
Fałków, dnia 28.02.2022 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 01.03.2022 roku przez okres 30 dni                                               

tj. od dnia 01.03.2022r do dnia 30.03.2022r  zostały  wyłożone w Urzędzie Gminy  Fałków  

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

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

którego wchodzą: 

1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 62/2                  

o pow. 0,6101 ha położona w obrębie ewidencyjnym Sulborowice  gmina Fałków  

stanowiąca mienie gromadzkie zgodnie z decyzją Starosty Koneckiego Znak: 

GN.6827.14.2021 z dnia 13.01.2022r.  

2. Nieruchomość oznaczona  nr 1359 o pow. 0,77 ha położona w obrębie geodezyjnym     

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

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

Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Końskich . 

3. Nieruchomość oznaczona  nr 1063 o pow. 0,22 ha położona w obrębie geodezyjnym 

Studzieniec  gm. Fałków – będąca  drogą wewnętrzną,   stanowiąca własność Skarbu 

Państwa na podstawie Księgi Wieczystej Nr KI1K/00059492/9 prowadzonej przez Wydział 

Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Końskich . 

4. Nieruchomość oznaczona  nr 278 o pow. 0,24 ha położona w obrębie geodezyjnym 

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

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

Wieczystych Sądu Rejonowego w Końskich . 

5. Nieruchomość oznaczona:  nr  1084 o pow. 0,09 ha położona w obrębie geodezyjnym 

Wąsosz gm. Fałków – będąca  drogą wewnętrzną,  stanowiąca własność Skarbu Państwa      

na podstawie Księgi Wieczystej Nr KI1K/00059491/2 prowadzonej przez Wydział Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego w Końskich . 

6. Nieruchomości oznaczone: nr 882 o pow. 0,32 ha, nr 1065 o pow. 0,94 ha,                                

położonych w obrębie geodezyjnym Czermno  gm. Fałków – będące  drogami 

wewnętrznymi,  stanowiące własność Skarbu Państwa na podstawie Księgi Wieczystej                    



Nr KI1K/00059489/5 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego                 

w Końskich . 

7. Nieruchomość oznaczona: nr 350 o pow. 0,43 ha, położona w obrębie geodezyjnym 

Czermno  gm. Fałków – będąca  drogą  wewnętrzną,  stanowiąca własność Skarbu Państwa 

na podstawie Księgi Wieczystej Nr KI1K/00059490/5 prowadzonej przez Wydział Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego   w Końskich . 

8. Nieruchomości oznaczone: nr 1441 o pow. 0,21 ha, nr 118 o pow. 0,68 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.) w/w działki o numerach ewidencyjnych:1359, 1063, 278, 

1084, 882, 1065, 350, 1441 oraz 118   nie posiadają oznaczeń ponieważ stanowiły drogi 

wewnętrzne.                                                                                                                            

Natomiast nieruchomość położona w miejscowości Sulborowice o nr ewidencyjnym 62/2 

stanowiąca mienie gromadzkie posiadała oznaczenie ,,R” – uprawy polowe i sadownicze. 

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    

                                                                                                                                                             

 

 


