W dniu 22 czerwca 2012r. nastąpiło uroczyste otwarcie
nowej siedziby Prokuratury Rejonowej w Pabianicach, przy ul
Warszawskiej 39.
Udział w nim wzięli liczni zaproszeni goście, a zwłaszcza
Prokurator Generalny – Andrzej Serement, I Zastępca
Prokuratora Generalnego – Marek Jamrogowicz,
Dyrektor i
Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Majątku
Prokuratury, Prokurator Apelacyjny w Łodzi, a nadto inni
reprezentanci prokuratur, przedstawiciele sądów, policji, ABW,
straży miejskiej, władz lokalnych, podmiotów zaangażowanych
w realizację inwestycji, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz
mediów.

Prokuratura Rejonowa w Pabianicach, to siódma co do
wielkości, z trzynastu jednostek szczebla rejonowego w okręgu
łódzkim. Swoją właściwością obejmuje miasta : Pabianice i
Konstantynów Łódzki oraz gminy : Dłutów, Ksawerów, Pabianice i
Rzgów.
W ciągu roku do prokuratury pabianickie wpływa i jest załatwianych
około 3 000 spraw. Ilości te są większe jedynie w prokuraturach
łódzkich oraz Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu.
W jednostce tej zatrudnionych jest 14 orzeczników – ( 10
prokuratorów i 4 asesorów ), przy czym dwóch z nich w ramach
delegacji wykonuje obowiązki w wydziałach śledczych Prokuratury
Okręgowej w Łodzi.
Ponadto zatrudnionych w niej jest 12
urzędników i goniec.
Od 28 lutego 2011r. funkcję prokuratora rejonowego pełni
prokurator Lidia Jóźwiak, która na stanowisku tym zastąpiła
prokuratora Krzysztofa Ankudowicza – kierującego pracą jednostki
pabianickiej przez blisko 21 lat. Jej zastępcą jest prokurator Grażyna
Kowalska - Gaweł, pełniąca tę funkcję od 10 maja 2010r. Natomiast
pracą sekretariatu, począwszy od 10 lipca 2011r. kieruje pani Aneta
Pal.

Przez ostatnie 21 lat tj. od października 1990r. siedziba
Prokuratury Rejonowej w Pabianicach mieściła się przy ul. Gdańskiej
7, w pomieszczeniach o powierzchni 378 metrów kwadratowych,
wynajmowanych od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
Z czasem przestały one zaspokajać potrzeby związane z
funkcjonowaniem jednostki. Dzisiejszych wymogów nie spełniały
także warunki obsługi interesantów.
To spowodowało podjęcie działań w kierunku pozyskania nowej
siedziby, która spełniać będzie oczekiwania i aktualne standardy.
Zamierzenia te zaczęły przybierać realny wymiar w 2007r. w
związku ze zmianą lokalizacji Sądu Rejonowego w Pabianicach. Za
zgodą Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratura Okręgowa w Łodzi
przejęła, na mocy decyzji Starostwa Powiatowego w Pabianicach, w
trwały zarząd dotychczasową siedzibę sądu tj. nieruchomość przy ul
Warszawskiej 39.
Niebawem rozpoczęły się procedury i prace związane z
modernizacją i przystosowaniem budynku dla potrzeb prokuratury.
W 2008r. Ministerstwo Sprawiedliwości wyraziło zgodę na
realizację zadania inwestycyjnego. W styczniu 2009r. uprawomocniło
się wydane przez Starostę Pabianickiego pozwolenie na budowę.
Jako wykonawcę dokumentacji projektowej wyłoniono spółkę
Uniprojekt. Ona też sprawowała nadzór autorski w trakcie realizacji
inwestycji.
W czerwcu 2009r. zatwierdzono dokumentację projektowo –
kosztorysową.
W dniu 5 listopada 2009r. podpisano umowę z wykonawcą tj.
Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „ POL- AQUA” S.A.
Zadania inwestora zastępczego realizował Euroinwest Cdi sp.
z o o.
Prace w obiekcie rozpoczęto 19 listopada 2009r. i zakończono
je w terminie umownym - 11 kwietnia 2012r. podpisano bezusterkowy
protokół końcowy.
Od II kwartału 2010 roku przedsięwzięcie realizowane było w
strukturach Prokuratury Generalnej.
Koszt całej inwestycji, z uwzględnieniem robót budowlanych,
dokumentacji, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażenia, zamyka się
kwotą około 5 700 000 PLN brutto.

W dniu 21 kwietnia 2012r. uprawomocniło się wydane przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pabianicach
pozwolenie na użytkowanie.
Od 14 maja 2012r. Prokuratura Rejonowa w Pabianicach
rozpoczęła urzędowanie w nowej siedzibie.
Bez wątpienia, oznacza to poprawę warunków pracy,
wszystkich osób zatrudnionych w tej jednostce. Łatwiejsza i bardziej
komfortowa stała się również obsługa interesantów.
Nowy, czterokondygnacyjny budynek zlokalizowany jest na
działce o powierzchni 914 metrów kwadratowych, z wewnętrznym
parkingiem i dwustanowiskowym garażem o powierzchni 37 metrów
kwadratowych. Jego powierzchnia jest ponad czterokrotnie większa
od powierzchni dotychczasowej siedziby – wynosi bowiem blisko
1 680 m kw.
Jest to obiekt nowoczesny, przystosowany do obsługi osób
niepełnosprawnych, wyposażony w system telewizji przemysłowej,
umożliwiającej całodobowy monitoring, urządzenie do kontroli
bagażu, „inteligentny” system oświetlenia.
Dysponowanie znacznie większą powierzchnią umożliwiło
urządzenie dużej sali konferencyjnej, której brakowało w
dotychczasowej siedzibie, wyposażonych w nowoczesne regały
biblioteki i archiwum, czyniących zadość wymaganiom i potrzebom :
kancelarii tajnej, pomieszczeń dla zatrzymanych, pokoju przesłuchań
i okazań, a także szatni i pomieszczeń socjalnych.
Dogodna lokalizacja w centrum miasta, gwarantuje
zainteresowanym łatwy dostęp do urzędu, a przyjęte w ramach
modernizacji rozwiązania i standard wykończenia, uprawniają do
stwierdzenia z satysfakcją, że nowy obiekt dobrze będzie służył
społeczności lokalnej.

