
Sprawozdanie Burmistrza Iłowej 

z działań podejmowanych w okresie 

11.10. – 25.10.2016 r. 

 

 

NIERUCHOMOŚCI 

- wydano decyzje ustanawiające trwały zarząd części nieruchomości oznaczonej działką  

nr 665/1 w m. Iłowa  dla Zespołu Szkół w Iłowej oraz dla Centrum Usług Wspólnych w Iłowej, 

- pozytywnie zaopiniowano możliwość podziału nieruchomości położonej w obrębie  

m. Iłowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 505/3 oraz nr 505/4, 

- wyznaczono do dzierżawy na cele rolne działki nr 161 i 212/5 w m. Iłowa, 

- wyznaczono do dzierżawy na cele rolne część działki nr 818/1 w m. Iłowa, 

- wyznaczono do dzierżawy na cele rolne część działki nr 276 w m. Czyżówek, 

- wyznaczono do dzierżawy na cele rolne działkę nr 408/2 w m. Borowe, 

- wyznaczono do dzierżawy na cele rolne część działki nr 1/40 w m. Konin Żagański, 

 

DROGI 

- dostarczono tabliczki z numeracją budynków do m. Czyżówek, Czerna i Jankowa Żagańska 

zakupione w ramach Funduszu Sołeckiego, 

- podpisano umowę na wykonanie i montaż barierek na drodze gminnej w okolicach budynku 

nr 147 w Koninie Żagańskim, 

- zlecono naprawę chodnika przy ul. Okrzei w rejonie przedszkola oraz cięć pielęgnacyjnych 

na drodze do ogrodów działkowych w Iłowej za cmentarzem komunalnym, 

- wysłano zaproszenie do złożenia ofert na dostawę trzech wiat przystankowych   

z przeznaczeniem do montażu: ul. Dolanowo, ul. Borowska. Termin złożenia ofert upływa  

28 października, 

- zlecono przegląd techniczny dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa, 

- na potrzeby tymczasowej organizacji ruchu – związanej z remontem odcinka  

ul. Żeromskiego i potrzebą zorganizowania objazdu – zamówione zostały znaki drogowe. 

 

 

 

 



SPRAWY Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

- 18 października udzielono odpowiedzi Komendantowi Komisariatu Policji w Iłowej  

dotyczącej porzuconych pojazdów zabezpieczonych na terenie kompleksów leśnych  

w okolicach Konina Żagańskiego, 

- 19 października odbyła się dyskusja publiczna nad projektem studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iłowa. W związku ze złożonymi 

uwagami, które zostały uwzględnione, biorąc pod uwagę przepisy ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym konieczne będzie ponowne wyłożenie do publicznego 

wglądu oraz ponowna dyskusja publiczna, 

- 21 października zakończono montaż zegara astronomicznego w Parku Dworskim, w celu 

zmniejszenie kosztów ponoszonych przez gminę na oświetlenie Parku, 

- 24 października podpisano przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Iłowa umowę z firmą 

Zakłady Usługowe Zachód sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

na okres 36 miesięcy, 

- 24 października rozpoczęto proces weryfikacji taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej i Gminę 

Wymiarki, 

- 25 października z udziałem przedstawicieli Gminy Iłowa odbyła się wizja lokalna w sprawie 

wpisania do rejestru zabytków mozaiki ceramicznej na budynku handlowym przy  

ul. Żagańskiej w Iłowej, 

- 10.10.2016 r. dokonano odbioru technicznego robót budowlanych zadania  

pn.:  „Modernizacja chodnika przy budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 

25” i zadania pn.: „Przebudowa terenu przyległego do budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej” 

(parking przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Urzędzie Miejskim), 

- 17.10.2016 r. - wydano pozytywną opinię na temat projektu tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego  w ciągu drogi gminnej nr 101115F (Plac Wolności) w m. Iłowa, na czas 

przebudowy ul. Żeromskiego w celu swobodnego przejazdu samochodów ciężarowych przez 

Plac Wolności, 

- 20.10.2016 r. – uzgodniono lokalizację projektowanych garaży na dz. nr 517/13, 517/14  

i 517/15 przy ul. Ogrodowej w Iłowej, 

- wydano 3 decyzje zezwalające na usunięcie drzew 



- zlecono cięcia pielęgnacyjne: drzew przy cmentarzu, drzew przy ul. Okrzei, drzew przy 

budynku Urzędu Miejskiego, drzew przy budynku znajdującym się przy ul. Żeromskiego, 

- dokonano cięć pielęgnacyjnych: w Koninie Żagańskim (teren przy placu zabaw),  

w miejscowości Borowe (teren drogi gminnej nr 001847F). 

- wydano 6 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, 

- wydano 2 zaświadczenia o braku kanalizacji na obszarach wiejskich, 

- wydano dwie decyzje o warunkach zabudowy, 

- wydano 1 decyzję celu publicznego dla inwestycji polegającej na montażu siłowni 

wiatrowej w m. Czerna,  

- przekazano sprawozdanie do Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie wydanych 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

- przekazano sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego  

z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków w aglomeracji Iłowa. 


