Przy Braci Wagów powstanie miejskie targowisko. Dzielnica
wykroiła pierwsze pieniądze
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To już pewne. Bazarek "Na Dołku" - ani ten z Polaka, ani ten spod Szpitala Południowego nie wróci już na swoje dawne miejsce, które zajmował przed rozpoczęciem budowy
Południowej Obwodnicy Warszawy. Dzielnica chce realizować koncepcję z 2016 roku, czyli
park z wykrojoną częścią dla kupców. I ma to być targowisko miejskie.
Dzielnica przeznaczyła 300 tys. złotych na przygotowanie koncepcji architektonicznej nowego
targowiska miejskiego u zbiegu Płaskowickiej i Braci Wagów, czyli nad dawnym "Dołku".
- W pierwszej połowie września chcemy ogłosić postępowanie na wykonanie koncepcji
architektonicznej na targowisko wpisane w teren zieleni nad tunelem POW, wraz ze sprawdzeniem
nośności ustroju nośnego tunelu POW - poinformował we wtorek radnych burmistrz Robert Kempa.
Radni zgodzili się na nową inwestycję. Na ten rok przeznaczono środki na przygotowania, a na 2022
rok - 270 tys. złotych na sam projekt odtworzenia targowiska.

Bazarek "wkomponowany" w park
Jak będzie wyglądało to miejsce? Podstawą do jego projektowania ma być koncepcja parku
linearnego z 2016 roku, którą wraz z mieszkańcami stworzyła architekt krajobrazu Katarzyna
Łowicka. Przewiduje ona postawienie lekkiego budynku biurowo-socjalno-magazynowego oraz

zadaszenia nad stoiskami handlowymi. Taki bazarek ma mieć ok. 4,8 tys. metrów kw., a więc o
połowę mniej niż dawne targowisko, ale prawie tyle samo, co obecne prywatne targowisko na dawnej
pętli.
Tak budynek wraz z zadaszeniem stoisk wygląda na wizualizacji Parku nad POW przedstawionej w
2016 roku:

W takiej koncepcji targowisko może jednak powstać wyłącznie po sprawdzeniu nośności tunelu POW,
który znajduje się kilka metrów pod ziemią. Urzędnicy chcą mieć pewność, że w tym miejscu może
stanąć budynek.
- Obowiązkiem pracowni projektowej będzie więc uzyskanie uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad. Długość trwania tego postępowania będzie zależeć od czasu udzielenia
odpowiedzi od GDDKiA. Ale trzeba zaznaczyć, że zarówno GDDKiA, jak i Astaldi wypowiadały się na
ten temat w naszych konsultacjach w 2016 i 2017 roku - powiedział burmistrz.

Miejskie czy prywatne?
W przypadku gdyby drogowcy nie zezwolili na zaprojektowanie budynku postawionego na tunelu,
wybrana przez dzielnicę pracownia będzie miała za zadanie przygotować inny - bezpieczny - wariant
targowiska.
Burmistrz Kempa zaznaczył we wtorek, że trudno stwierdzić dziś, kiedy znana będzie opinia GDDKiA
i jaka ona będzie. - Jesteśmy, nie z własnej winy, już 13 miesięcy poza terminem oddania tunelu POW
do użytku, więc ciężko stwierdzić czy będzie to opinia pozytywna - powiedział burmistrz.
Dzielnica optuje za tym, aby przyszłe targowisko zarządzane było przez miasto lub spółkę miejską

(np. prowadzącą już targ przy Bakalarskiej), choć dopuszcza również wybór prywatnego podmiotu,
który zorganizuje handel.
- Są argumenty za każdym z tych rozwiązań i przeciw każdemu z tych rozwiązań. Chodzi o finanse i
dbałość o estetykę. Jeśli miasto będzie to prowadzić, to należy się spodziewać większej dbałości o
estetykę - stwierdził burmistrz Kempa.
Dodał, że miasto chce mieć kontrolę nad tym, co powstanie nad tunelem POW obok planowanego
parku linearnego, na którego projektowanie Zarząd Zieleni - mimo braku prawa dysponowania
terenem (wciąż dysponuje nim GDDKiA) - dostał już zgodę, a wkrótce ogłosi przetarg na powstanie
jego dokumentacji.

powyżej: fragment wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu parku nad POW między Braci Wagów zaprezentowanej w
lutym 2021 roku przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Zgodnie z harmonogramem przedstawionym w lutym przez Zarząd Zieleni, po zaprojektowaniu
parku, w pierwszym etapie, do 2024 roku nad tunelem ma zostać posadzonych ok. 700 drzew, 28 tys.
m.kw. krzewów, będą łąki kwietne, trawniki i byliny. Ponadto: 150 ławek, 90 koszy na śmieci,
nawierzchnia mineralna oraz betonowa, a także - najdroższy element - fontanna w posadzce, na
wysokości alei KEN. Koszt tej zielonej części parku - 15,2 mln złotych.
W zmienionej przez Zarząd Zieleni koncepcji pozostawiono miejsce na takie elementy jak ścieżka
rowerowa, pawilony, place zabaw, obiekty sportowe czy bazarek, za które odpowiadać będą inne
miejskie instytucje i które powstaną już po 2024 roku. Sam bazarek w parku mógłby zacząć działać
dopiero po wybudowaniu budynku - najwcześniej jesienią 2023 roku.

Bez bazarku "Na Dołku"? To możliwy scenariusz
W tym roku dawny bazarek "Na Dołku" podzielił się na dwa niezależne targowiska, prowadzone
przed dwa różne podmioty skłóconych ze sobą kupców. Targowisko przeniesione w 2017 roku z
Braci Wagów na dawną pętlę autobusową przy ul. Płaskowickiej przejął Piotr Karczewski, były radny
Koalicji Obywatelskiej i były prezes dawnego Stowarzyszenia Kupców-Inwestorów Giełdy "Na
Dołku". Natomiast kupcy związani z obecnym zarządem stowarzyszenia, z którego Karczewski
wyleciał rok temu w wyniku konfliktu, założyli "Nasz Bazarek" na wydzierżawionym przez siebie
gruncie prywatnym u zbiegu ul. Gandhi i Pileckiego, pod oknami Szpitala Południowego.
Targowisko na pętli ma podpisaną z miastem umowę dzierżawy na dwa lata - do 2023 roku i co
ważne bez możliwości przedłużenia. Dla tej okolicy szykowany jest bowiem plan miejscowy, który w

projekcie nie przewiduje handlu kupców, a zabudowę.
Gdyby dzielnicy udało się dopiąć wszystkie projekty i zezwolenia, budynek i zadaszenie w parku
linearnym mogłyby powstać około marca 2023. Kupcy z zamykanego bazarku Karczewskiego czy też
chętni spod szpitala mogliby wówczas skorzystać z miejskich miejsc do handlowania.
Jak zaznacza burmistrz to jednak wariant bardzo optymistyczny, uwzględniający zgodę drogowców
na postawienie budynków na tunelu oraz nie przewidujący opóźnień. W innym przypadku może stać
się i tak, że kupców z "Dołka" przez jakiś czas na Ursynowie nie będzie.
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