowisko(?) 
Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

135 134/66/78-20 punkt osadniczy / chronologia nieokreślona 
Stanowiska 
archeologiczne: 0.01 ha - 
0.5 ha 

 

136 137/69/78-20 

V okres epoki brązu - okres halsztacki / 
osada; okres lateński - okres wpływów 
rzymskich II w. p.n.e. - IV w. n.e./ osada; 
średniowiecze XI-XV w. / osada 

Stanowiska 
archeologiczne: > 0.5 ha 

 

137 142/70/78-20 
kultura łużycka - halsztat / osada; funkcja 
nieokreślona / późne średniowiecze; 
funkcja nieokreślona / okres nowożytny 

Stanowiska 
archeologiczne: > 0.5 ha 
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ZAŁĄCZNIK 7 WYKAZ DRÓG PUBLICZNYCH 

 
Załącznik 7 zawiera wykaz dróg publicznych w obrębie miasta Legnicy. Zestawienie przestawia stan na dzień 

30.06.2022 r. i zostało opracowane na podstawie danych zawartych na stronie internetowej Zarządu Dróg 
Miejskich w Legnicy - https://zdm.legnica.eu/p,66,wykaz-drog  
 

Lp Nr drogi Nazwa, przebieg 

Drogi krajowe 

1.  3 Obwodnica Zachodnia od granicy miasta - do granicy miasta 

2.  ul. Zachodnia od granicy miasta - do Ronda Unii Europejskiej 

3.  Rondo Unii Europejskiej   

4.  ul. Zachodnia od Ronda Unii Europejskiej - do ul Jaworzyńskiej 

5.  ul. Jaworzyńska od ul. Zachodniej - do mostu przez rz. Młynówkę 

6.  most przez rz. Młynówkę   

7.  ul. Jaworzyńska od mostu przez rz. Młynówkę - do mostu przez rz. Kaczawę 

8.  most przez rz. Kaczawę   

9.  ul. Jaworzyńska od mostu przez rz. Kaczawę - do Ronda Bitwy Legnickiej 1241 r. 

10.  Rondo Bitwy Legnickiej 1241 r.   

11.  ul. Jaworzyńska od Ronda Bitwy Legnickiej 1241 r. - do granicy miasta 

12.  S3  

13.  94 ul. Chojnowska od granicy miasta - do ul. Piastowskiej 

14.  ul. Piastowska od ul. Chojnowskiej - do ul. Pocztowej 

15.  ul. Pocztowa od ul. Piastowskiej - do ul. Kartuskiej 

16.  ul. Kartuska od ul. Pocztowej - do mostu przez rz. Kaczawę 

17.  most przez rz. Kaczawę   

18.  ul. Kartuska od mostu przez rz. Kaczawę - do ul. Stefana Czarnieckiego 

19.  ul. Stefana Czarnieckiego od ul. Kartuskiej - do ul. Wrocławskiej 

20.  ul. Wrocławska od ul. Stefana Czarnieckiego - do granicy miasta 

Drogi wojewódzkie 

21.  364 Złotoryjska, od granicy miasta - do Ronda Unii Europejskiej 

22.  
333 Zachodnia od granicy miasta (wiadukt drogowy) Rondo Unii Europejskiej - do 

skrzyżowania z ul. Jaworzyńską 

23.  333 Jaworzyńska od skrzyżowania z ul. Zachodnią - do granicy miasta (wiadukt nad autostradą) 

24.  333 Poznańska od granicy miasta - do skrzyżowania z ul. Leszczyńską, Bydgoską 

25.  333 Leszczyńska od skrzyżowania z ul. Leszczyńską, Bydgoską - do ul. Brama Głogowska 

26.  
333 Brama Głogowska od skrzyżowania z ul. Głogowską, Leszczyńską do skrzyżowania 

z ul. Piastowską 

Drogi powiatowe 

27.  1250 D  ul. Rzeszotarska  

28.  2180 D  al. Ofiar Ludobójstwa OUN-UPA, ul. Pątnowska  

29.  2181 D  ul. Smokowicka,  

30.  2179 D  ul. Kunicka  

31.  2178 D  ul. Jarosława Iwaszkiewicza  

32.  
2177 D  ul. Fryderyka Skarbka, ul. Witelona, ul. Wrocławska (od Witelona do Żołnierzy II Armii 

Wojska Polskiego), ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, Al. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego (odcinek ,od II Armii Wojska Polskiego do Sudeckiej za wiaduktem), 

https://zdm.legnica.eu/p,66,wykaz-drog
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ul. Sudecka (od ul. Piłsudskiego do ul. Koskowickiej ), ul. Koskowicka (odcinek od ul. 
Sudeckiej do granicy miasta)  

33.  2176 D  ul. Gniewomierska  

34.  2175 D  ul. Stanisława Moniuszki, al. Rzeczypospolitej, ul. Zamiejska, ul. Nowodworska  

35.  
2174 D  ul. Bobrowa, ul. Działkowa, ul. Nowy Świat (od Hutników do Chojnowskiej), ul. Hutników 

(od Złotoryjskiej do Nowy Świat) 

36.  2173 D  ul. Działkowa (odcinek od granicy miasta do ul. Bobrowej)  

37.  2172 D  ul. Lotnicza  

38.  2171 D  ul. Słubicka, ul. Bagienna  

39.  2170 D  ul. Głogowska, ul. Bydgoska (od ul. Leszczyńskiej do Szczytnickiej), ul. Szczytnicka  

40.  2169 D  ul. Bolesława Prusa, ul. Marii Skłodowskiej-Curie  

41.  2168 D  ul. Spokojna  

42.  2167 D  ul. Jerzego Libana  

43.  2166 D  ul. Macieja Rataja, ul. Oświęcimska, ul. Adama Mickiewicza  

44.  
2165 D  ul. Władysława Grabskiego, Aleja100-lecia Odzyskania Niepodległości, ul. Bielańska 

(od Topolowej do Rzeczypospolitej)  

45.  2164 D  ul. Grunwaldzka, ul. Adama Asnyka (od Złotoryjskiej do Marynarskiej), ul. Marynarska  

46.  2163 D  ul. gen. Władysława Sikorskiego  

47.  
2162 D  ul. Sudecka (od ul. Jarosława Iwaszkiewicza do Koskowickiej), ul. Koskowicka (odcinek 

od Sudeckiej do ul. Wielkiej Niedźwiedzicy), ul. Wielkiej Niedźwiedzicy  

48.  2161 D  al. marszałka Józefa Piłsudskiego (odcinek od Sudeckiej do Sudeckiej)  

49.  2160 D  ul. Senatorska  

50.  2182 D  ul. Złotoryjska (odcinek od Ronda do Dziennikarskiej), ul. Dziennikarska  

51.  2159 D  ul. Muzealna, ul. Jaworzyńska (odcinek od ul. Muzealnej do ul. Zachodniej)  

Drogi gminne 

52.  107452D Akacjowa 

53.  107505D Aleja Czerwonych Maków 

54.  107451D Aleja Orła Białego 

55.  107802D Aleja Zwycięstwa 

56.  107453D gen. Andersa Władysława 

57.  107454D Andromedy 

58.  107455D Anielewicza Mordechaja 

59.  107456D Argentyńska 

60.  107458D Armii Krajowej 

61.  107459D Artyleryjska 

62.  107461D Asnyka Adama 

63.  107470D Astronomiczna 

64.  107460D Astrów 

65.  107462D Baczyńskiego Krzysztofa Kamila 

66.  107463D Bagienna 

67.  107464D Bankowa 

68.  107466D Bartnicza 

69.  107465D Bartoszowska 

70.  107881D Batalionu „Parasol” 
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71.  107880D Batalionu „Zośka” 

72.  107467D Batorego Stefana 

73.  107879D Beskidzka 

74.  107468D Będzińska 

75.  107470D Biegunowa 

76.  107469D Bielańska 

77.  107472D Bieszczadzka 

78.  107471D Bilsego Benjamina 

79.  107473D Biskupia 

80.  107809D Bławatkowa 

81.  107851D Bobrzańska 

82.  107474D Bociania 

83.  107849D Boczna 

84.  107475D Boiskowa 

85.  107476D Borsucza 

86.  107477D Bracka 

87.  107714D Brama Głogowska 

88.  107478D Bratkowa 

89.  107479D Brazylijska 

90.  107480D Broniewskiego Władysława 

91.  107482D Brzoskwiniowa 

92.  107483D Brzozowa 

93.  107484D Bukowa 

94.  107486D Bydgoska 

95.  107651D Bystra 

96.  107852D Bystrzycka 

97.  107485D Bytomska 

98.  107697D Cedrowa 

99.  107489D Ceglana 

100.  107488D Celna 

101.  107490D Ceramiczna 

102.  107491D Chabrowa 

103.  107492D Chłapowskiego Dezyderego 

104.  107813D Chłopska 

105.  107871D Chocianowska 

106.  107493D Chojnowska 

107.  107494D Chorzowska 

108.  107495D Chrobrego Bolesława 

109.  107496D Cicha 

110.  107883D Cichociemnych 

111.  107497D Ciemna 

112.  107498D Ciepła 
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113.  107499D Ciesielska 

114.  107500D Ciołkowskiego Konstantego 

115.  107502D Cisowa 

116.  107503D Cmentarna 

117.  107812D Cynkowa 

118.  107504D Cyprysowa 

119.  107811D Czarna 

120.  107506D Daktylowa 

121.  107507D Daszyńskiego Ignacego 

122.  107508D Dąbrówki 

123.  107510D Dekarska 

124.  107511D Dębowa 

125.  107512D Diamentowa 

126.  107515D Dmowskiego Romana 

127.  107513D Dobrzejowska 

128.  107900D Dojazdowa do Gniewomierskiej 

129.  107514D Domejki Ignacego 

130.  107517D Drohobycka 

131.  107518D Drozdowa 

132.  107516D Drukarska 

133.  107519D Drzymały Michała 

134.  107521D Dworcowa 

135.  107520D V Dywizji Piechoty 

136.  107523D Fabryczna 

137.  107524D Filtrowa 

138.  107525D Fiołkowa 

139.  107867D Fiołkowa -łącznik 

140.  107526D Franciszkańska 

141.  107527D Fredry Aleksandra 

142.  107501D Gagarina Jurija 

143.  107528D Galaktyczna 

144.  107529D Galileusza 

145.  107530D Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 

146.  107531D Garncarska 

147.  107430D gen. Augusta Emila Fieldorfa 

148.  107509D gen. Henryka Dąbrowskiego  

149.  107730D gen. Stefana Grota-Roweckiego  

150.  107588D gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego  

151.  107652D gen. Leopolda Okulickiego   

152.  107768D gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza 

153.  107730D gen. Kazimierza Sosnkowskiego 

154.  107532D Gliwicka 
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155.  107533D Głowackiego Bartosza 

156.  107535D Gojawiczyńskiej Poli 

157.  107462D Gombrowicza Witolda 

158.  107536D Goździkowa 

159.  107539D Góralska 

160.  107538D Górnicza 

161.  107540D Grabowa 

162.  107541D Graniczna 

163.  107542D Grodzieńska 

164.  107893D Grodzka 

165.  107543D Groszkowa 

166.  107814D Grzybowa 

167.  107884D Gumińskiego Tadeusza 

168.  107544D Gwarna 

169.  107545D Gwiezdna 

170.  107547D Handlowa 

171.  107686D Henryka Pobożnego  

172.  107815D Hetmańska 

173.  107546D Heweliusza Jana 

174.  107548D Hodowców 

175.  107549D Horyzontalna 

176.  107882D Hubalczyków 

177.  107455D Hutników 

178.  107550D Inwalidów 

179.  107864D Izerska 

180.  107552D Jagiellońska 

181.  107554D Jana Pawła II 

182.  107553D Jankowskiego Jana Stanisława 

183.  107559D Janowska 

184.  107555D Jarzębinowa 

185.  107556D Jaskółcza 

186.  107557D Jasna 

187.  107558D Jastruna Mieczysława 

188.  107560D Jaśminowa 

189.  107537D Jesionowa 

190.  107816D Jęczmienna 

191.  107561D Jodłowa 

192.  107562D Jordana Henryka 

193.  107563D Jowisza 

194.  107564D Kaczawska 

195.  107565D Kamienna 

196.  107567D Kamińskiego Aleksandra 
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197.  107566D Kanarkowa 

198.  107569D Karkonoska 

199.  107587D Kardynała Bolesława Kominka 

200.  107568D Kartuska 

201.  107570D Kasjopei 

202.  107818D Kaskady 

203.  107480D Kasprowicza Jana 

204.  107572D Kasztanowa 

205.  107573D Katowicka 

206.  107574D Kawaleryjska 

207.  107575D Kazimierza Wielkiego 

208.  107576D Kąpielowa 

209.  107577D Kedywu 

210.  107895D Kertyńskiego Janusza 

211.  107578D Kilińskiego Jana 

212.  107579D Klonowa 

213.  107580D Klonowicza Sebastiana 

214.  107898D Klubowa 

215.  107581D Kobylińska 

216.  107582D Kochanowskiego Jana 

217.  107521D Kolejowa 

218.  107584D Kolumbijska 

219.  107585D Kołobrzeska 

220.  107586D Kołodziejska 

221.  107589D Konduktorska 

222.  107590D Konopnickiej Marii 

223.  107591D Konwaliowa 

224.  107592D Koralowa 

225.  107594D Korczaka Janusza 

226.  107593D Korfantego Wojciecha 

227.  107595D Koronna 

228.  107817D Kosiarzy 

229.  107865D Kosmiczna 

230.  107819D Kosmonautów 

231.  107597D Kosowa 

232.  107596D Kossak Zofii 

233.  107599D Kościelna 

234.  107598D Kościuszki Tadeusza 

235.  107601D Kowalska 

236.  107600D Koziorożca 

237.  107556D Kraka 

238.  107862D Krasickiego Ignacego 
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239.  107582D Kraszewskiego Józefa Ignacego   

240.  107602D Kręta 

241.  107603D Krótka 

242.  107478D Krokusowa 

243.  107604D Krucza 

244.  107605D Kryniczna 

245.  107606D Krzemieniecka 

246.  107607D Krzywa 

247.  107534D Księdza Bronisława Gładysza 

248.  107679D ks. Tadeusza Łączyńskiego 

249.  107608D Książęca 

250.  107609D Księżycowa 

251.  107610D Kubusia Puchatka 

252.  107887D Kujawska 

253.  107571D Kwiatkowskiego Eugeniusza 

254.  107611D Kwiatowa 

255.  107612D Langiewicza Mariana 

256.  107820D Leśna 

257.  107457D Legionów 

258.  107613D Liliowa 

259.  107617D Limanowskiego Bolesława 

260.  107618D Limbowa 

261.  107614D Lindego Samuela Bogumiła 

262.  107616D Lipnicka 

263.  107615D Lipowa 

264.  107619D Lubińska 

265.  107860D Lubuska 

266.  107620D Lwowska 

267.  107621D Łabędzia 

268.  107622D Łagodna 

269.  107578D Łączna 

270.  107846D Łąkowa 

271.  107878D Łowicka 

272.  107593D Łukasińskiego Waleriana  

273.  107628D Magnoliowa 

274.  107624D Makowa 

275.  107850D Jacka Malczewskiego 

276.  107625D Malinowa 

277.  107626D Malwowa 

278.  107534D Mała 

279.  107629D Marcinkowskiego Karola 

280.  107685D Marsa 
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281.  107630D Masarska 

282.  107627D Matejki Jana 

283.  107890D Mazowiecka 

284.  107631D Meksykańska 

285.  107570D Merkurego 

286.  107633D Miarki Karola 

287.  107740D Mickiewicza Adama 

288.  107634D Miejska 

289.  107717D Mieszka I 

290.  107635D Mikołowska 

291.  107632D Miła 

292.  107870D Miłkowicka 

293.  107636D Mirandy 

294.  107637D Młynarska 

295.  107639D Modrzewiowa 

296.  107510D Monterska 

297.  107640D Morelowa 

298.  107641D Mostowa 

299.  107544D Murarska 

300.  107759D płk Myrka Karola  

301.  107821D Myśliwska 

302.  107642D Nad Skarpą 

303.  107787D Nadbrzeżna 

304.  107644D Najświętszej Marii Panny 

305.  107877D Nałkowskiej Zofii 

306.  107645D Nasienna 

307.  107646D Neptuna 

308.  107840D Niedziałkowskiego Mieczysława 

309.  107822D Niezapominajek 

310.  107643D Niklowa 

311.  107647D Norwida Cypriana Kamila 

312.  107853D Notecka 

313.  107714D Nowa 

314.  107648D Nowogródzka 

315.  107511D Nowowiejska 

316.  107455D Nowy Świat 

317.  107896D Objazdowa 

318.  107854D Odrzańska 

319.  107649D Ogrodowa 

320.  107481D Ojców Zbigniewa i Michała 

321.  107650D Okólna 

322.  107651D Okrężna 
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323.  107844D Okrzei Stefana 

324.  107654D Olkuska 

325.  107653D Olszewskiego Alfreda 

326.  107655D Ołowiana 

327.  107656D Opalowa 

328.  107657D Opolska 

329.  107658D Orbitalna 

330.  107659D Orzechowa 

331.  107660D Orzeszkowej Elizy 

332.  107661D Oś Kartuska 

333.  107662D Paderewskiego Ignacego 

334.  107843D Palmowa 

335.  107663D Panamska 

336.  107665D Pancerna 

337.  107666D Parkowa 

338.  107714D Partyzantów 

339.  107667D Pawia 

340.  107847D Pawicka 

341.  107905D Pawłowicka 

342.  107664D Peruwiańska 

343.  107668D Piątnicka 

344.  107671D Piechoty 

345.  107669D Piekarska 

346.  107825D Pierwiosnków 

347.  107672D Pigwowa 

348.  107759D Piskozuba Mieczysława 

349.  107673D rtm. Pileckiego Witolda 

350.  107855D Pilicka 

351.  107670D Pińska 

352.  107674D Plac Bohaterów Getta 

353.  107675D Plac Katedralny 

354.  107676D Plac Klasztorny 

355.  107678D Plac Pastora Wolfganga Meisslera  

356.  107680D Plac Słowiański 

357.  107787D Plac Sybiraków 

358.  107681D Plac Wolności 

359.  107682D Plac Zamkowy 

360.  107683D Planetarna 

361.  107684D Platanowa 

362.  107784D Plater Emilii 

363.  107685D Plutona 

364.  107687D Podchorążych 
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365.  107824D Podgórska 

366.  107688D Podmiejska 

367.  107823D Podmokła 

368.  107741D Pogodna 

369.  107861D Polarna 

370.  107689D Poligonowa 

371.  107690D Polkowicka 

372.  107691D Polna 

373.  107692D Południowa 

374.  107873D Pomorska 

375.  107511D Poprzeczna 

376.  107693D Poselska 

377.  107894D Powstanców Warszawy 

378.  107694D Powstańców Śląskich 

379.  107581D Północna 

380.  107841D Promienna 

381.  107859D Prusa Bolesława 

382.  107889D Pruszyńskiego Ksawerego 

383.  107695D Przechodnia 

384.  107872D Przemkowska 

385.  107784D Przemysłowa 

386.  107848D Przeskok 

387.  107696D Przesmyk  

388.  107875D Przybosia Juliana 

389.  107897D Pszczelarska 

390.  107698D Pszczyńska 

391.  107697D Pszeniczna 

392.  107699D Ptasia 

393.  107839D Raciborska 

394.  107850D Radosna 

395.  107903D Radwanicka 

396.  107700D Reja Mikołaja 

397.  107842D Reymonta Władysława 

398.  107701D Rolnicza 

399.  107522D Roosevelta Franklina 

400.  107702D Różana 

401.  107746D Rubinowa 

402.  107703D Rumiankowa 

403.  107705D Rybacka 

404.  107806D Rybnicka 

405.  107704D Rycerska 

406.  107706D Rymarska 
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407.  107707D Rynek 

408.  107708D Rzeczna 

409.  107709D Rzemieślnicza 

410.  107645D Samolotowa (od ronda Bitwy Legnickiej 1241 r. do Ronda Lotników 

411.  107712D Sadownicza 

412.  107826D Saneczkowa 

413.  107710D Saperska 

414.  107827D Sarnia 

415.  107713D Sawy 

416.  107755D Schumana Roberta 

417.  107715D Sejmowa 

418.  107828D Sempołowskiej Stefanii 

419.  107908D Senatorska 

420.  107716D Sielanka 

421.  107573D Siemianowicka 

422.  107717D Sienkiewicza Henryka 

423.  107829D Sienna 

424.  107718D Skarbowa 

425.  107711D Skłodowskiej-Curie Marii 

426.  107719D Skoczna 

427.  107869D skomunikowanie obwodnicy 

428.  107720D Skośna 

429.  107721D Skowronkowa 

430.  107763D Skrajna 

431.  107723D Słoneczna 

432.  107722D Słowackiego Juliusza 

433.  107566D Słowicza 

434.  107724D Smolarska 

435.  107725D Jana III Sobieskiego 

436.  107667D Sokolska 

437.  107726D Solińska 

438.  107727D Sosnowa 

439.  107728D Sosnowiecka 

440.  107729D Sowia 

441.  107830D Spacerowa 

442.  107732D Sportowców 

443.  107731D Spółdzielcza 

444.  107733D Srebrna 

445.  107874D Staffa Leopolda 

446.  107735D Stanisławowska 

447.  107736D Staszica Stanisława 

448.  107738D Stokrotek 



 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – tekst jednolity 

Załącznik nr 7 - 12 | S t r o n a  

 

Lp Nr drogi Nazwa, przebieg 

449.  107737D Stolarska 

450.  107739D Storczykowa 

451.  107741D Strojna 

452.  107740D Stroma 

453.  107452D Struga Andrzeja 

454.  107742D Stryjska 

455.  107832D Strzelecka 

456.  107743D Swojska 

457.  107744D Sygnałowa 

458.  107746D Szafirowa 

459.  107745D Szaniawskiego Jerzego 

460.  107902D Szarych Szeregów 

461.  107748D Szczecińska 

462.  107716D Szczęśliwa 

463.  107749D Szczygla  

464.  107752D Szkolna 

465.  107747D Szmaragdowa 

466.  107751D Szpakowa 

467.  107892D Szpitalna 

468.  107750D Szwoleżerów 

469.  107753D ks. Ściegiennego Piotra 

470.  107754D Ścinawska 

471.  107888D Śląska 

472.  107731D Śmigłowcowa, Szybowcowa od Ronda Lotników 

473.  107756D Śpiewna 

474.  107757D Środkowa 

475.  107522D św. Elżbiety 

476.  107551D Św. Jana 

477.  107583D Św. Maksymiliana Kolbe 

478.  107781D Św. Piotra 

479.  107766D Św. Trójcy 

480.  107784D Św. Wojciecha 

481.  107758D Świerkowa 

482.  107665D Tarasa Szewczenki 

483.  107735D Tarnopolska 

484.  107761D Tatarska 

485.  107762D Tatrzańska 

486.  107763D Topolowa 

487.  107764D Torowa 

488.  107901D Toruńska 

489.  107760D Transportowa 

490.  107845D Traugutta Romualda 
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491.  107765D Tulipanowa 

492.  107592D Turkusowa 

493.  107767D Tyska 

494.  107581D Wałbrzyska 

495.  107769D Wały Królowej Jadwigi 

496.  107858D Wały Księcia Józefa Poniatowskiego 

497.  107668D Wały Rzeczne 

498.  107770D Wandy 

499.  107771D Wańkowicza Melchiora 

500.  107886D Warmińska 

501.  107713D Warsa 

502.  107773D Warzywna 

503.  107587D Wazów 

504.  107774D Westerplatte 

505.  107834D Wędkarska 

506.  107775D Wiatrakowa 

507.  107891D Wiązowa 

508.  107856D Widawska 

509.  107833D Widokowa  

510.  107777D Wiejska 

511.  107778D Wielogórska 

512.  107541D Wierzbowa 

513.  107745D Wierzyńskiego Kazimierza 

514.  107779D Wilcza 

515.  107776D Wileńska 

516.  107799D Wiosenna 

517.  107857D Wiślana 

518.  107780D Wiśniowa 

519.  107876D Stanisława Ignacego Witkiewicza 

520.  107781D Wjazdowa 

521.  107623D Władysława Łokietka  

522.  107782D Wodna 

523.  107783D Wojska Polskiego 

524.  107787D Wrocławska 

525.  107788D Wronia 

526.  107785D Wysockiego Piotra 

527.  107786D Wyspiańskiego Stanisława 

528.  107789D Zabrzańska 

529.  107736D Zagrodowa 

530.  107792D Zalotna 

531.  107793D Zamkowa 

532.  107835D Zawietrzna 
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533.  107794D Zawiszaków 

534.  107795D Zbożowa 

535.  107836D Zdrowia 

536.  107796D bez nazwy( dawna Zesłańców Sybiru) 

537.  107797D Zielna 

538.  107798D Zielona 

539.  107800D Ziemowita 

540.  107799D Ziemska 

541.  107838D Złocieniowa 

542.  107837D Złota 

543.  107906D Złotego Florena 

544.  107863D Złotoryjska 

545.  107801D Złotoryjska 

546.  107803D Żeglarska 

547.  107804D Żeromskiego Stefana 

548.  107808D Żniwna 

549.  107806D Żołnierska 

550.  107805D Żółkiewskiego Stanisława 

551.  107518D Żurawia 

552.  107807D Żwirki i Wigury 

553.  107616D Żytnia 
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