
Sprawozdanie Burmistrza od dnia 3 września 2021 r. do 28 września 2021 r. 

 

• 3 września 2021r. dokonano odbioru końcowego budowy parkingu przy ul. Surzyna w Iłowej 

wraz z zagospodarowaniem skweru. Łączna wartość wykonanych robot to kwota 117957,00zł 

brutto. 

 

• 3 września 2021 r. udzielono odpowiedzi mieszkańcom ul. Spokojnej w Iłowej nt. rozbudowy 

oświetlenia drogowego w tym rejonie. 

 

• 3 września 2021 r. udzielono odpowiedzi mieszkance ul. Traugutta nt. remontu drogi 

wewnętrznej oraz związanej z tym podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

 

• 8 września 2021 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. Modernizacja nawierzchni 

targowiska miejskiego w Iłowej. Koszt zadania 53 285,45zł. 

 

 

• 13 września 2021 r. podpisano umowy przyłączeniowe na potrzeby rozbudowy oświetlenia 

drogowego w rejonie ulic: Żaków-Azaliowa, Spokojna, Drzymały (końcówka), Żeromskiego 

(łącznik z Kolejową), Czyżówek-Karolinów oraz w Czernej. 

 

• 14 września 2021 r. dokonano odbioru odwodnienia ul. Krótkiej w Iłowej. Koszt zadania 

10107,00 zł. 

 

• 15 września 2021 r. dokonano odbioru przebudowy podłogi w sali lekcyjnej Szkoły 

Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej. Koszt zadania 7380,00 zł. 

 

• 17 września 2021 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku 

świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej. Termin zakończenia 17 kwietnia 2022 r. Koszt 

zadania 1 319 000,00 zł. 

 

• 17 września 2021 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. Wymiana pokrycia 

dachowego na budynku Plac Wolności 17 w Iłowej. Termin wykonania 30 listopada 2021r. 

Koszt zadania 127440,00 zł. 

 

• 17 września 2021 r. podpisno umowę na dotację dla ZGKiM w Iłowej na potrzeby zakupu 

ciągnika rolniczego oraz 2szt pomp podciśnieniowych na łączna kwotę 200 000,00 zł. 

 

• 23 września 2021 r. zakończono roboty budowlane polegające na przebudowie instalacji 

gazowej i grzewczej w budynku przy ul. Plac Wolności 17 w Iłowej. Trwają procedur 

odbiorowe.  

 

• 24 września 2021 r. uruchomione zostało tymczasowe awaryjne połączenie wodociągów 

zasilanych z SUW Szczepanów i SUW Iłowa. Zadanie zrealizowane zostało w związku z 



koniecznością wyłączenia z eksploatacji SUW Szczepanów na czas modernizacji ujęcia 

wody. 

 

• 27 września 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe dla zadania pn. Rozbudowa sieci 

wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Konopnickiej w Iłowej. 

Termin składania ofert ustalono na dzień 15 października 2021 r. 

 

• Trwają prace nad przygotowaniem specyfikacji zamówienia dla odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych na rok 2022. 

 

• W dniu 06.09.2021 został złożony w Urzędzie Marszałkowskim projekt „Dobre miejsce - 

Centrum Aktywności Społecznej w Iłowej” w ramach ogłoszonego naboru o dofinansowanie   

z programu operacyjnego RPO-Lubuskie 2020, działanie 9.2 Rozwój obszarów 

zmarginalizowanych.   

Całkowita wartość wydatków  w projekcie wynosi 17 814 137,00 zł brutto (w tym koszty 

kwalifikowalne 17 200 053,90 zł brutto). Wartość  dofinansowania to 14 620 045,81 zł brutto. 

 

• W okresie sprawozdawczym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 

pomalował i przeprowadził renowację wszystkich ławek parkowych, zmodernizował  system 

spłukiwania  w WC  na parkingu parku dworskiego – koszt 6 000 zł oraz naprawił pokrycie 

dachowe na dachu wieżyczki łącznika ogrodu różanego z ogrodem japońskim. Dachówki 

indywidualnie zamawiane na potrzeby parku i specjalnie malowane – koszt 12 100 zł. 

 

• 06.09.2021 r. odpowiedziano na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej na 

temat wskazania nabywcy nieruchomości położonych w obrębie Konin Żagański Gmina 

Iłowa oznaczonych działkami ewidencyjnymi nr 341/22, 341/23, 341/27, 341/30, 341/50 i 

341/51. 

 

• 07.09.2021 r. podejmując zarządzenie nie wykonano prawa pierwokupu w stosunku do 

nieruchomości położonych w miejscowości Czerna oznaczonych numerami ewidencyjnymi 

84/3 i 84/4, w stosunku do nieruchomości położonej w miejscowości Czyżówek oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 786 oraz 494/35 i 494/28, położonej w Iłowej przy ul. Ogrodowej 

w odniesieniu do których sporządzone zostały warunkowe umowy sprzedaży. 

 

• 08.09.2021 r. pozytywnie zaopiniowano możliwość podziału nieruchomości położonych 

w obrębie m. Iłowa oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1035i 1036. 

Z wnioskiem w tych sprawach zwrócili się właściciele nieruchomości. 

 

• 09.09.2021 r. pozytywnie zaopiniowano możliwość podziału nieruchomości położonych 

w obrębie m. Klików oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 109/4 oraz nr 1229/2 

w obrębie m. Iłowa. Z wnioskiem w tych sprawach zwrócili się właściciele nieruchomości. 

 

• 10.09.2021 r. negatywnie zaopiniowano wniosek o sprzedaż części działki nr 706/5 położonej 

w obrębie m. Iłowa. 



 

• 10.09.2021 r. negatywnie zaopiniowano wniosek o sprzedaż działki nr 508/1 położonej w 

obrębie Borowe. 

 

• 14.09.2021 r. wydano decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości położonej w obrębie m. 

Iłowa oznaczonej działka nr 35. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się właściciel 

nieruchomości. 

 

• 20.09.2021 r. podpisano akty notarialne dotyczące sprzedaży działek nr 787/15, 787/16, 787/16, 

787/17, 787/18 i 787/19 w Iłowej przy ul. Kościelnej oraz działki nr 208/3 w Jankowej  Żagańskiej 

(Janów), których nabywcy zostali wyłonienie w przetargach przeprowadzonych w dniu 30 lipca. 

W tym samym dniu podpisano warunkowe umowy sprzedaży dotyczące działek nr 341/22 

i 341/23 oraz 341/27 położonych w Strefie Aktywności Gospodarczej w obrębie Konin w stosunku 

do których prawo pierwokupu przysługuje Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 

 

• 21.09.2021 r. pozytywnie zaopiniowano możliwość podziału nieruchomości położonych 

w obrębie m. Iłowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 78/3, nr 78/4, nr 78/5, 

nr 80/12, nr 80/13 i nr 80/14. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się właściciel 

nieruchomości. 

 

• 23.09.2021 r. podpisano umowę na podział geodezyjny nieruchomości oznaczonej działką nr 

341/24 obręb Konin Żagański w celu wydzielenia działki pod budowę drogi oraz na 

sporządzenie wykazu zmian gruntowych dla działek nr 341/24 (w części) oraz nr 1/54 obręb 

Konin Żagański gm. Iłowa w celu sprostowania zapisów w ewidencji gruntów. 

 

• 24.09.2021 r. podpisano aneks dot. zmiany najemcy gruntu stanowiącego część działki nr 626/4 

w Iłowej przy ul. Piaskowej pod boksem garażowym nr 33. 

 

• 24.09.2021 r. podejmując zarządzenie nie wykonano prawa pierwokupu w stosunku do 

nieruchomości położonych w miejscowości Czerna oznaczonych numerami ewidencyjnymi 

84/3 i 84/4 w odniesieniu do których sporządzone zostały warunkowe umowy sprzedaży. 

 

• 24.09.2021 r. odpowiedziano na wniosek Radnego Romana Jędras w sprawie prac porządkowych 

na drodze gminnej biegnącej przez Strefę Aktywności Gospodarczej. W odpowiedzi 

poinformowano, że wykonane zostały prace polegające na usunięciu odpadów z pasa 

drogowego, usunięciu chwastów przy krawężnikach oraz wykoszeniu pobocza wzdłuż tej 

drogi. 

 

• 22.09.2021 r. wysłano pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze dotyczące 

zgłoszonych wniosków Komisji ds. Publicznych Rady Miejskiej w Iłowej dotyczących - 

wycięcia suchych drzew w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 296 Iłowej na odcinku od 

zjazdu do oczyszczalni ścieków w kierunku do drogi krajowej nr 18 oraz usunięcia trawy 

z chodników w Iłowej przy ul. Żagańskiej, ul. Kolejowej, ul. Borowskiej i ul. Traugutta 

w psach dróg wojewódzkich nr 296 i 300. 



 

• 22.09.2021 r. wysłano pismo do Zarządu Powiatu Żagańskiego dotyczące wniosków Radnego 

Edwarda Lesiaka o zamontowanie lustra drogowego w pasie drogi powiatowej 

w miejscowości Jankowa Żagańska na skrzyżowaniu z drogą gminną oraz o przestawienie 

znaków oznaczających początek i koniec obszaru zabudowanego za skrzyżowanie 

przedmiotowych dróg do granicy powiatów żagańskiego i żarskiego. 

 

• Wydano decyzje - lokalizacja urządzeń w pasie drogowym (zgoda na lokalizację, 

uzgodnienia) dla: 

a) ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Strzeszyńskiej 58, zgoda na 

lokalizację przyłącza elektroenergetycznego kablowego w pasie drogowym drogi gminnej 

nr 001815F, dz. nr 455 oraz drogi nr 001813F, dz. nr 1088, obręb 0002 Czerna, stanowiące 

własność Gminy Iłowa, celem przyłączenia budynku mieszkalnego położonego na działce 

nr 86/3. 

 

• Wydano decyzje  - zajęcia pasa drogowego dla: 

a) LAPIS sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy B. Chrobrego 17/6 zezwolenie 

na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w m. Iłowa ul. Żeromskiego, nr drogi 101125F, 

działka drogi nr 807/1 w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

gazowego. 

b) Zakład Instalacji Sanitarnej C.O. i Gaz Stefan Lorenc z siedzibą w Nowym Tomyślu przy 

ulicy Zachodniej 1 zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w m. Iłowa, ul. Kolejowa, nr 

drogi 101157F działka drogi nr 709/3 w celu wykonania przyłącza gazowego do budynku 

położonego na działce 706/3. 

c) Zakład Instalacji Sanitarnych HYDROGAZ s. j. Henryk Marko, Marta Marko-Kołtko z 

siedzibą w Niedoradzu przy ulicy J. Tuwima 11 zezwolenie na zajęcia pasa drogowego w 

m. Iłowa, nr drogi 101147F, działka drogi nr 163/1 w celu budowy sieci gazowej wraz z 

przyłączami. 

 

• Wydano decyzje – nałożenie opłat rocznych za umieszczenie urządzeń dla 

a) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 

nałożenie opłat z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym drogi gminnej dz. drogi 

nr 807/1, nr drogi 101125F w związku z budową przyłącza gazowego do budynku 

jednorodzinnego. 

b) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 

nałożenie opłat z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym drogi gminnej dz. drogi 

nr 709/3, nr drogi 101157F w związku z budową przyłącza gazowego do budynku 

użyteczności publicznej.    

 

• Dokonano uzgodnień na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Iłowa, wydane 

dla: 

a) CTPark Iłowa sp. z o.o. zgoda na lokalizację zjazdu z drogi niezaliczonej do kategorii 

drogi gminnej (publicznej), stanowiącej własność Gminy Iłowa, działka drogi nr 641/5 na 

działkę nr 641/6 obręb konin Żagański. 



b) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 

uzgodnienie projektowanego przyłącza gazowego przez działkę nr 143 (odcinek drogi 

wewnętrznej nieposiadający statusu drogi publicznej), znajdującą się w m. Iłowa, obręb 

0001. 

 

• Wydano: 

a) 25 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego 

b) 1 decyzję o warunkach zabudowy  

c) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ 

Rozbudowie hal produkcyjno-magazynowych wraz z częścią socjalno-biurową i 

niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 341/25, 341/26, 341/28, 641/7, 641/6, 

1/56, 1/57 obręb 0006 Konin Żagański, gmina Iłowa”, 

d) zezwolenie stałe na sprzedaż napojów alkoholowych 

e) zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego, 

f) zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych 

 

• 3. Wszczęto: 

1) 7 postepowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy  

2) postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : 

a) budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „Konin Żagański” o mocy 

wytwórczej do 10,0MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 

ewid.283/13 obręb Konin Żagański, gmina Iłowa. 

b) budowie zespołu hal logistyczno-magazynowo-usługowo- produkcyjnych z częściami 

administracyjno-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 341/16,341/6 

w miejscowość Konin Żagański, gmina Iłowa” 

3) postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji 

polegającej na przebudowie napowietrznej elektroenergetycznej linii 110 kV relacji 

Jankowa żagańska-Bolesławiec na odcinku od GPZ Jankowa żagańska do słupa nr 76. 

 

• W sprawie działalności gospodarczej:  wniosków o wpis do CEIDG; 9 wniosków o zmianę 

wpisu w CEIDG; 1 wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej; 1 wniosek o 

wykreślenie wpisu z CEIDG. 

 

• W ramach Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań działał mobilny punkt spisowy podczas 

Święta Parku Dworskiego w dniu 18.09.2021r. Spis kończy się  30 września 2021r.  

 

• 18 września 2021 r. również podczas Święta Parku Dworskiego stanął mobilny punt 

szczepień przeciwko Covid 19. 

 

• Zatwierdzono aneksy do arkuszy organizacyjnych Szkoły Podstawowej im. Lotników 

Alianckich w Iłowej oraz Przedszkola Miejskiego im, Akademii Małych Zuchów w Iłowej. 

Oba arkusze wcześniej zostały zaopiniowane przez Kuratorium Oświaty w bez uwag. 



 

• Zatwierdzone zostały przez Wojewodę Lubuskiego Plany Operacyjne Funkcjonowania 

Gminy Iłowa. 

 

• Trwają przygotowania do turnieju piłki siatkowej o puchar Burmistrza Iłowej w dniu 

2 października 2021 roku.  

 

• 18.09.2021 r. odbyło się Święto Parku Dworskiego, w ramach którego odbyła się II Krajowa 

Wystawa Psów Myśliwskich oraz Festiwal Orkiestr Dętych. Iłowa gościła ponad  200 

wystawców psów myśliwskich z różnych części Polski i z zagranicy. Kolejną atrakcją w 

czasie Święta Parku w Iłowej był Festiwal Orkiestr Dętych, w którym udział wzięła m.in. 

Miejska Orkiestra Dęta z Iłowej, Orkiestra Dęta Zakładów Górniczych Polkowice – 

Sieroszowice, Miejska Orkiestra Dęta z Dzierżoniowa, Orkiestra Zakładów Górniczych 

Lubin, Miejska Orkiestra Dęta Żarskiego Domu Kultury, Dixieland Retro Band. Dla tych 

najmłodszych uczestników przygotowano atrakcje m.in. animacje z bańkami mydlanymi, 

plenerowe tory kręglarskie, warsztaty artystyczne, balonowe zwierzaki, brokatowe tatuaże, 

malowanie twarzy, dmuchane zamki i karuzele dla najmłodszych. 

 

 


