
Sprawozdanie Burmistrza Iłowej 

Obejmujące okres 9.02.2016 do 10.03.2016r. 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

- dokonano rozeznania cenowego wykonania siłowni plenerowej w Koninie Żagańskim,  

- uzgodniono formę i termin odbioru, demontażu i utylizacji pojazdu porzuconego na DK18, 

który z mocy art. 50a ust. 4 ustawy o drogach publicznych przeszedł na własność Gminy 

Iłowa, 

- udzielono Policji w Iłowej obszernych wyjaśnień w sprawie zgłoszenia zniszczenia drogi 

gminnej w Janowie oraz w sprawie zniszczenia ogrodzenia terenu przy świetlicy w sołectwie 

Czyżówek,  

- udostępniono informację publiczną na temat ponoszonych przez Gminę Iłowa kosztów 

ogłoszeń prasowych związanych z procedurami przetargowymi, zamówieniami publicznymi 

itp. 

- zlecono wykonanie map do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji 

technicznej wykonanie pomnika Zesłańców Sybiru przy ul. Pułaskiego oraz budowy siłowni 

plenerowej w Koninie Żagańskim, 

- udzielono odpowiedzi dla ZZO Marszów dotyczącej obciążania kosztami za 

zagospodarowanie odpadami i wypłaty za dostarczanie odpadów zebranych selektywnie,  

- wystąpiono do dzierżawcy terenu po byłych zakładach ESKORD w Iłowej z wnioskiem o 

udzielenie wyjaśnień dotyczących rodzaju odpadów składowanych na terenie przy ul. 

Borowskiej 8 w Iłowej. Na podstawie uzyskanej odpowiedzi ustalono, że składowana jest w 

tym miejscu stłuczka szklana, na składowanie której dzierżawca posiada zezwolenie Starosty 

Żagańskiego,  

- ponownie wystąpiono z pismem do ZDW w Zielonej Górze w sprawie usunięcia przyczyn 

tworzącego się zastoiska wody w rejonie wjazdu do siedziby huty szkła w Iłowej,  



- dokonano kontroli stanu gospodarki odpadami wspólnot mieszkaniowych przy Pl. Wolności 

(zaplecze). W wyniku weryfikacji zwrócono uwagę na potrzebę dostawienia kontenera na 

papier,  

- wystąpiono do ZDW w Zielonej Górze z wnioskiem o wymianę znaków drogowych na 

znaki tzw. 3 gen. W udzielonej odpowiedzi ZDW wyjaśniło, że znaki drogowe pokryte folia  

3 gen. stosuje się wyłącznie na drogach ekspresowych i autostradach,  

- przygotowano wytyczne i warunki techniczne dla projektanta drogi do strefy przemysłowej 

w Iłowej,  

- podpisano umowy na remont kładki na Dolanowie. Inwestycja została zakończona  

i odebrana. 

- zebrano oferty i wybrano wykonawcę na montaż lamp w Borowym, przy ul. Żagańskiej  

oraz w Jankowej Żagańskiej  

- wybrano wykonawcę dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Pałacowej, 

- zlecono prace związane z wykonaniem ogrodzenia w Wilkowiskach oraz naprawą 

ogrodzenia placu zabaw przy ul. Piaskowej. Inwestycja została zakończona i odebrana. 

- udzielono informacji publicznej na temat planowanych zakupów maszyn typu koparki, 

ładowarki itp. 

- wystosowano pismo do Starosty Żagańskiego w sprawie utrzymania czystości i porządku na 

drodze powiatowej (ul. Ogrodowa), 

- przystąpiono do opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu 

na odbiór odpadów komunalnych oraz wykonania przebudowy dróg gminnych w ramach 

kolejnego etapu tzw. Schetynówek, 

- opracowano roczne sprawozdanie z zamówień publicznych za rok 2015, 

- wystosowano pismo do FENIKS Sp. z o.o. w sprawie opinii nt. lokalizacji przystanku na 

żądanie w miejscowości Jankowa Żagańska, 

- Dokonano odbioru robót, polegających na wymianie słupów oświetleniowych przy  

ul. Ogrodowej, 



- Rozpoczęto montaż lamp solarnych: w Szczepanowie, przy ul. Ogrodowej, Jaśminowej, 

oraz Traugutta, 

- Przygotowano zgłoszenie wykonania lampy solarnej przy ul. Różanej w Iłowej oraz przy  

ul. Traugutta (Karolinów), 

- Przygotowano część materiałów niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie 

Gminnego Programu Rewitalizacji, 

- Wykonano dokumentację fotograficzną na potrzeby wniosku o dofinansowanie budowy 

siłowni plenerowej w Koninie Żagańskim, trwają prace nad opracowaniem wniosku  

o dofinansowanie 

- Wystosowano pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie uporządkowania zieleni 

przy zjeździe z wiaduktu nad drogą krajową A18, 

- Udzielono odpowiedzi Łużyckiemu Związkowi Gmin nt. utworzenia grupy zakupowej  

w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na rok 2017 i lata następne. 

- dokonano oględzin stropodachu budynku KS Piast przy ul. Piaskowej, 

- dokonano oględzin ul. Pałacowej pod względem konieczności wycinki krzewów i usunięcia 

gałęzi, 

- udzielono odpowiedzi Sołtysowi Borowego oraz OSP Borowe nt. montażu hydrantu p.poż. 

w Borowym, 

- wystosowano pismo do Starostwa Powiatowego w Żaganiu w sprawie utwardzenia 

gruntowego odcinka drogi powiatowej w Szczepanowie w okolicach posesji nr 7, 

- udzielono zgody dla ENEA S.A. dotyczącej lokalizacji słupów energetycznych 

planowanych do przeniesienia z prywatnej posesji  w m. Czerna 

- rozpisano przegląd gwarancyjny Parku Dworskiego w Iłowej. 

NIERUCHOMOŚCI 

- złożony został wniosek do Sądu Rejonowego w Żaganiu o założenie księgi wieczystej dla 

działki nr 27/7 w obrębie Czyżówek, 

- na złożony wniosek przeznaczyłem do najmu grunt pod budowę dwóch boksów garażowych 

w granicach działki nr 486 w Iłowej w obrębie ul. Dębowej, 



- podpisałem umowę najmu gruntu pod kioskiem RUCH-u przy ul. Żagańskiej, 

- pozytywnie ustosunkowałem się do wniosku o naprawę drogi w Klikowie do budynków  

nr 30 i 31, 

- wysłano wezwania do podpisania protokołów uzgodnień dot. sprzedaży na rzecz najemców 

lokali mieszkalnych w Szczepanowie 36/6 oraz w Iłowej przy ul. Żagańskiej 35/4  

i ul. Kościuszki 1/1, 

- wydano postanowienie pozytywnie opiniujące możliwość dokonania podziału geodezyjnego 

działki nr 1188 w Iłowej, 

- wydano decyzję dotyczącą podziałów działek nr 505/1, 505/5  i 1059 w Iłowej, 

- w dniu 18 lutego ze skutkiem negatywnym (brak wpłaty wadium) odbyły się II przetargi 

ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ozn. działkami nr 86/3  

i 86/4 w Czernej oraz ze skutkiem negatywnym (brak wpłaty zaliczki) rokowania na sprzedaż 

nieruchomości niezabudowanej ozn. działką nr 689 w Koninie Żagańskim, 

- pozytywnie zaopiniowałem wniosek o sprzedaż części działki nr 41 w Iłowej, 

- nie wykonałem prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 1374 położoną w m. Iłowa przy ul. Traugutta,  

- w dniu 10 lutego br. złożone zostało oświadczenie o zwolnieniu nieruchomości ozn. działką 

nr 159/9 w Iłowej z obciążenia przysługującego Gminie Iłowa 

 

DROGI 

- pracownicy ZGKiM rozpoczęli naprawę nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych, 

- wystąpiono do Rady Sołeckiej Sołectwa Konin Żagański o wydanie opinii dot. zmiany 

kategorii przejazdu kolejowego w m. Konin Żagański na przejście kategorii „E” na 

skrzyżowaniu z drogą gminną w Koninie Żagańskim.  

- pracownicy ZGKiM dokonali wycinki suchych gałęzi nad drogą pomiędzy cmentarzem  

a stadionem sportowym,  

- zamówiono tabliczki z nazwami nowopowstałych ulic w Iłowej : Słonecznej, Spacerowej  

i Azaliowej, 



- dla potrzeb remontów dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej zamówiono 3 tony masy 

asfaltowej na zimno, 

- podpisana została umowa na remont przepustu na rowie będącym własnością Gminy Iłowa 

przez który biegnie droga do fermy drobiu przy ul. Żagańskiej, 

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zaopiniował pozytywnie nasz wniosek dot. 

wprowadzenia ograniczenia prędkości na odcinku DW w Żagańcu, 

- pracownicy ZGKiM w Iłowej zamontowali wyremontowany przystanek w m. Żaganiec, 

- przesłano pismo do Urzędu Marszałkowskiego o dopisanie do istniejących dróg gminnych 

działek drogowych, w stosunku do których Rada Miejska w Iłowej podjęła uchwały w dniu 

29 grudnia 2015 r.  

- w dniu 11 lutego pracownicy ZGKiM wykonali cięcia pielęgnacyjne na drzewach gminnej 

drogi w miejscowości Borowe (przy budynkach 2-4), 

- pracownicy ZGKiM zamontowali tabliczki z numeracją budynków przy ul. Żaków,  

- pozytywnie zaopiniowano wniosek o zmianę stałej organizacji ruchu na odcinku drogi 

gminnej – ul. Jaśminowa w Iłowej od skrzyżowania z ul. Daliową, 

- podpisano umowy dotyczące opracowania stałych organizacji ruchu związanych  

w tabliczkami (znak F3b) „Gmina Iłowa” na drogach powiatowych, wojewódzkich i przy 

drodze krajowej nr 18 oraz związanych  z organizacją ruchu na ul. Jaśminiowej, pod 

przystanek w Borowem i progi zwalniające przy ul. Hutniczej i ul. Piaskowej,   

- do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Zielonej Górze wysłana została informacja dot. 

planowanego wykonania pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych  

w ciągach dróg gminnych, 

- pracownicy ZGKiM usunęli uszkodzenie wpustu ulicznego na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej  

i Drzymały. 

SPRAWY ŚRODOWISKOWE 

- Wydano 5 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, 

- udzielono 2-ch odpowiedzi na pisma w sprawie usunięcie drzew i krzewów, 

- prowadzonych jest 6 postępowań w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów, 



- wystąpiono z wnioskiem do Starosty Powiatowego w Żaganiu o wydanie 2 zezwoleń na 

usunięcie drzew z działek gminnych, 

- głoszono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków fakt powalenia się drzewa w parku, 

 

WARUNKI ZABUDOWY, DECYZJE ŚRODOWISKOWE 

- wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy, 

- wydano jedną decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy, 

- wydano 9 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego,  

- wszczęto postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego w sprawie rozbudowy  oświetlenia drogowego przy ul. Żagańskiej w Iłowej  

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  

- Wpisano 1 przedsiębiorcę, 

- Zmiana wpisu 9 przedsiębiorców, 

- Zawieszenie działalności  3 przedsiębiorców, 

- Wznowienie działalności 2 przedsiębiorców, 

- Zakończono działalność 4 przedsiębiorców, 

- Wygaszono jedno zezwolenie na sprzedaż alkoholu, 

- Wydano 1 zaświadczenie z Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i jedno 

zaświadczenie dot. numeru porządkowego 

- Nadano 2 numery porządkowe. 

 

 

 

 



 

 

 

 


