Ursynowski komisariat do rozbudowy. Prace ruszą jeszcze w
tym roku
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Ursynowski komisariat policji jest za ciasny. Męczą się tu zarówno funkcjonariusze jak i
interesanci. Za trzy lata budynek będzie już rozbudowany.
Komisariat policji przy Janowskiego 7 pełni służbę od wielu lat. W 2005 roku przeprowadzono
remont, dziś nie ma już po nim śladu, a pod względem osobowym komisariat rozrósł się do wielkości
komendy w dużym mieście.
- Wizyta na policji, oczywiście, nigdy nie jest przyjemna, ale rzeczywiście warunki są tu średnie.
Widać, że funkcjonariuszom brakuje już miejsca - mówi pani Aneta, którą spotykamy przy wyjściu z
komisariatu. Na ciasnotę narzekają też policjanci. - Nawet płaszcza nie ma gdzie powiesić - skarżyli
się kilka lat temu jednej z gazet. Warto dodać, że siedziba policji nie jest przystosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Przez kilka ostatnich lat władze komendy stołecznej przy wsparciu samorządu starały się o środki na
rozbudowę tego i tak największego komisariatu w Polsce. W ubiegłym roku policja wpisała
inwestycję do planów w ramach ministerialnego programu modernizacji siedzib policji. Za 75 tys.
złotych powstała koncepcja rozbudowy, a w ostatnich dniach podpisano umowę na prace budowlane.
Komisariat rozbuduje i przebuduje firma Zab-Bud za 24,8 mln złotych. Najpierw wykonawca
przygotuje projekt budowlany, a same roboty będą ruszać sukcesywnie - jeszcze w tym roku.

Zakończenie budowy - w marcu 2022 roku.
Co się zmieni?
Powierzchnia komisariatu ma się zwiększyć z 1,9 tys. metrów kw. do ponad 4 tysięcy. Obok
dotychczasowego budynku, przy Janowskiego 7 powstanie nowy z parkingiem podziemnym.
- Nowe skrzydło komendy będzie przylegać do bryły istniejącego budynku. Część dobudowana będzie
posiadać cztery kondygnacje naziemne i jedną kondygnację podziemną - informuje Komenda
Stołeczna Policji.
W starym budynku zmienią się wnętrza. Wyburzonych zostanie część ścian działowych, powstaną
nowe drzwi wejściowe, nowe podłogi, odnowione zostaną ściany i sufity. Budynek będzie docieplony.
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