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Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
W związku z zamiarem wprowadzenia w życie zmian organizacyjnych w Policji w powiecie niżańskim 

wyrażam głębokie zaniepokojenie planowaną likwidacją Posterunku Policji w Ulanowie. 
Obecnie Posterunek Policji w Ulanowie wzorowo wypełnia swoje funkcje, podnosząc poziom bezpieczeń-

stwa na terenie gminy i miasta Ulanów. Pozytywną ocenę pracy jednostki wystawiają nie tylko przełożeni, 
samorządowcy, ale przede wszystkim mieszkańcy Ulanowa, którzy na co dzień doświadczają pomocy funk-
cjonariuszy Posterunku Policji w Ulanowie. Policja osiąga dobre rezultaty tylko dzięki bliskiej współpracy z 
mieszkańcami gminy Ulanów, bowiem znajomość środowiska jest nieodzownym elementem skutecznych 
działań zarówno prewencyjnych, jak i operacyjnych. 

Szczególne zaangażowanie w obronę Posterunku Policji w Ulanowie wykazują władze samorządowe 
gminy i miasta Ulanów. Samorządowcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańców jest zadaniem priorytetowym. Burmistrz i radni Ulanowa podkreślają, że szkody społeczne, 
jakie przyniesie likwidacja posterunku, są nie do oszacowania. Decyzja o likwidacji posterunku będzie miała 
negatywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i w znacznym zakresie utrudni kontakt z dziel-
nicowym. Wydłuży się też czas dojazdu funkcjonariuszy z ościennych jednostek w przypadku interwencji, a 
to może nieść za sobą tragiczne konsekwencje. Likwidacja jedynej na terenie gminy placówki realizującej 
zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego grozi nagłym wzrostem przestępczości i patologii 
społecznej. 

Ulanów jest gminą turystyczną. Zlokalizowane są tu dwa hotele ze stu trzydziestoma miejscami noclego-
wymi, dwa ośrodki wypoczynkowe z domkami kempingowymi i gospodarstwa agroturystyczne. Funkcjona-
riusze Policji zapewniają bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom, ale również odwiedzającym Ulanów tury-
stom. Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 858 wykorzystywana między innymi przez obywateli 
Ukrainy przekraczających przejścia graniczne w Hrebennem i Hrubieszowie. Natężony ruch zwiększa zagro-
żenia związane z wykroczeniami i przestępstwami nie tylko drogowymi. 

Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, władze samorządowe corocznie wspomagają Posteru-
nek Policji w Ulanowie finansowo i rzeczowo. W 1993 r. gmina Ulanów nieodpłatnie przekazała Policji bu-
dynek po byłym przedszkolu w celu utworzenia posterunku. W 2005 r. gmina dołożyła 25 tysięcy zł do zaku-
pu radiowozu. Samorząd wspierał remont budynku posterunku. Na mocy uchwały rady miejskiej Policja nie 
płaci podatków od nieruchomości, a samorząd dokłada pieniądze do zakupu paliwa i na bieżąco wspiera poli-
cję, zaopatrując ją w materiały biurowe. 

Pragnę podkreślić, że Ulanów leży w centrum powiatu niżańskiego – stąd można najszybciej dojechać do 
każdego z krańców powiatu. Należy również podkreślić dalszą deklarację pomocy dla posterunku ze strony 
władz Ulanowa. Burmistrz Ulanowa zwraca uwagę na fakt, że gmina posiada większy i wygodniejszy budy-
nek po byłym sądzie grodzkim, który samorząd jest w stanie przekazać na potrzeby Policji. 

Zagwarantowanie bezpieczeństwa oraz ochrona życia i mienia to jedne z najważniejszych obowiązków 
państwa wobec obywateli. Dlatego, wsłuchując się w argumenty mieszkańców i władzy samorządowej Ula-
nowa, stanowczo nie zgadzam się z decyzją o likwidacji Posterunku Policji w Ulanowie z powodów ekono-
micznych. 

W imieniu mieszkańców i samorządu gminy i miasta Ulanów zwracam się z gorącą prośbą o weryfikację 
celowości podjętych działań i o wycofanie się z decyzji o likwidacji Posterunku Policji w Ulanowie. 
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