
Sprawozdanie Burmistrza Iłowej za okres 10.11-30.11.2015 r 

 

 

W zakresie nieruchomości Burmistrz Iłowej: 

 

- pozytywnie zaopiniował możliwość podziału nieruchomości w Jankowej Żagańskiej 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 359/11, 

- wystąpił do Agencji Nieruchomości Rolnych w Zielonej Górze o wydanie wstępnej opinii w 

sprawie przekazania na rzecz Gminy Iłowa z zasobu ANR, nieruchomości ozn. działką nr 1/3 

położonej w m. Borowe (w związku z pismem Rady Sołeckiej Sołectwa Borowe), 

- zatwierdził podział nieruchomości oznaczonej działką nr 289/2 w obrębie sołectwa 

Szczepanów, 

- wszczął postępowanie w sprawie zatwierdzenia podziału geodezyjnego działki nr 164/1 w 

Iłowej, 

- odmówił sprzedaży części działki nr 444/7 w Iłowej przy ul. Ogrodowej,  która stanowi 

drogę gminną, 

- przeznaczył do sprzedaży lokale mieszkalne w m. Szczepanów 36/6 oraz w Iłowej przy ul. 

Żagańskiej 35/4 (w związku z wnioskami najemców), 

- w związku z wnioskiem nie przeznaczył do sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1 i 2 przy ul. 

Pułaskiego 22 w Iłowej (w jednym z lokali przeprowadzona została eksmisja - zostanie on 

przeznaczony do przydziału), 

- 16 listopada podjął zarządzenia w sprawie wyznaczenia do dzierżawy na cele rolne działki 

nr 782/2 w Iłowej oraz do sprzedaży gruntu ozn. działką nr 626/16 w Iłowej pod garażami nr 

70 i 71, 

- 20 listopada przeprowadzone zostały trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 

nieruchomości niezabudowanych ozn. działkami 84/2 w Czernej i 689 w Koninie Żagańskim. 

Przetarg na działkę nr 84/2 zakończył się wynikiem pozytywnym, na działkę nr 689 

wynikiem negatywnym (brak wpłaty wadium). W tym samym dniu przeprowadzony został ze 

skutkiem pozytywnym przetarg na sprzedaż (w drodze przetargu ustnego ograniczonego) 

nieruchomości niezabudowanej ozn. działką nr 501 w Czernej. 

 

 

 



W zakresie dróg i komunikacji Burmistrz Iłowej: 

 

- zamówiono w ramach Funduszu Sołeckiego,  tabliczki z numeracją budynków do m. Kowalice, 

- zamówiono tabliczki z numeracją budynków przy ul. Żaków (zgodnie z wnioskiem Radnego 

Artura Mutwila), 

- stwierdził wygaśnięcie decyzji Burmistrza Iłowej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie 

drogowym drogi gminnej w m. Iłowa, ul. Sportowa, działka drogi nr 235/1  (decyzja stała się 

bezprzedmiotowa), 

- zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ozn. działką nr 94/4 oraz drogi wewnętrznej w  

m. Żaganiec w związku z budową przyłącza sieci szerokopasmowej, 

- wystąpił do Starostwa Powiatowego w Żaganiu z wnioskiem o podjęcie działań w celu 

usunięcia drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2705F w m. Iłowa pomiędzy 

budynkami nr 16-17 przy ul. Poniatowskiego, 

- w ramach podpisanej umowy zlecił wykonane odwodnienia przy drodze gminnej w m. 

Czerna (działka drogi nr 507), 

- Burmistrz Iłowej podpisał umowę na montaż studni chłonnej w pasie drogi gminnej – ul. 

Sportowa przy skrzyżowaniu z ul. Żagańską.  

 

Burmistrz Iłowej wydał:  

- 2 decyzje o warunkach zabudowy, 

- 3 decyzje o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy, 

- 1 decyzję w sprawie umorzenia postępowania o ustalenie warunków zabudowy. 

 

W zakresie działalności gospodarczej w okresie sprawozdawczym: 

- Wpisano do Ewidencji Działalności Gospodarczej 3 przedsiębiorców, 

- zmieniono wpis 8 przedsiębiorców, 

- 2 przedsiębiorców zawiesiło działalność,  

- 1 przedsiębiorca wznowił działalność,  

- 1 przedsiębiorca zakończył działalność, 

- Burmistrz Iłowej wszczął postępowanie w sprawie kontynuacji zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych, 

- wydano jedno zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, 

 



Ponadto w okresie sprawozdawczym: 

 

- 25 listopada 20915 r. ogłosił przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji 

technicznej dla budowy drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Iłowej, 

- 12 listopada 2015r. wystosował pismo ponaglające dotyczące stanu technicznego  

i estetycznego oznakowania pionowego na drogach powiatowych (dot. m.in. Konina 

Żagańskiego),  

- 30 listopada 2015r. wystosował pismo ponaglające w sprawie stanu technicznego poboczy  

w pasie drogi powiatowej na odcinku Szczepanów - Jankowa Żagańska,  

- 30 listopada 2015r. udzielił odpowiedzi w sprawie zastoiska wody przy skrzyżowaniu ulic 

Żagańskiej i Sportowej oraz przy wjeździe do siedziby firmy Ciech Vitrosilicon, 

- Burmistrz Iłowej wydał 6 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego  

- wydał 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- wydał 1 opinię nt. przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, 

- udzielił informacji publicznej w zakresie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za 

sprawy związane z oświetleniem ulicznym na terenie gminy Iłowa. 

 

Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę: 

- rozbudowę remizy w sołectwie  Borowe, 

- zakończono prace projektowe i złożono wniosek o pozwolenie na rozbudowę Szkoły 

Podstawowej w Iłowej, 

- rozpoczęto czynności związane z odbiorem tzw. schetynówek. 

 

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Iłowej: 

- wydał 3 decyzje zezwalające na usunięcie drzew, 

- otrzymał decyzję Starostwa Powiatowego w Żaganiu, zezwalającą na usunięcie drzew 

(Osiedle Czyżówek w Iłowej -  świerki w ilości 5 szt.), 

- nie zezwalającą na usunięcie następujących drzew: Osiedle Czyżówek w Iłowej (lipa) oraz 

w Koninie Żagańskim (wierzba i kasztanowiec), 

 

- podpisano 1 deklarację dotyczącą opieki nad bezdomnymi zwierzętami, 

 

- Burmistrz Iłowej wydał 1 zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym, 

 



- wezwano: Agencję Nieruchomości Rolnych oraz właściciela nieruchomości do 

zlikwidowania ‘dzikiego’ wysypiska odpadów. 

 


