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WMUROWANO AKT EREKCYJNY POD BUDOWĘ POSTERUNKU W
ZAGÓRZU
Wczoraj, uroczyście podpisano i wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowej siedziby Posterunku
Policji w Zagórzu. Wśród obecnych byli przedstawiciele Policji, parlamentarzystów, władz
wojewódzkich i samorządowych oraz osoby reprezentujące wykonawcę. Wmurowanie aktu
erekcyjnego w fundamenty budynku to symboliczny początek inwestycji. Budowa ﬁnansowana jest
ze środków Programu Modernizacji Policji, jej wartość sięga blisko 2 milionów złotych. Zakończenie
planowane jest jesienią przyszłego roku.
Policjanci z posterunku w Zagórzu pełnią służbę w budynku, który wybudowany został w latach 60. XX wieku. Warunki
lokalowe są bardzo trudne. W ostatnich latach rozważano przeprowadzenie gruntownego remontu, ale ostatecznie
zdecydowano, że bardziej racjonalnym rozwiązaniem będzie budowa nowego obiektu.
Działkę pod budowę posterunku przekazał samorząd Zagórza. Mieści się ona przy ul. Słonecznej.
Nowobudowany obiekt będzie odpowiadał najnowszym standardom. Będzie to budynek murowany, dwukondygnacyjny.
Powierzchnia użytkowa wyniesie 207 m2, kubatura budynku blisko 1100 metrów sześciennych. Budynek zostanie
wyposażony w niezbędną infrastrukturę. Warunki pracy siedmioosobowej załogi zdecydowanie się poprawią. Oprócz
pomieszczeń służbowych, będą dysponować pomieszczeniami technicznymi, zapleczem socjalnym i sanitarnym. Komfortowe
będą też warunki przyjmowania interesantów.
W projekcie uwzględniono również budowę garażu wewnętrznego dwustanowiskowego oraz parking przewidziany na 10
pojazdów. Teren wokół zostanie zagospodarowany i ogrodzony.
Inwestycja jest ﬁnansowana ze środków Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020, jej wartość oszacowano na kwotę
1.971 846 złotych.
Wczoraj na placu budowy odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego. Swoje podpisy na dokumencie złożyli między
innymi: mł. insp. Stanisław Sekuła p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, nadkom. Krzysztof
Łopuszański Komendant Powiatowy Policji w Sanoku, Piotr Uruski poseł na Sejm RP, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna
Podhalicz, Wicestarosta Sanocki Janusz Cecuła, Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Ernest Nowak oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej Czesław Łuc. Byli też przedstawiciele wykonawcy, którym jest ﬁrma Usługi Wysokościowe K2 Dawid Musiał.
Akt erekcyjny został umieszczony w metalowej tubie. Traﬁły tam również - zgodnie z tradycją - dzisiejsze wydania lokalnych
gazet, czasopismo wydane z okazji 100-rocznicy powstania Policji Państwowej oraz okolicznościowe monety. Tuba została
wmurowana w fundamenty powstającego gmachu. Poświęcenia dokonał ks. Marek Buchman - duszpasterz podkarpackiej
Policji.
Zakończenie inwestycji zaplanowano w październiku 2020 roku.
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