
Sprawozdanie Burmistrza Iłowej 

z działań podejmowanych w okresie 

27.09. - 11.10.2016 roku 

 

NIERUCHOMOŚCI 

 29 września podpisano akt notarialny dot. sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości niezabudowanej ozn. działką nr 41/1 w Iłowej. Sprzedaż nastąpiła dla 

poprawienia funkcjonalności działki sąsiedniej nr 38/1, 

 podpisując aneksy do umów przedłużono termin trwania umowy najmu gruntu ozn. 

działką nr 369/19 w m. Czerna (pod tablicą reklamową przy autostradzie) oraz termin 

trwania umowy dzierżawy gruntu ozn. działką nr 162 w m. Iłowa, 

 na wniosek Zespołu Szkół w Iłowej oraz Centrum Usług Wspólnych w Iłowej wszczęte 

zostało postępowanie dotyczące ustanowienia trwałego zarządu na część nieruchomości 

ozn. działką nr 665/1 w m. Iłowa. 

 

DROGI 

 

 przygotowane zostały zamówienia na tabliczki z numeracją budynków  

do m. Czyżówek, Czerna i Jankowa Żagańska w ramach Funduszy Sołeckich,  

 przygotowane zostały umowy na remont dróg gruntowych w Szczepanowie (droga do 

cmentarza) oraz w Jankowej Żagańskiej (droga gruntowa w Janowie). Na potrzeby 

wykonania tych remontów przygotowane zostało zamówienie na dostawę mieszanki 

bazaltowej i pospółki żwirowej, 

 przygotowana została umowa na wykonanie i montaż barierek na drodze gminnej  

w okolicach budynku 147 w Koninie Żagańskim, 

 naprawiono tabliczki z nazwami ulic (skrzyżowanie ulic Traugutta, Kolejowej  

i Ogrodowej w Iłowej), 

 dokonano naprawy chodnika przy ul. Okrzei w rejonie przedszkola, 

 w ramach stałych umów Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 

dokonał napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych oraz koszenia 

poboczy, 

 zlecono naprawę znaku A-7 (ustąp pierwszeństwa) na skrzyżowaniu ulic Sportowej  

i Poniatowskiego oraz naprawę pobocza w tym miejscu. 



 

SPRAWY Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

 

 11 października wystosowano pismo do Powiatu Żagańskiego z wnioskiem  

o uporządkowanie odcinka ul. Kolejowej prowadzącego do stacji PKP, 

 3 października wystosowano pismo do Starosty Żagańskiego z wnioskiem  

o zapewnienie w budżecie Powiatu Żagańskiego na rok 2017 środków finansowych  

na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej prowadzącej 

z Iłowej do Konina Żagańskiego z uwzględnieniem budowy ścieżki rowerowej, 

 3 października przekazano Wojewodzie Lubuskiemu wyjaśnienia dotyczące wniosku 

o dofinansowanie do II etapu tzw. Schetynówek przewidzianych do realizacji w roku 

2017, 

 10 października wystąpiono do Starosty Żagańskiego o dokonanie przeglądu 

gwarancyjnego drogi powiatowej w Czyżówku w związku ze zgłoszeniami 

uszkodzenia poboczy drogi – modernizacja drogi współfinansowana była z budżetu 

Gminy Iłowa, 

 10 października wystąpiono do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o zmianę 

organizacji ruchu polegającej na zmianie lokalizacji znaku zakazu poruszania  

się pojazdami pow. 8 ton, 

 10 października wystąpiono do Zarządu Dróg Wojewódzkich z pismem o udrożnienie 

wpustów ulicznych w drodze nr 300 w m. Borowe,  

 29 września podpisano umowę o udzielenie dofinansowania do renowacji organów 

piszczałkowych w Kościele Parafialnym w Iłowej, 

  3 października udzielono informacji Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

o udzieleniu dofinansowania do renowacji organów piszczałkowych  

w Kościele Parafialnym w Iłowej, 

 dokonano oględzin terenu planowanej lokalizacji placu zabaw w rejonie budynków 

wielorodzinnych przy ul. Traugutta, 

 10 października dokonano oględzin i obmiaru komórek gospodarczych 

zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół w Iłowej w celu opracowania dokumentacji 

technicznej rozbiórki, 

 zakończono roboty związane z czyszczeniem rowu melioracyjnego na odcinku od 

drogi prowadzącej do Kowalic do ujścia (do rzeki Czerna), 



 zakończono naprawy uszkodzeń na placach zabaw w Iłowej przy ul. Piaskowej i przy 

ul. Kolejowej,  

 zlecono remont kładki na rzece Czerna w Żagańcu oraz w rejonie ul. Żagańskiej-

Żaków (Dolanowo),  

 podpisano umowy na opracowanie zmiany organizacji ruchu na ulicach: Żeromskiego 

i Młyńskiej, 

 29 września podpisano dwie umowy na opracowanie przedmiaru i kosztorysu 

inwestorskiego robót: przebudowa terenu przyległego do budynku Urzędu Miejskiego 

oraz modernizacja chodnika przy budynku Urzędu Miejskiego, 

 4 października podpisano umowę na nadzór zadania pn. Rozbudowa oświetlenia 

drogowego ul. Żagańskiej w Iłowej,  

 10 października wydano pozytywną opinię projektu stałej organizacji ruchu 

drogowego dotyczącego wprowadzenia azyli dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 

101111F (ul. Młyńska) oraz w ciągu drogi gminnej nr 101125F (ul. Żeromskiego)  

w m. Iłowa. 

 

WARUNKI ZABUDOWY  

 wydano 4 zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, 

 wydano 2 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 wydano2 decyzje o warunkach zabudowy. 

 

 

 

 

 


