
Fałków, dnia 29.12.2021 rok 

Komisja Inwentaryzacyjna                                                                                                        

Mienia Komunalnego                                                                                                                            

Rady Gminy w Fałkowie  

   O G Ł O S Z E N I E 

 

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego  Rady Gminy w Fałkowie  

niniejszym zawiadamia, że z dniem 30.12.2021 roku przez okres 30 dni                                               

tj. od dnia 30.12.2021r do dnia 28.01.2022r  zostały  wyłożone w Urzędzie Gminy  Fałków  

ul. Zamkowa 1 pokój Nr 102 do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne mienia 

ogólnonarodowego (państwowego), podlegającego komunalizacji z mocy prawa w skład 

którego wchodzą: 

1. Nieruchomość oznaczona  nr 1362 o pow. 0,23 ha położona w obrębie geodezyjnym     

Wola Szkucka  gm. Fałków – będąca  drogą wewnętrzną,   stanowiące własność Skarbu 

Państwa na podstawie Księgi Wieczystej Nr KI1K/00059515/7 prowadzonej przez Wydział 

Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Końskich . 

2. Nieruchomość oznaczona  nr 956/2 o pow. 0,48 ha położona w obrębie geodezyjnym 

Zbójno  gm. Fałków – będąca  drogą wewnętrzną,   stanowiące własność Skarbu Państwa na 

podstawie Księgi Wieczystej Nr KI1K/00058480/5 prowadzonej przez Wydział Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego w Końskich . 

3. Nieruchomość oznaczona  nr 263 o pow. 1,84 ha położona w obrębie geodezyjnym 

Pląskowice  gm. Fałków – będąca  drogą wewnętrzną,   stanowiące własność Skarbu Państwa 

na podstawie Księgi Wieczystej Nr KI1K/00059517/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego w Końskich . 

4. Nieruchomości oznaczone:  nr 1755 o pow. 0,15 ha, nr 1785 o pow. 0,26 ha,                                

nr 1790 o pow. 0,08 ha,  nr  1728 o pow. 0,41 ha położonych w obrębie geodezyjnym 

Starzechowice  gm. Fałków – będące  drogami wewnętrznymi,  stanowiące własność Skarbu 

Państwa na podstawie Księgi Wieczystej Nr KI1K/00059518/8 prowadzonej przez Wydział 

Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Końskich . 

5. Nieruchomości oznaczone:  nr 1433 o pow. 0,32 ha, nr 478 o pow. 0,7084 ha,                                

nr 500 o pow. 0,22 ha,  położonych w obrębie geodezyjnym Budy  gm. Fałków – będące  

drogami wewnętrznymi,  stanowiące własność Skarbu Państwa na podstawie Księgi 

Wieczystej Nr KI1K/00059516/4 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 

Rejonowego w Końskich . 

 



W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Fałków obowiązującym                     

w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające  ustawę    

o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych                                

(Dz. U. Nr 32 poz.191 z późn. zm.) nie posiadają oznaczeń ponieważ stanowiły drogi 

wewnętrzne. 

Osoby i jednostki zainteresowane w oznaczonym wyżej terminie mają prawo przeglądać 

dokumentację , zgłaszać wnioski – zarzuty oraz składać dowody o ich poparcie. 

                                                               

                                                                                  Przewodniczący Komisji    

                                                                                             /-/ Grzegorz Zganiacz    

                                                                                                                                                            

 

 


