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KOMISARIAT I W RUDZIE ŚLĄSKIEJ JUŻ OTWARTY!
Data publikacji 14.06.2014

Wczoraj w samo południe odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Komisariatu I Policji w
Rudzie Śląskiej. Otwarcia dokonał Śląski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Jarosz
w obecności Prezydenta Rudy Śląskiej Pani Grażyny Dziedzic, kadry kierowniczej garnizonu
śląskiego oraz przedstawicieli związków zawodowych i szefów służb współpracujących na co
dzień z Policją. Uroczystość uświetniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i
kompania reprezentacyjna śląskiej Policji.
Do zgromadzonych na uroczystości otwarcia słowa uznania i gratulacje skierował nadinsp. Krzysztof Jarosz - Śląski
Komendant Wojewódzki Policji. Podziękował władzom miasta za wsparcie w uzyskaniu nowej siedziby dla policjantek,
policjantów i pracowników cywilnych KP I w Rudzie Śląskiej. Życzył funkcjonariuszom i pracownikom jednostki
zadowolenia z nowego, komfortowego miejsca służby. Pani prezydent Grażyna Dziedzic również życzyła sukcesów i
dobrych efektów służby, na miarę warunków, w jakich przyjdzie teraz pracować i pełnić służbę załodze komisariatu.
Budynek komisariatu jest obiektem historycznym, znajdującym się w pieczy konserwatora zabytków. W lutym 2013
roku nieruchomość przy ul. Mickiewicza 2 została przekazana przez władze miasta w trwały zarząd dla Komendy
Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. Dzięki temu uzyskano teren o powierzchni 2.080 m kw. wraz z budynkiem
o powierzchni użytkowej 608,85 m kw. i kubaturze 3.963,15 m sześć.W okresie od października 2012 do września 2013
roku trwały prace projektowe oraz wykonywane były prace, na realizację których nie było wymagane pozwolenie na
budowę, m. in. roboty malarskie, tapetowanie ścian, układanie glazury.
Pozwolenie na budowę zostało wydane we wrześniu 2013 r. W ramach tego przedsięwzięcia inwestycyjnego utworzono
nowy parking pokryty kostką brukową, wybudowano dwustanowiskowy budynek garażowy, wykonano remont
istniejącego już garażu. W budynku administracyjnym zaadaptowano pomieszczenia dla potrzeb poszczególnych
komórek jednostki, wykonano instalację elektryczną i nisko prądową, utworzono strefę wejściową, wykonano drenaż
opaskowy i izolację ścian fundamentowych, wykonano także oznakowanie zewnętrzne, zgodne z wytycznymi Programu
Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. Prace budowlane zakończono w maju 2014 roku.
Koszt adaptacji obiektu wraz z wyposażeniem wyniósł 2 245 792 zł, w tym 363 736 zł ze środków Programu
Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji.
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