
Sprawozdanie Burmistrza Iłowej  

z działań podejmowanych  

w okresie 10.03.2016 r. do 13.04.2016 r. 

 

WARUNKI ZABUDOWY, DECYZJE ŚRODOWISKOWE 

 Wydano 6 decyzji o warunkach zabudowy, 

 Wydano 15 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, 

 Wydano  1 decyzję  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w sprawie 

rozbudowy  oświetlenia drogowego przy ul. Żagańskiej, 

 przesłano sprawozdanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

dotyczące postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach prowadzonych w 2015 r., 

 

SPRAWY ŚRODOWISKOWE  

 Wydano 5 decyzji w sprawie usunięcia drzew, 

 skierowano wniosek do Starostwa Powiatowego w sprawie wydania zezwolenia na 

usunięcie drzewa przy ul. Żeromskiego w Iłowej, 

 przesłano sprawozdanie do Marszałka Województwa Lubuskiego z realizacji zadań  

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r., 

 przesłano sprawozdanie do Marszałka Województwa Lubuskiego z realizacji zadań 

„Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej za 2015 rok, 

 zlecono zabezpieczenie i oczyszczenie rowu w Iłowej przy Stadionie Miejskim  i przy 

ul. Kolejowej. 

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 Zawieszono działalności  1 przedsiębiorcy, 

 Wznowiono działalność 3 przedsiębiorców, 

 Zakończono działalność 3 przedsiębiorców, 

 Przywrócono prawo do lokalu mieszkalnego (spłata zadłużenia), 

 Przedłużono jedną umowę najmu lokalu socjalnego, 

 Przydzielono 4 lokale socjalne, w tym 2 w ramach wykonania wyroków eksmisyjnych, 

 Podpisano porozumienie z Wojewodą Lubuskim na realizację zadań związanych  

z utrzymaniem i konserwacją grobów wojennych. 

 



SPRAWY Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

 zgłoszono Staroście Powiatu Żagańskiego montaż lampy solarnej przy ul. Różanej, 

 wystosowano pismo do Starosty Żagańskiego w sprawie zmiany nawierzchni  

ul. Drzymały i 1 Maja, 

 dokonano rozeznania cenowego montażu ogrodzenia na targowisku miejskim w Iłowej, 

 podpisano umowę na naprawy na placach zabaw, 

 podpisano umowy na montaż latarni przy ul. Traugutta (w miejsce zniszczonej po 

kolizji drogowej), 

 ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych etap I, 

 zlikwidowano dzikie wysypisko śmieci przy ul. Okrzei (za garażami przy ul. Hutniczej) 

oraz w Koninie Żagańskim przy drodze gruntowej w kierunku Jankowej Żagańskiej, 

 zlecono wyrównanie terenu placu targowego, 

 rozpoczęto weryfikację i  ocenę wniosków o dofinansowanie w ramach inicjatywy 

lokalnej, 

 udzielono odpowiedzi na wniosek mieszkańców ul. Drzymały, 3 Maja  

i ul. Konopnickiej nt. montażu lampy przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Strzeleckiej, 

 zlecono uruchomienie fontann na Pl. Wolności w Iłowej, 

 w wyniku dokonanego rozeznania cenowego przygotowano wniosek o zmianę do 

budżetu w zakresie: remontu dachu szatni na Stadionie Miejskim, montażu ogrodzenia 

na targowisku w Iłowej, naprawy bieżące na placach wodnych, 

 wykonano oględziny i określenie zakresu niezbędnych robót związanych z obniżeniem 

lustra wody w stawach w Borowym (za remizą): udrożnienie kanalizacji deszczowej, 

oczyszczenie rowu melioracyjnego, 

 opracowano projekt zagospodarowania działki dla budowy pomnika Zesłańców Sybiru 

oraz siłowni plenerowej w Koninie Żagańskim wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych 

do Starostwa Powiatowego, 

 dokonano odbioru technicznego montażu lamp w Borowym, Jankowej Żagańskiej  

i w Iłowej przy ul. Żagańskiej,  

 dokonano oględzin ul. Pałacowej pod względem konieczności wycinki krzewów  

i usunięci gałęzi, 

 dokonano zgłoszenia w Starostwie Powiatowym montażu lapy solarnej w rejonie 

budynku nr 111 w Czyżówku (Karolinów),  

 udzielono odpowiedzi Sołtysowi sołectwa Borowe oraz OSP Borowe nt. montażu 

hydrantów 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, 

 dokonano przeglądu gwarancyjnego Parku Dworskiego w Iłowej, sporządzono 

protokół, na podstawie którego zostanie opracowany kosztorys, który będzie podstawą 

do wypłaty należności od ubezpieczyciela w ramach polisy gwarancyjnej, 

 udzielono informacji publicznej nt. jednostek podlegających Gminie Iłowa 

wytwarzających energię cieplną pow. 200kW i 1MW, 

 udzielono odpowiedzi Marszałkowi Województwa Lubuskiego nt. gminnego 

monitoringu energetycznego, 



 udzielono odpowiedzi notariuszowi Januszowi Gondkowi nt. podjęcia uchwały  

o Gminnym Programie Rewitalizacji, 

 dokonano odbioru końcowego montażu lamp solarnych w Szczepanowie, ul. Traugutta, 

ul. Jaśminowej i Różanej, ul. Ogrodowej. 

 

NIERUCHOMOŚCI 

 na wniosek użytkownika wieczystego udzielono bonifikaty w opłatach z tytułu 

użytkowania gruntu ozn. działkami nr 808/3 i 809 w Iłowej, 

 podpisano umowę na podział geodezyjny działki nr 41 w Iłowej,  

 zawarto umowy najmu gruntu pod garażami w Iłowej przy ul. Piaskowej – boks nr  

71 (działka nr 626/16) oraz pod boksem nr 1 (działka nr 626/2), 

 zwrócono się do Nadleśnictwa Żagań o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu  obejmującej 

część działek leśnych nr 987 i 965 w obrębie Czyżówek pod dawnym składowiskiem 

odpadów komunalnych. Przedłużenie umowy jest niezbędne celem przeprowadzenia 

rekultywacji składowiska. W odpowiedzi uzyskano informacją o konieczności wystąpienia 

do Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Zielonej Górze o zmianę 

decyzji w sprawie dopuszczenia do czasowego użytkowania gruntów leśnych państwowego 

gospodarstwa leśnego na cele urządzenia wysypiska odpadów komunalnych. Taki wniosek 

został przygotowany i przesłany do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej 

Górze, 

 uzgodniono lokalizację budynku gospodarczego na działce nr 260/4 w m. Czyżówek 

gm. Iłowa w stosunku do drogi wewnętrznej ozn. działką nr 258, 

 ogłoszono przetarg na najem gruntu przy ul. Ogrodowej pod budowę garaży na działce 

nr 486 (boksy 56 i 57), 

  do Ministerstwa Skarbu Państwa przesłano informację dotyczącą przekształceń  

i prywatyzacji mienia komunalnego w roku 2015, 

 do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przesłano informację na temat użytkowania 

wieczystego gruntów z terenu Gminy Iłowa, 

DROGI 

 wydano opinie do projektów stałych organizacji ruchu przy ul. Jaśminowej 

(przewężenie odcinka drogi), przy ul. Piaskowej i Hutniczej (progi zwalniające) oraz 

m. Borowe (przystanek autobusowy), 

 zlecono wykonanie prac pielęgnacyjnych na drzewach przy ul. Azaliowej i oraz przy 

ul. Żeromskiego (pomiędzy budynkami 2 i 2A), 

 zlecono montaż tabliczek z nazwami nowopowstałych ulic w Iłowej: Azaliowej, 

Spacerowej i Słonecznej, 

 w dniu 16 marca – w związku ze zgłoszeniem Sołtysa Czernej – dokonano oględzin 

zniszczonej wiaty przystankowej,  

 



 przesłano do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze i Biura Zrzeszenia Gmin 

Województwa Lubuskiego ankietę dot. organizacji publicznych przewozów 

pasażerskich obejmujący obszar naszej Gminy,  

 zamówiono tabliczki z numeracją budynków do m. Klików. Zakup w ramach Funduszu 

Sołeckiego Sołectwa Klików, 

 przesłano pismo do Nadleśnictwa Żagań dot. uregulowania stanów prawnych działek 

leśnych i gminnych,  

 dla potrzeb remontów dróg gruntowych zamówiono mieszankę bazaltową i pospółkę 

żwirową, 

 podpisano umowę na remont drogi pomiędzy Koninem Żagańskim, a Jankową 

Żagańską, 

 przesłano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad sprawozdanie dotyczące 

dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa, 

 wydano opinie dot. stałych organizacji ruchu na drogach gminnych w Iłowej przy   

ul. Piaskowej i ul. Hutniczej pod progi zwalniające, w m. Borowe pod przystanek 

autobusowy oraz  w Iłowej przy ul. Jaśminowej pod znaki dot. przewężenia drogi, 

 zezwolono na lokalizację przyłącza wodociągowego w pasie drogowym drogi 

stanowiącej własność Gminy Iłowa w Koninie Żagańskim -  nie zaliczonej do kategorii 

dróg gminnych - dz. drogi nr ewid. 635 do projektowanego budynku na działce nr 307, 

  do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przesłano ankietę dotyczącą 

organizacji publicznych przewozów pasażerskich obejmujących obszar Gminy Iłowa, 

 w odpowiedzi na pismo Starosty Powiatu Żagańskiego przekazano propozycje linii na 

obszarze Gminy Iłowa, na których będą wykonywane przewozy o charakterze 

użyteczności publicznej (1) Iłowa-Borowe-Czyżówek-Iłowa, 2) Iłowa-Klików-

Kowalice-Iłowa, 3) Iłowa-Czerna-Żaganiec-Wilkowisko-Szczepanów-Jankowa 

Żagańska-Konin Żagański-Iłowa. Głównym założeniem przedstawionych propozycji 

jest skomunikowanie wszystkich sołectw z obszaru Gminy Iłowa z miastem Iłowa  

oraz siedzibą Powiatu Żagańskiego, 

 

 

 

 


