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PODPISANIE AKTU NOTARIALNEGO ORAZ POROZUMIENIA W
SPRAWIE BUDOWY POSTERUNKU POLICJI W PROCHOWICACH
Data publikacji 08.04.2021

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski oraz Burmistrz Miasta i
Gminy Prochowice Pani Alicja Sielicka podpisali akt notarialny na mocy którego Skarb Państwa
stał się właścicielem działki, na której powstanie nowy Posterunek Policji w Prochowicach.
Dzisiaj przed południem w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice odbyło się uroczyste podpisanie aktu
notarialnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem na budowę
nowego Posterunku Policji w Prochowicach oraz podpisanie porozumienia w sprawie wspólnego zadania inwestycyjnego.
Burmistrz Alicja Sielicka przekazała dokumenty Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu insp. Dariuszowi
Wesołowskiemu, któremu towarzyszył mł. insp. Robert Frąckowiak Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we
Wrocławiu nadzorujący pion logistyczny oraz Komendant Miejski Policji w Legnicy podinsp. Zbigniew Kopij.
Dzięki wspólnym staraniom funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Komendy Miejskiej Policji w
Legnicy, a przede wszystkim władz samorządowych miasta i gminy Prochowice wygospodarowano na budowę nowego
Posterunku Policji w Prochowicach najbardziej dogodną lokalizację dla mieszkańców lokalnej społeczności. Budowa
nowego obiektu ma na celu poprawę warunków obsługi obywateli oraz podniesienie bezpieczeństwa u mieszkańców
Miasta i Gminy Prochowice. Rada Miasta i Gminy Prochowice w dniu 15 marca 2021 roku podjęła uchwałę nr
XXXIV/177/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa prawa
własności nieruchomości w celu przeznaczenia na budowę nowego Posterunku Policji w Prochowicach. Teren pod
inwestycję o powierzchni 40 arów, mieści się przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Prochowicach. To właśnie tam powstanie
budynek Policji przeznaczony dla 13 osób - policjantów i pracowników.
Koncepcja inwestycji zakłada budowę nowego obiektu, rozplanowanego według przepisów i wytycznych określonych w
„Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”. Całe
zamierzenie planowane jest w technologii budownictwa modułowego. Aranżacja zabudowy umożliwi dogodny dojazd
samochodem jak również wykonanie parkingów dla pojazdów służbowych i interesantów. Ważne, aby miejsce to było
nowoczesne i spełniające wszelkie wymogi oraz oczekiwania stawiane przed obiektami Policji. Obecne plany zawierają
również możliwość postawienia pomieszczenia garażowo-magazynowego, które powinno znaleźć się obok posterunku,
także w technologii modułowej.
Przypomnijmy - 23 marca 2021 roku został w tej sprawie podpisany list intencyjny, w którym komendanci i burmistrz
wspólnie zadeklarowali wolę realizacji zadania inwestycyjnego jakim jest budowa nowej siedziby Posterunku Policji w
Prochowicach.
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