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Wniosek o utworzenie okresowego targowiska miejskiego na części działki 

ewidencyjnej o nr 4/1 obręb 11022 w Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego 

Warszawy 
 

 

Szanowny Panie Burmistrzu, 

 

działając w imieniu Stowarzyszenia Otwarty Ursynów w trybie art. 241 kodeksu postępowania 

administracyjnego zwracamy się z wnioskiem o urządzenie w weekendy dzielnicowego targowiska 

spożywczego (zwanego dalej „targowiskiem”) na południowo-zachodniej części parkingu 

usytuowanego przy Ratuszu Dzielnicy Ursynów tj. na części działki ewidencyjnej o nr 4/1 obręb 11022 

w Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy, tj.  

1. o wszczęcie postępowania i o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji celu publicznego tj. 

weekendowego targowiska miejskiego w tym miejscu,  

2. a następnie o zgłoszenie w trybie art. 71 ust. 2 Prawa budowlanego zmiany sposobu korzystania 

części obiektu budowlanego położonego na tej działce nr 4/1 przez urządzenie tam 

weekendowego targowiska miejskiego. 

 

Uzasadnienie 

Za sprawą decyzji Pana Burmistrza parking za Urzędem Dzielnicy Ursynów w przeważającą część 

sobót i niedziel jest zamknięty i stoi niewykorzystany. Proponujemy w weekendy zagospodarować 

ten teren, poprzez urządzenie na nim weekendowego targowiska miejskiego. Targowisko to świetny 

pomysł, aby ożywić to miejsce, a którego co weekend będą korzystać setki, jeśli nie tysiące 

mieszkańców Ursynowa.  

Wiele miast w Polsce i zagranicą ma własne targowiska, na których mieszkańcy mogą zaopatrzyć się 

w świeże produkty spożywcze. Targowiska często nie mają charakteru stałego, a jedynie okazjonalny i 

czasowy, np. odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Często tego typu miejsca sprzedaży 

organizowane są w miejscach, które na co dzień mają zupełnie inny charakter i służą innym celom 

(np. właśnie tak jak proponujemy, na parkingach), a nawet dla ułatwienia dostępu do nich kupującym 

odbywają się rotacyjnie w różnych punktach miasta.  

 

Na takich targowiskach sprzedawcy, za niewielką opłatą, wynajmują miejsce od samorządu i sami 

organizują swoje stoiska. Sprzedawane są przede wszystkimi warzywa i owoce, ale również takie 



 

 

produkty spożywcze, które wymagają specjalnych warunków przechowywania (np. chłodni, lodówek, 

etc.), w formie ruchomych punktów sprzedaży (samochodów-chłodni wyposażonych w część 

przeznaczoną do sprzedaży np. serów ryb lub wędlin). Targowiska tego typu działają przez kilka 

godzin dziennie, po czym teren jest sprzątany i przywracany jest mu pierwotny charakter. Po 2-3 

godzinach od zakończenia targowiska nie ma po nim śladu.  

 

Uważamy, że parking przy Ratuszu spełnia wszystkie wymagania, jakie można stawiać przed tego 

typu miejscem. Jest usytuowany centralnie w dzielnicy, w dobrze skomunikowanej okolicy (liczne 

linie autobusowe oraz linia metra), a także z możliwością parkowania sporej liczby samochodów (do 

dyspozycji kupujących pozostawałaby znaczna część drugiego pasa parkingu). Miejsce jest 

utwardzone i z możliwością dostępu do: źródła wody (potrzebna do oczyszczenia terenu po 

targowisku), a także dostępem dla sprzedawców do sanitariatów w Ratuszu. Co najważniejsze, teren 

jest oddalony od bloków mieszkalnych, co w połączeniu z tymczasowością targowiska, gwarantuje 

aprobatę okolicznych mieszkańców. Może on też z powodzeniem być wykorzystywany przez kupców 

z likwidowanego obecnie Bazarku na Dołku przy ul. Płaskowickiej. 

 

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że Urząd Dzielnicy Ursynów nie może wprost stać się 

prowadzącym targowisko – zarówno z przyczyn prawnych, jak i logistyczno-organizacyjnych, jednak 

Dzielnica powinna stać się inicjatorem powstania takiego publicznego targowiska w drodze wydania 

decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci takiego targowiska, a następnie – tak jak 

wnioskujemy – zgłosić zmianę przeznaczenia części parkingu na takie cele w trybie art. 71 ust. 2 

Prawa budowlanego.  

Po wydaniu stosownych decyzji Urząd ma możliwość przeprowadzenia postępowania przetargowego 

w celu wyłonienia operatora targowiska. Tego typu operator, za stałą opłatą na rzecz Urzędu (+ 

ewentualnie opłaty za pobrany prąd i wodę według stanu licznika), będzie mógł dzierżawić okresowo 

(na weekendy) teren parkingu podmiotom zgłaszającym się z odpowiednim wyprzedzeniem i 

uiszczającym opłatę targową. Zadaniem operatora będzie pobieranie opłat od sprzedawców i 

wyznaczanie im miejsc handlowych, promocja targowiska, pilnowanie porządku, a także uprzątnięcie 

terenu po zakończeniu sprzedaży w danym dniu. Na podobnej zasadzie organizowane są m.in. 

wydarzenia typu targ śniadaniowy. Alternatywnie operatorem może stać się sam Urząd Dzielnicy, 

pobierając stosowne opłaty targowe od handlujących. 

 

Na koniec chcemy pokazać, że tego typu tradycyjne targowiska z powodzeniem działają za granicą w 

krajach zachodniej Unii Europejskiej, gdzie cieszą się sympatią mieszkańców i działają zarówno w 

miastach o wielkości porównywalnej z Ursynowem, jak i w miastach liczących wiele milionów 

mieszkańców, są estetyczne i nie blokują na trwałe miejsca: 

 

 Brugia (Belgia) – organizowany w każdą środę (godz. 8-13.30) targ rolny na centralnym placu 

Brugii (filia College of Europe znajduje się w Pałacu Natolińskim)  

 Zittau (Niemcy) – w każdą środę (godz. 8-17) i sobotę (godz. 8-13) odbywa się targowisko na 

placu przed tamtejszym zabytkowym ratuszem 

 Paryż (Francja) – spośród wielu tego typu targów warto wymienić choćby Marché Bastille 

organizowany w czwartki i niedziele (godz. 8-13.30) na Boulevard Richard Lenoir 



 

Stowarzyszenie Otwarty Ursynów:      @OtwartyUrsynow |      @OtwartyUrsynow | www.otwartyursynow.pl 

 Kraków – w środy (godz. 14-18) i soboty (godz. 8-13) organizowany jest Targ Pietruszkowy na 

Placu Niepodległości, 

 Gdańsk – w okolicy Hali Olivia jest organizowany w czwartki (godz. 13-18) oraz soboty (godz. 9-

14) Gdański Bazar Natury, 

 Konstanz (Niemcy) – parking przy kościele św. Stefana na starówce we wtorki i piątki, rotacyjnie 

parking przy kościele św. Gebharda we środy i soboty, (godz. 7-13). 

        
Zdjęcia targowisk okresowych w południowych Niemczech (Konstanz i Radolfzell) 

 
 

Znak informujący o okresowym zakazie wjazdu, parkowania i postoju na parkingu w dni targowe 

(Niemcy) 

Oprócz innych pomysłów, które były zgłaszane przez nas wcześniej, a dotyczyły one istnienia bazaru 

na Ursynowie w czasie budowy południowej obwodnicy (np. stworzenie kilku mini-bazarków),  które 

niestety nie zostały zrealizowane, liczymy tym razem, że wniosek stworzenia targowiska 

weekendowego zyska Pana poparcie, a Ursynów dołączy do grona miast z czasowymi targowiskami o 

charakterze spożywczym dołączy Ursynów. 

 

 

 

  
 


