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INTERPELACJA NR 84 
 
 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w następującej sprawie: 
 
Dalszego losu handlujących na bazarku przy ul. Ćmielowskiej. 
 

W wyniku zorganizowanego w dniu 16 czerwca 2011 r. spotkania mieszkańców w sprawie 

tramwaju na Tarchomin, otrzymałem od przybyłych na spotkanie mieszkańców następujące pytania 

dotyczące przyszłości bazaru przy ul. Ćmielowskiej, przeznaczonego w dużej części do likwidacji: 

1. Czy dzielnica planuje zachować dotychczasową liczbę punktów handlowych w dzielnicy i po 

likwidacji części takich punktów na terenie bazaru przy Ćmielowskiej odtworzyć je? 

2. Jakie rozważane są lokalizacje punktów handlowych dla osób, które muszą opuścić bazarek 

przy Ćmielowskiej z uwagi na to, że pawilony w których pracowały są już zburzone lub są 

przeznaczone do rozbiórki? 

3. Ile zamiennych miejsc do handlu przewidziane jest w każdej z tych lokalizacji? 

4. Jakie byłyby warunki dzierżawy takich miejsc i jeśli zależałyby one od konkretnej lokalizacji, 

proszę o wymienienie tych warunków z podziałem na te lokalizacje? 

5. W jaki sposób i przez kogo sfinansowane byłoby przedsięwzięcie przeniesienia punktów 

handlowych z bazaru przy Ćmielowskiej, które mają ulec likwidacji? 

6. Czy dzielnica (a jeśli jest to poza kompetencjami dzielnicy, to proszę przesłać do 

odpowiedniej komórki w mieście) planuje bezpośrednio podpisać umowy dzierżawy z 

kupcami na dzierżawę terenu bazaru przy ul. Ćmielowskiej, a nie jak dotychczas z firmą 

Tarchomarket? 



7. Czy umowa miasta z firmą TarchoMarket, która podnajmuje punkty handlowe 

przedsiębiorcom, wskutek czego miasto prawdopodobnie traci część wpływów, gdyż wg 

handlujących na bazaru płacą oni wyższe czynsze niż miasto pobiera od zarządcy bazaru, jest 

tak korzystna dla miasta, że warto ją utrzymywać, a nie np. podpisać umowy bezpośrednio z 

zainteresowanymi kupcami? 

8. Czy do dzielnicy lub miasta zgłaszają się podmioty gotowe inwestować w zabudowę (np. 

mieszkaniową) na terenie zajmowanym przez obecny bazarek przy Ćmielowskiej? 

 

Bardzo proszę o odpowiedzi na powyższe pytania. 

 

                    Wojciech Tumasz 

 


