Ostateczne pożegnanie z bazarkiem. Co dalej z opustoszałym
terenem?
data aktualizacji: 2021.09.25

Ostatni kupcy zawinęli już swój interes. To koniec 40-letniej działalności bazarku "Na
Skraju". Dzielnica po latach batalii sądowej odzyskała teren przy ulicy Cynamonowej.
Kiedyś miał tu stanąć "Ursynowski Fortepian".
W latach 90. bazarek „Na Skraju” cieszył się ogromną popularnością. Targowisku wróżono wielką
przyszłość - miała tam stanąć hala kupiecka z prawdziwego zdarzenia, nazwana "Ursynowskim
Fortepianem", bo jej kształt przypominać miał właśnie fortepian. Od lat ogrodzony teren u zbiegu
Cynamonowej i Gandhi jednak straszy. Spółka kupców się rozleciała, przejęli ją deweloperzy, którzy
na samym rogu mają wybudować wieżowiec z mieszkaniami.
O resztę działki - wzdłuż Cynamonowej - walczyło w sądach miasto, które wydzierżawiło kiedyś teren
spółce kupców. Ponieważ do docelowego zagospodarowania terenu nigdy nie doszło, po latach
uzyskano wyroki zwracające miastu własność. W ostatnich latach na miejskim terenie trwało życie
ostatnich bazarkowych stoisk. Było ich coraz mniej - ostatnio zaledwie dwa.
ZOBACZ: Bazarek "Na Skraju" w latach 90. okiem Andrzeja W. Kubika (źródło:
ursynow.org.pl)
Galeria: https://haloursynow.pl/galerie/test,4486

W połowie września pozostałości prężnego niegdyś targowiska ostatecznie zniknęły. Dzielnica
reprezentująca miasto po bezskutecznych wezwaniach spółki kupieckiej do opróżnienia terenu,
uzyskała klauzulę natychmiastowej wykonalności wyroku.
- Odzyskanie tego terenu to dla nas priorytet. Jesteśmy bardzo blisko. Mamy wyrok sądu i
wezwaliśmy spółkę, która bezprawnie zajmuje ten teren, do jego dobrowolnego wydania. Kupcy bez
protestów opuścili bazarek - mówi wiceburmistrz Ursynowa Jakub Berent.
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- Początkowo mieliśmy czas do 8 września, jednak dzielnica dała nam jeszcze trochę czasu. 17
września zabraliśmy nasze ostatnie rzeczy. Wiedzieliśmy od dawna, że to miejsce nie ma perspektyw
i mamy już jakieś alternatywy - mówi pan Dariusz, jeden z ostatnich kupców bazarku „Na Skraju”.

powyżej: szkielet Fortepianu straszył do kwietnia 2014 roku, gdy został rozebrany. Jak mówił wówczas ówczesny burmistrz Piotr
Guział terenem jest zainteresowany "tajemniczy inwestor". Wystawił on tablicę o rozpoczęciu budowy nowego centrum handlowego,
na czym się skończyło

Teren bazarku został w końcu objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Oznacza to, że miasto ma już pomysł jak wykorzystać swoją część pozostałości po „Ursynowskim
Fortepianie”. Plan, który obowiązuje od 3 sierpnia 2021 roku, zakłada, że miejsce, gdzie jeszcze do
niedawna odbywał się handel, zostanie zamienione częściowo w park - czyli ciąg dalszy "Zielonej Osi
Imielina".
A co z terenem bezpośrednio przy ul. Cynamonowej? Toczy się jeszcze inne postępowanie sądowe spór miasta ze spółdzielnią "Na Skraju", która rości sobie prawo do użytkowania wieczystego tego
gruntu. Wyroki są po myśli ratusza, ale spółdzielnia złożyła kasację do Sądu Najwyższego, który
jeszcze nie rozstrzygnął sprawy.
Na razie wiadomo jedynie, że może tam powstać tam budynek usługowy z zabudową wielorodzinną.
Dzielnica jeszcze nie jest pewna, czy blok postawi miejski TBS, czy też sama postawi tam mieszkania
komunalne. W rozmowie z Haloursynow.pl burmistrz Robert Kempa nie wykluczył też trzeciej
możliwości - sprzedania działki deweloperowi. Wartość działki może sięgać nawet 10 mln złotych. To
3,5 tys. m.kw. w centrum dzielnicy.

powyżej: taką zabudowę dopuszcza w tej okolicy plan miejscowy obowiązujący od sierpnia 2021 roku

Niewielki skrawek na rogu Ghandi i Cynamonowej pozostaje natomiast w rękach prywatnych dewelopera, który stara się o pozwolenie na budowę wieżowca. Zgodnie z wydanymi przez stołeczny
ratusz warunkami zabudowy oraz planem miejscowym może tam powstać 11 pięter.
Wizualizacje nowego wieżowca na rogu Gandhi i Cynamonowej - fot. RK Investment
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