Zobacz gdzie przeniosą bazarek "Na Dołku"! DOBRE
MIEJSCE?
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Targowisko "Na Dołku", po rozpoczęciu budowy Południowej Obwodnicy Warszawy, będzie
musiało się wynieść z obecnej lokalizacji. Od kilku miesięcy, prezes stowarzyszenia
kupców intensywnie poszukuje nowego miejsca.
Rozmowy o tym, gdzie będzie można przenieść targowisko, Stowarzyszenie Kupców–Inwestorów
Giełdy „Na Dołku”, prowadzi głównie z urzędem miejskim. Ze strony urzędników padło kilka
propozycji. Prezes Stowarzyszenia Piotr Karczewski wskazał również swoją lokalizację,wg niego
najbardziej trafną.
- Chciałbym, aby targowisko przeniosło się na działkę wzdłuż alei KEN niedaleko bloków przy ulicy
Polaka. Działka o której myślę jest własnością m.st. Warszawy w zasobach Delegatury Biura
Gospodarki Nieruchomości w dzielnicy Ursynów. Działka od 1997 roku objęta jest sporem ze
Spółdzielnią Mieszkaniową Na Skraju o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego. Grunt ten nie
może być sprzedany, ale można go na kilka lat wydzierżawić – informuje prezes Stowarzyszenia
Kupców–Inwestorów Giełdy „Na Dołku”.
Prezes wystąpił do urzędu o wydanie tzw. warunków zabudowy.
- Wydział Architektury Urzędu Dzielnicy Ursynów nie ma żadnych planów dotyczących
zagospodarowania tego terenu – dodaje Karczewski. Ma więc nadzieję na to, że bazarek będzie mógł
się tam przenieść.
Działka, o którą stara się zarząd, liczy sobie prawie 23 tysięcy metrów kwadratowych.

- Dla klientów lokalizacja bazarku praktycznie się nie zmieni i właśnie o to chodzi – mówi
Karczewski.
A co będzie dalej z targowiskiem po wybudowaniu tunelu POW?
- Mam nadzieję, że powrócimy w to samo miejsce. Nie chcemy, jak to sugeruje w swoich
wystąpieniach radny "Naszego Ursynowa" Piotr Skubiszewski, być targowiskiem weekendowym.
Kupcy się na to nie zgodzą. Targowisko musi działać siedem dni w tygodniu - dodaje prezes
Karczewski.
Kupcy mają poważne plany co do przyszłego bazaru. Wszystko jednak zależy od tego na ile lat
podpisana zostanie umowa dzierżawy.
- Jeżeli okaże się, że umowa będzie długoterminowa, jesteśmy w stanie zainwestować w nowy wygląd
targowiska. Chcielibyśmy je uporządkować i ucywilizować wzorem targowisk z Zachodu – mówi
Karczewski.
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