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Głównym sposobem ustalenia sposobu korzystania z ogrodzonych parkingów płatnych 
położonych wzdłuż ul. Broniewskiego była ich inwentaryzacja polegająca na zliczaniu i 
określaniu rodzaju parkujących na nich pojazdów oraz obserwacje. Liczenie odbywało 
się w ciągu dwóch tygodni w dni powszednie i weekendy w wybranych godzinach.

Harmonogram inwentaryzacji opracowany został w taki sposób, by uchwycić rotację 
samochodów w ciągu dnia – od wczesnych godzin porannych do późnych godzin 
wieczornych. 

W dni powszednie liczenie przeprowadzone zostało o godzinach: 7.00, 8:00, 9:00; 
11:00; 12:00, 13:00, 14:00, 15:00; 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 22:00 a w 
weekendy o godzinach: 7:00, 8:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 19:00 i 
20:00. 

Ponadto wykonywano obfitą dokumentację fotograficzną, której analiza pozwoliła na 
identyfikację pojazdów używanych sporadycznie.
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Metodologia badania

Diagnozą środowiskową i społeczną objęty został teren przylegający do ulicy Broniewskiego, na odcinku od Alei W. Reymonta do Alei Armii Krajowej, na którym zlokalizowane jest 
Targowisko oraz parkingi.

Badanie miało charakter eksploracyjny i opisowy, jego celem było dostarczenie wiedzy obiektywnej o funkcjonowaniu tego obszaru i osadzenie jej w kontekście opinii mieszkańców i 
innych interesariuszy badanego obszaru.

Badanie zrealizowane zostało w listopadzie i grudniu 2018 roku na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. 

Na Targowisku przeprowadzona została: inwentaryzacja stanowisk handlowych i 
usługowych; obserwacje (24 godziny, w ciągu dwóch tygodni, w dni robocze i weekendy) 
mające na celu ustalenie dynamiki funkcjonowania Targowiska, warunków, w jakich ono 
działa oraz typów odwiedzających je klientów. 

Uzupełniających informacji dostarczyły wywiady z osobami kupującymi i niekupującymi 
na Targowisku. 

Opinie na temat Targowiska i parkingów pozyskanie zostały dodatkowo podczas 
wywiadów pogłębionych z zarządem stowarzyszenia „Arina”, Radą Osiedla Piaski oraz 
przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowych działających w zasięgu oddziaływania 
badanych miejsc. 



W celu uzupełnienia i pogłębienia wniosków z obserwacji terenowych zostało przeprowadzone badanie ankietowe, które dotyczyło praktyk zakupowych na Targowisku przy ul. Broniewskiego 
oraz parkowania na ogrodzonych parkingach płatnych położonych wzdłuż tej ulicy. 

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 407 mieszkańców rejonu ograniczonego ulicami Kochanowskiego, Księgarzy, Daniłowskiego i Magiera oraz alejami Armii Krajowej i Reymonta. 

Wyżej wymieniony obszar został podzielony na sześć rejonów: 

• Rejon 1 ograniczony al. Armii Krajowej, ul. Kochanowskiego, ul. Rudnickiego, ul. Broniewskiego;
• Rejon 2 ograniczony ul. Perzyńskiego, ul. Magiera, al. Armii Krajowej, ul. Broniewskiego; 
• Rejon 3 ograniczony ul. Rudnickiego, ul. Kochanowskiego, ul. Galla Anonima, ul. Broniewskiego; 
• Rejon 4 ograniczony ul. Perzyńskiego, ul. Broniewskiego, ul. Jarzębskiego i ul. Magiera; 
• Rejon 5 ograniczony ul. Galla Anonima, ul. Kochanowskiego, al. Reymonta, ul. Broniewskiego 
• Rejon 6 ograniczony ul. Jarzębskiego, ul. Broniewskiego i ul. Księgarzy. 

Podział taki miał służyć zweryfikowaniu hipotezy, że odległość i bariery stwarzane przez główne ulice będą wpływały na zmniejszenie częstotliwości korzystania z Targowiska. Dodatkowym 
motywem tak przyjętego podziału był fakt, że badanie dotyczyło również parkowania na określonych parkingach wzdłuż ul. Broniewskiego. 
Dla populacji o nieznanej liczebności jako reprezentatywną próbę przyjmuje się 400 ankietowanych. W każdym z wymienionych rejonów wylosowano po 8 bloków mieszkalnych, w których 
wylosowano po 8 mieszkań. 
Moderowane ankiety (PAPI) przeprowadzane były przez zespół 6 badaczy w weekend w ciągu całego dnia, a w dni robocze w godzinach wieczornych. W ten sposób uzyskano 384 ankiety. Do 
próby włączono 16 ankiet przeprowadzonych w ramach pilotażu w rejonie 1. oraz 7 ankiet przeprowadzonych z mieszkańcami spotkanymi na terenie osiedla, którzy z własnej inicjatywy 
wyrazili chęć odpowiedzi na pytania. Kwestionariusz ankiety znajduje się w załączniku.
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Metodologia badania



Część 1.  

Część 2. 

Część 3. 

Część 1. Część 2. Część 3.

Legenda: 

Na 143 wyróżnione podczas 
obserwacji stanowiska (punkty 
handlowo-usługowe) w użyciu 
jest 75, w tym 3 służą jako 
zaplecze dla kupców (biuro, 
magazyny, WC). W 68, w czasie, 
gdy odbywało się badanie 
(listopad, grudzień 2018), nie 
była prowadzona żadna 
działalność. 

UWAGA: Rysunki inwentaryzacyjne mają 
charakter schematyczny, a wprowadzona 
numeracja stanowisk służy uporządkowaniu 
danych na potrzeby niniejszego raportu i nie 
odpowiada administracyjnym oznaczeniom 
pawilonów zastosowanym na Targowisku. 
Formalnie pawilonów jest więcej, ale przeróbki 
dokonywane przez lata uniemożliwiają dziś ich 
dokładną identyfikację. 
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Część 1.  

Część 1. Część 2. Część 3.

Część 3.  

Część 2.  

HANDEL i 
USŁUGI

Legenda: 
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Legenda: 
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1. Pusty pawilon
2. Pusty pawilon
3. Pusty pawilon
4. Ubrania: pn-pt: ~10-18; sb: ~9-14
5. Ubrania: pn-pt: ~10-18; sb: ~9-14
6. Ubrania: pn-pt: ~10-18; sb: ~9-14
7. Ubrania: pn-pt: ~10-18; sb: ~9-14
8. Pusty pawilon
9. Ubrania + warzywa: pn-pt: 8-18; sb: 8-14
10. Pusty pawilon
11. Pusty pawilon
12. Pusty pawilon
13. Salon manicure: pn-pt: 9-19; sb: 9-18
14. Pusty pawilon
15. Pusty pawilon
16. Pusty pawilon

17. Pusty pawilon
18. Pusty pawilon
19. Pusty pawilon
20. Pusty pawilon
21. Ubrania: pn-pt: ~10-18; sb: ~9-14
22. Pusty pawilon
23. Pusty pawilon
24. Pusty pawilon
25. Buty: pn-pt: ~10-18; sb: ~9-14
26. Pusty pawilon
27. Artykuły dla zwierząt: pn-pt: 10-18; sb: 9-14
28. Buty, torebki: pn-pt: 10-18; sb: 10-16
29. Pusty pawilon
30. Pusty pawilon
31. Poprawki krawieckie: pn-pt: 10-18
32. Buty, torebki: pn-pt: ~11-17; sb: ~10-14

Część 1.



Część 2. 

Legenda: 33. Pusty pawilon
34. Pusty pawilon
35. Pusty pawilon
36. Pusty pawilon
37. Ubrania: pn-pt: ~10-18; sb: ~9-14
38. Pusty pawilon
39. Pusty pawilon
40. Poprawki krawieckie: pn-pt: 10-18, sb: 9-13
41. Ubrania, poprawki krawieckie: pn-pt: ~10-18; sb: ~9-14
42. Pusty pawilon
43. Pusty pawilon
44. Pusty pawilon
45. Mięso: pn-pt, sb: 7-17
46. Meble: czw: 10-17; sb: 10-13
47. Jubiler: wt-czw: 11-16; sb: 10-12
48. Pusty pawilon
49. Ubrania: pn-pt: ~10-18; sb: ~9-14
50. WC
51. Biuro
52. Magazyny
53. Ubrania: pn-pt: 10-18; sb: 10-14
54. Pusty pawilon
55. Pusty pawilon

56. Kosmetyki: pn-pt: 10-17; sb: 10-13
57. Bielizna: pn-pt: 10-17; sb: 10-13
58. Pusty pawilon
59. Psi salon (wizyty umawiane) 
60. Wyroby tytoniowe (pawilon zamknięty podczas całego 
okresu badania) 
61. Pusty pawilon
62. Usługi krawieckie: pn-pt: 11-16, sb: 11-14
63. Pusty pawilon
64. Pusty pawilon
65. Piekarnia Grzybki: pn-pt: 7-18, sb: 7-14
66. Ubrania: pn-pt: 10-18; sb: 10-14
67. Pusty pawilon
68. Pusty pawilon
69. Warzywa: pn-pt: 7-15; sb: 7-18
70. Pusty pawilon
71. Ubrania (brak danych) 
72. Pusty pawilon
73. Ubrania: pn-pt: 11-17; sb: 11-14
74. Pusty pawilon
75. Elektronika, zegarki, baterie, płyty: pn-pt: 10-18; sb: 10-15
76. Pusty pawilon
77. Ubrania: pn-pt: ~10-18; sb: ~9-14
78. Pusty pawilon

79. Pusty pawilon
80. Ubrania: pn-pt: ~10-18; sb: ~9-14
81. Ubrania (pawilon zamknięty podczas całego 
okresu badania)
83. Pusty pawilon
84. Pusty pawilon
85. Ubrania: pn-pt: ~10-18; sb: ~9-14
86. Rozlewnia perfum: pn-pt: 8017, sb: 8-13
87. Pusty pawilon
88. Szewc, dorabianie kluczy: pn-pt: 9-18, sb: 9-14
89. Ubrania: pn-pt: ~10-18; sb: ~9-14
90. Pusty pawilon
91. Pusty pawilon
92. Pusty pawilon
93. Mięso: pn-pt: 8-17, sb: 8-14
94. Ubrania: pn-pt: ~10-18; sb: ~9-14
95. Pusty pawilon
96. Pusty pawilon
97. Pusty pawilon
98. Pusty pawilon
99. Ubrania: pn-pt: ~10-18; sb: ~9-14



Część 3. 

Legenda: 
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99. Poprawki krawieckie: pn-pt: 8-18, sb: 8-14
100. Pusty pawilon
101. Ubrania: pn-pt: ~10-18, sb:~ 9-14
102. Archiwalne czasopisma: pn-pt: 8-18; sb: 8-15
103. Pusty pawilon
104. Pusty pawilon
105. Buty: pn-pt: ~10-18, sb:~ 9-14
106. Ubrania: pn-pt: ~10-18, sb:~ 9-14
107. Pusty pawilon
108. Pusty pawilon
109. Pusty pawilon
110. Pusty pawilon
111. Warzywa: pn-pt: 8-18; sb: 8-15
112. Kosmetyki: pn-pt: 10-16; sb: 10-13
113. Pusty pawilon
114. Pusty pawilon
115. Ubrania: pn-pt: 11-15
116. Ubrania (brak danych)
117. Ubrania: pn-pt: 9-18, sb: 9-14
118. Zioła, jaja: wt, pt: 8-17
119. Piekarnia Putka: pn-pt: 6-19: sb: 6-16
120. Mięso Krawczyk: pn-pt: 8-19; sb: 8-14
121. Salon manicure: pn-sb: 9-19 (+czasem też niedziele)

122. Warzywa: pn-pt: 7-17, sb: 7-15
123. Złota rączka (pawilon zamknięty podczas całego okresu badania)
124. Kiosk: pn-sb: 5:30-17:30
125. Ubrania: pn-pt: 9-18, sb: 9-15
126. Gastronomia: pn-pt: 10-18; sb: 10-15
127. Cukiernia: pn-pt: 6-17
128. Warzywa i kwiaty (brak danych)
129. Pusty pawilon
130. Ubrania (brak danych)
131. Fryzjer: pn-pt: 10-18, sb: 10-14
132. Pusty pawilon
133. Fryzjer, manicure: pn-pt: 10-18, sb: 10-14
134. Pusty pawilon
135. Fryzjer (pawilon zamknięty podczas całego okresu badania)
136. Złotóweczka: pn-pt: 8-18; sb: 8-14
137. Pusty pawilon
138. Mięso: wt, pt: 6-12
139. Mięso: wt, pt: 6-12
140. Mięso: wt, pt: 6-12
141. Pusty pawilon
142. Warzywa: wt, pt: 5-13
143. Warzywa: wt, pt: 5-13
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Łącznie: 
Godziny otwarcia - uwagi

W niektórych przypadkach nie było możliwości ustalenia godzin funkcjonowania. Dotyczy
to tych pawilonów, gdy sprzedawcy (głównie obcokrajowcy) nie udzielili odpowiedzi na
pytanie o godziny oraz pawilonów, które, mimo, iż były oznaczone szyldami, pozostawały
zamknięte podczas całego okresu badania. Dodatkowo część sprzedawców w rozmowach
mówiła o tym, że zdarza im się wcześniej zamknąć sklep lub nie otwierać go przez jakiś
czas, gdy np. muszą zająć się dzieckiem, rodzicem lub mają inne ważne sprawy prywatne.
Jest to w ich opinii jeden z atutów prowadzenia własnych małych biznesów, a
jednocześnie jedyna możliwość na łączenie pracy zarobkowej z życiem rodzinnym, nie do
pogodzenia w przypadku pracy na etacie. Część sprzedających, których stoiska z mięsem i
warzywami ulokowane są na skraju Targowisko (stanowiska 138-140, 142,143) handluje
tu tylko we wtorki i piątki, od godziny 5.00 lub 6.00 maksymalnie do 13.00. Na ruch na
Targowisku znacząco wpływa pogoda. Podczas deszczu lub niskich temperatur, gdy
korzysta z niego mniej klientów, niektórzy sprzedawcy zamykają swoje pawilony
wcześniej.

Część Targowiska otwarta we wtorki i piątki 
(stanowiska 134-140, 142, 143)
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13 14

15-17 18, 19 20
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21 22

23-24 25 26 27
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28,32 29 30

31-32 33-36 37
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38-39 40 41 42-44 45

46

47

48-49
15



50 51

52 53
16



54,58 55,59 56 57

58,62 59 60
17



61,64 63 65 66

67,68 69 70
18



71,75 72 73

7574 76 77
19



78 79 80,84 81

82-83 84-88 85
20



86 87 88

89-90 91 92 93
21



94 95-97

98 99 100
22



101 102 103-104

105 106 107
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108 109,110,115 111

112 113-114 115
24



116 117 118 119 120

122

121

123 124 125,130 126
25



127 128 129 131 132 133

134 135 136 137 138-141
26



142 143

27

Bardzo różny jest stan pawilonów i stoisk. W
zależności od części Targowiska są to: budynki
wolnostojące (większość w pierwszej i ostatniej
części Targowiska, np. nr 1,2,3,8, 135, 137) lub
połączone ze sobą (jak większość pawilonów w
środkowej części Targowiska). Część z nich
(zwłaszcza te nieużywane, w pierwszej części
Targowiska, np. nr 1,2,3) popada w ruinę,
pozostałe w większości przeszły prowizoryczne
naprawy i przebudowy, ale są też nowe pawilony, z
własnymi schodami i podjazdami (w trzeciej części
Targowiska – np. nr 119 i 120).
Sprzedawcy warzyw (nr 142, 143) rozstawiają swoje
stanowiska-skrzynki na terenie Targowiska, ale nie
korzystają z pawilonów.
Część sklepów z ubraniami i obuwiem wywiesza
swoje towary poza stanowiskiem, np. na płocie, pod
daszkiem (np. nr 5,6,7) oraz na sąsiednich (często
nieużywanych) pawilonach (np. nr 22-24).



Funkcjonowanie Targowiska 

6.00-8.00
Targowisko otwierane 
jest przed godziną 
6.00. Najwcześniej 
otwierają się stoiska z 
warzywami i mięsem 
oraz piekarnie. Miedzy 
6.00 a 8.00 czynne są 
pojedyncze sklepy 
(niektóre czynne są 
tylko we wtorki i 
piątki)  i pojawiają się 
pierwsi klienci. Część 
sprzedawców przenosi 
towar z samochodów 
do pawilonów. Dzięki 
otwarciu bram przez 
targowisko idą osoby  
na lub z przystanku 
tramwajowego -
skracając sobie drogę 
przechodzą przez 
alejki sklepowe. 

8.00-10.00
O godzinie 8.00 na 
targowisku jest wciąż 
dość pusto. Działają już 
punkty sprzedające 
żywność oraz sklep 
„Złotóweczka”. Kolejne 
stanowiska stopniowo 
się otwierają, ale 
niekoniecznie o równych 
godzinach. Sprzedawcy 
ubrań/butów wykładają 
na zewnątrz swoje 
towary, ale nie wszystkie 
sklepy otwierają się o 
10.00. Najwięcej 
klientów jest o tej porze 
w głównych alejkach 
służących jako skrót do 
przystanków.  

10.00-12.00
W tych godzinach 
wszystkie pawilony są 
już otwarte, i ruch na 
Targowisku się zwiększa. 
Wśród klientów wyraźnie 
dominują seniorzy. Nie 
wszyscy robią zakupy, 
niektórzy przechadzają 
się pomiędzy alejkami i 
oglądają wyłożone na 
zewnątrz towary, 
rozmawiają ze 
sprzedawcami. 

12.00-14.00
Ruch na Targowisku dalej 
się zwiększa i wciąż 
kupującymi są 
najczęściej seniorzy, ale 
ci, którzy przychodzą 
kierują się do 
konkretnych stoisk i 
punktów usługowych.  

14.00-16.00
W tych godzinach ruch 
znowu spada, ale 
bardziej zróżnicowana 
robi się grupa 
odwiedzających 
Targowisko klientów. 
Między godziną 15.00 a 
16.00 część stoisk z 
ubraniami powoli 
zaczyna się zamykać 
(mimo zapisanych 
dłuższych godzin 
otwarcia). 

16.00-18.00
Około godziny 16.00 i 
17.00 na Targowisku 
pojawia się znów więcej 
osób, w tym sporo osób 
młodych i w średnim 
wieku, wracających z 
pracy lub ze szkoły i 
przychodzących po 
konkretne zakupy. 
Po 17 sprzedawcy 
zaczynają się pakować 
(pojedyncze stanowiska 
zamykane są jeszcze 
wcześniej). Prawie 
wszyscy zamykają swoje 
stoiska jeszcze przed 
18.00. Punktualnie do 18 
działa większość 
punktów usługowych. 

18.00-6.00
Między 18 a 19 działają 
jeszcze pojedyncze 
pawilony handlowe, 
głównie przy przejściach 
na przystanek (nie 
zamykane bramami) i 
część usług. Na noc 
Targowisko jest 
zamykane, otwarte 
pozostają tylko dwa 
pasaże, którymi można 
przejść z osiedla na 
przystanek. Na 
Targowisku, przed 
wybranymi pawilonami 
palą się światła. 

DNI POWSZEDNIE

SOBOTY

Podczas weekendów Targowisko otwarte jest tylko w sobotę (poza 
nielicznymi wyjątkami, np. stoiska owocowo-warzywnego). Ruch na 
Targowisku w sobotę rozkręca się wolniej, ale jest większy. Najwięcej 
klientów robi zakupy w okolicy godziny 12. Zadecydowanie bardziej 
różnorodne są też grupy klientów na Targowisku, widać wiele osób 
młodych i rodziny z dziećmi. Większość osób przychodzi po produkty 
żywnościowe, ale są też takie, które spędzają na nim więcej czasu, 
oglądając różne towary. O 14.00 funkcjonuje już mało stoisk, a o 15.00 
zamknięte są już prawie wszystkie. O 16.00 zamknięte są już też 
wszystkie bramy prowadzące na Targowisko. Salon manicure jako 
jedyny jeszcze działa, a wychodzącym klientom bramę otwiera jedna z 
pracownic. 
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08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16.00 17:00

Liczba kupujących na targowisku

Dzień roboczy Weekend

PAWILON
LICZBA KLIENTÓW ZAOBSERWOWANYCH 

W DNI ROBOCZE

Pawilon 119 - PIEKARNIA PUTKA 39

Pawilony 4,5,6,7 - UBRANIA 20

Pawilon 136 - ZŁOTÓWECZKA 20

Pawilon 120 - MIĘSO 19

Pawilon 111 - WARZYWA 15

Pawilon 126 - GASTRONOMIA 14

Pawilon 13 - SALON MANICURE 12

Pawilon 121 - SALON MANICURE 11

Pawilon 122 - WARZYWA 11

PAWILON
LICZBA KLIENTÓW ZAOBSERWOWANYCH 

W WEEKEND

Pawilon 119 - PIEKARNIA PUTKA 55

Pawilon 120 - MIĘSO 20

Pawilon 112 - KOSMETYKI 17

Pawilon 111 - WARZYWA 13

Pawilon 136 - ZŁOTÓWECZKA 11

Pawilon 69 - WARZYWA 10

Pawilon 121 - SALON MANICURE 10

Obserwacje prowadzone na targowisku potwierdzają informacje 
z innych źródeł – wywiadów i ankiet. Klienci targowiska wyraźnie 
częściej robią na nim zakupy w weekend niż w dni robocze. 

Liczby klientów kupujących o określonych godzinach 
w poszczególnych pawilonach pokazują, że tylko kilka z nich 
przyciąga więcej osób. W poniższych tabelach zestawiono sumy 
liczb klientów zaobserwowanych przy najpopularniejszych 
pawilonach w dni robocze i w weekend. Powtarzają się pawilony 
119 (pieczywo), 120 (mięso), 111 (warzywa), oraz 136 
(„Złotóweczka”) i 121 (salon manicure). W około 1/3 pawilonów 
podczas badań terenowych nie zaobserwowano żadnych klientów.



Klienci Targowiska 

Jednym z celów badania było ustalenie kim są klienci Targowiska na Broniewskiego. Służyć miały temu obserwacje, miniwywiady z osobami
kupującymi i niekupującymi na Targowisku oraz ze sprzedawcami. Dodatkowo, wśród mieszkańców najbliższej okolicy przeprowadzono badanie
ankietowe, które miało zweryfikować m.in. czy robią oni zakupy na Targowisku na Broniewskiego.

Na podstawie obserwacji i wywiadów można stwierdzić, że klientami Targowiska są najczęściej seniorzy. Korzystają z Targowiska ponieważ:

• są przyzwyczajeni do robienia tutaj zakupów
• znają stoiska i kupują u zaufanych sprzedawców (często warzywa i mięso)
• mieszkają niedaleko
• mają tu możliwość kupienia produktów w niższych cenach.

Co ważne, seniorzy, a głównie seniorki, to też główne klientki punktów usługowych na Targowisku. Jeden z salonów manicure reklamuje się m.in.
hasłem „Wtorki dla emeryta”, oferując zabiegi dla seniorów w niższych cenach (manicure – 20 złotych, pedicure – 30 złotych).

Seniorzy dominują wśród klientów Targowiska zwłaszcza w dni powszechnie, do godziny 15.00. Po południu oraz w weekendy grupa kupujących jest
bardziej zróżnicowana. Sporadycznie na Targowisko przyjeżdża ktoś samochodem, większość mieszkańców wie, że bardzo trudno jest z parkowaniem
w tej okolicy. Są też klienci dojeżdżający komunikacją miejską, najczęściej przyjeżdżają tramwajem, z miejsc oddalonych od 2 do 4 przystanków od
Targowiska.

Sprzedawcy dodawali, że dużą część ich klientów stanowią stali klienci - osoby przychodzące do nich od lat i często kupujące te same produkty. Są to
głównie sąsiedzi Targowiska, mieszkający w najbliższej okolicy, ale też pojedyncze osoby przyjeżdżające z innych części miasta. Zarówno stali klienci, jak
i sprzedawcy podkreślali, że mają wobec siebie zaufanie, czego wyrazem jest np. możliwość kupowania „na zeszyt”.

Szczegółowe wyniki ankiety dotyczące częstotliwości odwiedzania Targowiska przez mieszkańców zaprezentowane są na stronach 29-34.
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1. Czy ktoś z Państwa
gospodarstwa domowego
robi zakupy na Targowisku
przy ul. Broniewskiego?

70%

30%

OGÓŁEM

TAK NIE

73%

27%

79%

21%

81%

19%

88%

12%

48%

51%

54%

46%
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38%

23%

32%

70%

90%

30%

58%

26%

10%

Ubrania, bielizna, buty

Kosmetyki

Art. gospodarstwa domowego, chemia

Pieczywo i art. cukiernicze

Warzywa i owoce

Kwiaty

Mięso

Prasa i art. tytoniowe

Inne

2. Jeśli tak, co na nim kupuje?

68%

32%

3. Jeśli tak, czy kupuje u tych samych 
sprzedawców?

TAK NIE



4. Jeśli tak, jak często robi 
zakupy na Targowisku 
przy ul. Broniewskiego?

53%36%

7%
4%

Ogółem

Kilka razy w tygodniu

Kilka razy w miesiącu

Kilka razy na kwartał

Raz na kwartał lub rzadziej 65%

30%

3% 2%

64%

34%

2%

46%39%

11%

4%

49%

37%

7%

7%

44%

38%

15%

3%

38%

45%

7%

10%
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5. Czy ktoś z Państwa 
gospodarstwa domowego 
korzysta z usług 
na Targowisku 
przy ul. Broniewskiego? 

43%

57%

OGÓŁEM

TAK NIE

36%

64%

41%

58%55%

45%

59%

41%34%

66%

33%

67%
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75%

55%

9%

55%

22%

12%

2%

8%

Krawieckich

Szewskich

Jubilerskich

Dorabianie kluczy, zegarmistrz

Fryzjerskich

Salon manicure/pedicure

Salon dla psów

Gastronomia

6. Jeśli TAK, z jakich usług korzysta?
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7. Czy ktoś z Państwa 
gospodarstwa domowego 
ma samochód? 

61%

39%

TAK NIE

8. Jeśli tak, czy parkuje na 
ogrodzonych parkingach płatnych 
wzdłuż ul. Broniewskiego? 

13%

87%

OGÓŁEM

TAK NIE

12%

88%

11%

89%

13%

87%

24%

76%

8%

92%

11%

89%
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Perspektywa mieszkańców
Funkcjonowanie Targowiska i parkingów wzdłuż Broniewskiego

38

Opinie mieszkańców pozyskiwaliśmy przez ich
przedstawicieli - w tym celu przeprowadziliśmy wywiady z
wybranymi osobami zarządzającymi lokalnymi
Spółdzielniami Mieszkaniowymi oraz z Radą Osiedla Piaski.
Mieszkańcy są zgodni co do tego, że stan Targowiska jest
obecnie bardzo zły i teren ten wymaga rewitalizacji, ale
dzielą się w opiniach na temat tego czy bazarek należy w
tym miejscu odtworzyć czy zastąpić go czymś innym. Wśród
argumentów za istnieniem w tym miejscu targowiska
przemawia fakt, że mieszka tutaj wiele osób starszych,
emerytów, dla których bardzo ważna jest możliwość
zrobienia różnych zakupów blisko domu i w niższych cenach.
Poszukują oni zarówno świeżych warzyw, mięsa, jak i ubrań
oraz punktów usługowych. W ostatnich latach wiele z takich
miejsc na sąsiednich osiedlach zlikwidowano (np. na ul.
Conrada powstało nowe targowisko, ale brakuje na nim
wielu usług z poprzedniej lokalizacji), inne są zagrożone (np.
Bazar Wolumen). Ważne jest, żeby miejsca takie były tanie -
dostępne dla drobnych przedsiębiorców, ponieważ często
oferują oni rzadkie usługi, które są potrzebne, ale nisko
opłacane (np. ostrzenie noży itp.).
Targowisko jest ważną przestrzenią również ze względu na
bliskość przystanków tramwajowych, autobusowych oraz
przejścia przez ulicę Broniewskiego. Z przejścia przy piekarni
Putka oraz przy kiosku i cukierni w kierunku osiedla korzysta
większość osób wysiadających z komunikacji miejskiej. Część
pasażerów, szczególnie ci udający się do budynków bliżej
ulicy Rudnickiego, zamiast wybierać chodnik wzdłuż
osiedlowej ulicy, wchodzi jedną z furtek na targowisko i
przechodzi przez nie, najczęściej korzystając z alejki
znajdującej się bliżej ulicy „wewnętrznej” Broniewskiego.

Przeciwnicy Targowiska widzą w nim miejsce zaniedbane, niebezpieczne, ale też niekonieczne w tym miejscu, ze
względu na inne ważniejsze w tej chwili potrzeby. Rada Osiedla Piaski wyraźnie podkreśliła, że najpilniejszą kwestią jest
obecnie poprawa komunikacji i poszerzenie ulicy Broniewskiego poprzez dołożenie do niej drugiej nitki dla ruchu
samochodowego. Sprzeciwiali się planom zwężenia ulicy i nie chcieli dyskutować na temat zasadności istnienia w tym
miejscu Targowiska. Osoby niezdecydowane mówiły o swoich wątpliwościach dotyczących asortymentu towarów
sprzedawanych na Targowisku - uważają, że powinny na nim znaleźć się świeże produkty spożywcze, ewentualnie
usługi, ale niekoniecznie np. ciuchy czy buty. Część osób widziałaby je chętnie jako miejsce, które funkcjonuje przez
kilka godzin w ciągu dnia lub w wybrane dni, a potem jest pakowane i funkcjonuje swoim codziennym trybem, bez
handlu i usług.
Niezależnie natomiast do oczekiwań względem funkcji badanego pasa biegnącego wzdłuż ulicy Broniewskiego,
wszystkie osoby, z którymi rozmawiali badacze, wyraziły swój niepokój w kontekście likwidacji obecnie działających tam
parkingów. Już teraz mają lub obserwują duże trudności z zaparkowaniem na tym terenie samochodów i boją się, że ta
sytuacja może się wyraźnie pogorszyć. Zarządzający Spółdzielniami mówią wręcz, że nie wyobrażają sobie takiego
scenariusza i w przypadku realizacji planu stworzenia parku linearnego zgłaszają konieczność budowy
wielopoziomowych parkingów. Obecnie wiele ulic w okolicy to drogi należące do Spółdzielni. Spółdzielnie muszą płacić
wysokie kwoty miastu za ich wieczyste użytkowanie. W konsekwencji mieszkańcy oczekują zamykania ulic lub
instalowania tzw. motylków, aby mieć możliwość parkowania blisko domu. Tak wygląda m.in. parking w okolicy
Targowiska, gdzie mimo wolnych miejsc parkowanie możliwe jest tylko na niewielkim odcinku, ponieważ pozostałe
miejsca zablokowane są tzw. „motylkami”. Mieszkańcy boją się też, że samochody, które stracą miejsca na obecnie
istniejących parkingach będą zastawiać sąsiednie ulice i „rozjeżdżać” okoliczne trawniki.

Przejścia przez Targowisko do przystanków Oznaczenia miejsc dla klientów Targowiska

http://m.in/


Perspektywa sprzedawców
Organizacja Targowiska i plany na przyszłość

Na terenie Targowiska działają 4 stowarzyszenia, które reprezentują konkretne zespoły pawilonów. Patrząc na Targowisko od strony ulicy Rudnickiego w kierunku Alei Armii Krajowej, za
pierwszy odcinek odpowiada stowarzyszenie „Piaski”, za kolejne „Arina”, „Kupiec” i „Przy Duracza”. Największe i najstarsze z nich jest Stowarszenie „Arina”, często utożsamiane z całością
Targowiska. Stowarzyszenie „Arina” powstało na początku działania Targowiska, w 1991 roku i jako jedyne ma pełną osobowość prawną i odpowiada solidarnie za wszystkie pawilony (138)
znajdujące się na terenie, którym zarządza. W praktyce oznacza to np. że stowarzyszenie płaci ZDM za dzierżawę całego terenu, niezależnie od liczby wynajętych punktów i dba o
bezpieczeństwo na tym obszarze. Pawilony znajdujące się poza obrębem działania „Ariny” rozliczają się z ZDM pojedynczo, a odpowiedzialność za nie ponoszą konkretni dzierżawcy.
Organizacyjnie różnicę stanowi również fakt, że pawilony „Ariny” są ze sobą połączone konstrukcyjnie, a w pozostałych częściach Targowiska więcej jest pawilonów wolnostojących.
Przedstawiciele stowarzyszenia „Arina” określają swoją aktualną sytuację jako bardzo trudną. Obecnie dzierżawa terenu w pasie drogowym musi być opłacona ZDM z góry, a stowarzyszenia
stać tylko na to, aby opłacić 3 kolejne miesiące. Oznacza to, że 4 razy w roku składają wnioski o decyzje dotyczące pozwolenia na handel i dzierżawę terenu. Taka krótka perspektywa nie
skłania kupców do inwestowania w pawilony, dlatego wiele prac naprawczych wykonywana jest prowizorycznie.
Już dwa lata temu ustalono, że Targowisko musi przejść rewitalizację. Kupcy zgadzają się co do tego, że konieczna jest przebudowa Targowiska, ale nie zgadzają się na to, aby rewitalizacja
oznaczała zlikwidowanie ich punktów handlowych i usługowych na tym terenie. Rok temu powstała więc koncepcja architektoniczna nowego targowiska, stworzona przez architekta
wynajętego przez kupców. Została ona złożona do Urzędu Dzielnicy. Kilka tygodni temu wydano Warunki Zabudowy dla tego terenu, uwzględniające realizację projektu, ale zostały one
oprotestowane przez Administrację Osiedla Piaski należącego do WSM. Obecnie strony negocjują warunki, które muszą zostać spełnione, aby protest został wycofany.
Kupcy uważają, że Targowisko oprócz obiektywnie złych warunków lokalowych, jest niesprawiedliwie oceniane przez nieżyczliwe im osoby. Jako jeden z głównych, nieprawdziwych
oskarżeń, które bardzo szkodzi Targowisku, podają temat szczurów. Kupcy powołują się na zawartą już kilka lat temu umowę z firmą Felis, która zajmuje się tępieniem szkodników i co
miesiąc kontroluje teren Targowiska. Zdaniem kupców nieprawdziwe plotki na ten temat szkodzą przede wszystkim sprzedawcom produktów żywnościowych. Ale wszyscy kupcy
doświadczają zmniejszania się liczby kupujących. Zdaniem kupców stają się dla nich niewiarygodni także dlatego, że od półtora roku zapowiadają zmiany na Targowisku, a proces ten ciągle
przeciąga się w czasie.
Niepewna sytuacja Targowiska oraz zła atmosfera, która wokół niego powstała, powoduje także, że coraz więcej osób rezygnuje z prowadzenia tu działalności. Dla „Ariny” oznacza to coraz
większe obciążenia finansowe przez konieczność uiszczania stałych opłat do ZDM, przy jednoczesnym zmniejszaniu się wpływów od najemców. Mimo tych trudności zgłaszają się też nowe
osoby, które chcą wynająć pawilon na terenie „Ariny”, ale nie jest ich wiele.
Przedstawiciele stowarzyszenia „Arina” uważają, że są bardzo dobrymi administratorami tego terenu. Regularnie dokonują przeglądu instalacji elektrycznej, zamykają Targowisko na noc,
opłacają osoby sprzątające i stróżujące w nocy. W ciągu ostatnich dwóch lat na Targowisku zachodziły dodatkowe zmiany, np. na wniosek Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego zdjęte zostały reklamy, ustalono i oznaczono (żółtą linią) obszar, na którym sprzedawcy mogą eksponować swoje towary.
Z perspektyw kupców rozmowy o Targowisku toczą się już od wielu miesięcy, a oni czują się wciąż niezrozumiani. Problemem dla nich pozostaje kwestia komunikacji między różnymi
podmiotami mającymi wpływ na decyzje o tym terenie. Kupcy czują wsparcie od Dzielnicy, ale niekoniecznie od innych jednostek miejskich. O projekcie Zarządu Zieleni dowiedzieli się na
początku 2018 roku. Liczą, że w mocy pozostaje obietnica złożona im przez jednego z urzędników Ratusza o wycięciu z tego projektu części pasa, na którym znajduje się obecnie Targowisko.
Nie widzą możliwości zmiany ich koncepcji architektonicznej, o kształcie której dyskutowali przez wiele miesięcy i która najpełniej odpowiada na ich potrzeby. Nadzieją kupców jest także
przejście tego terenu pod zarząd Dzielnicy.
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Perspektywa sprzedawców
Społeczne funkcjonowanie Targowiska

Na Targowisku swoje małe biznesy mają najczęściej kobiety. W opinii
przedstawicielek stowarzyszenia „Arina” tylko tutaj mają możliwość
łączenia pracy z życiem rodzinnym, np. mogą pozwolić sobie na
zamknięcie stoiska na kilka godzin lub na cały dzień. Dla części z nich
była to motywacja podjęcia pracy na Targowisku wiele lat temu.
Działalność, którą prowadzą jest niewielka, ale wystarcza, aby
zaspokoić ich potrzeby materialne. Kupcy mówią o sobie, że działają jak
lokalna wspólnota, a wśród części najstarszych sprzedających wręcz jak
rodzina, są zżyci i wspierają się wzajemnie, np. jeśli ktoś nie jest w
stanie uiścić w danym miesiącu opłat za swój pawilon, nie nakładają
kar, ale starają się pomóc i wspólnie przetrwać. Prezes innego
stowarzyszenia, której pawilon spłonął, znalazła miejsce dla swojego
biznesu na terenie „Ariny”. Właśnie ze względu na te bliskie relacje z
innymi kupcami wiele osób deklaruje, że nie miałyby odwagi otworzyć
swojego punktu w innym miejscu.
Większość biznesów na Targowiska to działalność jednoosobowa, ale
często zdarza się też, że handlują na nim rodzinnie, np. matki i córki -
to daje im możliwość wymieniania się w opiece nad starszym lub
młodszym pokoleniem. Na Targowisku sprzedają też obcokrajowcy,
część z nich jest w Polsce tak długo, że mają polskie obywatelstwo. Są
wśród nich też tacy, którzy kupują mieszkania w okolicy Targowiska, a
ich dzieci nie znają już języka przodków. Ich biznesy to często spółki,
złożone z członków jednej rodziny. W czasie badania ustalono, że
wynajęci przez właścicieli sprzedawcy pracują w punktach będących
częścią sieci np. piekarni, w największych sklepach oraz największych
zakładach usługowych na Targowisku. Z deklaracji badanych wynika, że
sprzedawcy nie będący właścicielami lub dzierżawcami pawilonów
stanowią mniej niż 10% procent wszystkich pracowników Targowiska.
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Sprzedawcy z Targowiska są bardzo zorganizowani, zarówno osoby sprzedające na terenie „Ariny”, jak i w części
Targowiska od strony ul. Rudnickiego, znają się wzajemnie, interesują się planami na przyszłość oraz utrzymują
kontakt ze swoimi przedstawicielami – zarządem stowarzyszeń. Podczas obserwacji badaczy na Targowisku
niejednokrotnie inicjowali z nimi rozmowę, by mieć aktualne informacje na temat działań administratora terenu,
przekazywali także informacje na temat swoich działań i planów. Co istotne, te bliskie relacje obejmują także
sprzedawców azjatyckich, którzy podczas obserwacji rozmawiali z innymi sprzedającymi oraz wypytywali ich o
powód obecności na targowisku badaczy.
Wielu sprzedawców wiąże duże nadzieje z planowaną przebudową i modernizacją targowiska. W ich
perspektywie niewielki ruch klientów oraz duża liczba zamkniętych pawilonów wynika z tego, że Targowisko jest
stare i nieprzystosowane do właściwego działania. Ich zdaniem jego przebudowa zachęci zarówno nowych
klientów do pojawiania się, kupowania i korzystania z usług, jak i nowych sprzedawców, którzy obecnie nie chcą
inwestować w stare pawilony. Cześć ze sprzedawców przygotowuje się już na zakładaną przyszłą sytuację, kiedy
na targowisku znacząco zwiększy się ruch.
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KUPUJĄCY

ARGUMENTY ZA TARGOWISKIEM:

• Można tu kupić świeże produkty spożywcze, część bardzo dobrej jakości, 
bezpośrednio od producentów.

• Można tu skorzystać z punktów usługowych, których jest w okolicy coraz 
mniej.

• Ceny produktów i usług są tutaj niższe niż w innych miejscach.
• Zróżnicowany asortyment towarów i usług pozwala tu załatwić wiele spraw 

za jednym razem.
• Jest to miejsce dla wielu osób „po drodze”, ponieważ znajduje się blisko 

przystanków i ich miejsca zamieszkania.
• Dzięki temu, że tuż obok jest przystanek tramwajowy i autobusowy, łatwo 

jest tu dojechać z sąsiednich osiedli.
• Wielu sprzedawców nie zmienia się od lat i kupujący mają do nich zaufanie, 

jest to „sprawdzone miejsce”.
• „Bo jakoś tak zawsze się przychodziło po warzywa na bazarek”.

CZEGO BRAKUJE W OKOLICY?

Miejsca do siedzenia

Kawiarni

Dobrej cukierni

Restauracji

Większego sklepu spożywczego

Małych bazarków

NIEKUPUJĄCY

ARGUMENTY PRZECIW TARGOWISKU:

• Jest nieestetyczne, brudne, zaniedbane, niechlujne, niemiłe.
• Psuje estetykę okolicy.
• Jest niebezpieczne, zwłaszcza po zmroku i dla osób wracających tamtędy z 

przystanków.
• Większe sklepy spożywcze mają bogatszy asortyment.
• Jest stąd dobry dojazd do większych sklepów.
• Część usług (np. fryzjerskie, manicure) nie wyglądają profesjonalnie.

CZEGO BRAKUJE W OKOLICY?

Porządku

Miejsc do siedzenia

Placu zabaw

Parku, zieleni

Oświetlenia

Kina

Drogerii

Zegarmistrza



x

x

x

Parkingi w pasie drogowym ulicy Broniewskiego (od Alei W. Reymonta do Alei Armii Krajowej)
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Parkingi przy ulicy Broniewskiego mają różny status, 2 z 
nich należą do Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski (7 i 9), 
jeden z nich opisany jest jako „Parking społeczny 
strzeżony” (1),  dwa są otwarte i ogólnodostępne (2 i 6), a 
pozostałe są prywatne. Między parkingami (9 i 10) 
znajduje się Targowisko oraz wolne przestrzenie 
(oznaczone na mapce jako x – zdjęcia poniżej mapki). 
Ceny wynajmu miejsca parkingowego dla samochodów 
osobowych wahają się od 130 do 175 złotych za miesiąc, w 
zależności od parkingu (nie ma danych dotyczących ceny 
wynajmu parkingów Spółdzielni Piaski).
Na części parkingów oprócz samochodów osobowych stoją 
samochody dostawcze, maszyny drogowe, maszyny 
rolnicze i inne pojazdy. Wiele z nich przez dwa tygodnie 
obserwacji nie opuściło parkingu (szczegóły na kolejnych 
slajdach). 



Liczba samochodów parkujących 
w dzień powszedni i weekend na 
ogrodzonych parkingach płatnych 
wzdłuż ul. Broniewskiego
- ogółem
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PARKING 1.
Liczba samochodów parkujących 
w dzień powszedni i weekend

26

22

19
20 20

22

20

14

16

23 23
22

19

22

7.00 8.00 9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 22.00

DZIEŃ POWSZEDNI

26
25

26

28

25

23

27

23

28
27

7.00 8.00 9.00 11.00 12.00 15.00 16.00 17.00 19.00 20.00

WEEKEND



46

PARKING 1.
Parkują na nim głównie samochody osobowe. 
Wyjątkiem jest jedna przyczepa kempingowa. 



PARKING 2.
Liczba samochodów parkujących 
w dzień powszedni i weekend
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PARKING 2.
Jest parkingiem ogólnodostępnym, parkują na 
nim niemal wyłącznie samochody osobowe. 



PARKING 3.
Liczba samochodów parkujących 
w dzień powszedni i weekend 19 19
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PARKING 3.
Niewielki parking, na którym parkują 
samochody osobowe. 



PARKING 4.
Liczba samochodów parkujących 
w dzień powszedni i weekend
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PARKING 4.
Parkują na nim samochody osobowe, 
niewielka liczba samochodów dostawczych i 
busów (4) oraz skuter. Reklamuje się hasłem o 
wolnych miejscach parkingowych. 



PARKING 5.
Liczba samochodów parkujących 
w dzień powszedni i weekend 89
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PARKING 5.
Duży parking, na którym parkują samochody osobowe, samochody 
dostawcze w różnych rozmiarach (18 pojazdów) oraz lawety, 
traktor/pług motocykle i quad (zdecydowana większość nie 
opuściła miejsca parkingowego przez dwa tygodnie obserwacji). 



PARKING 6.
Liczba samochodów parkujących 
w dzień powszedni i weekend 32 31
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PARKING 6.
Ogólnodostępny parking, na którym o każdej 
porze parkowały zarówno samochody 
osobowe, jak i dostawcze, obserwowano też 
dużą rotację pojazdów.



PARKING 7.
Liczba samochodów parkujących 
w dzień powszedni i weekend
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PARKING 7.
Parking Spółdzielni Piaski, parkują na nim 
samochody osobowe oraz jeden bus. 



PARKING 8.
Liczba samochodów parkujących 
w dzień powszedni i weekend
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PARKING 8.
Duży parking, na którym parkują samochody osobowe, a ponadto 
samochody dostawcze, dźwigi, pługi, walec, traktory, TIR-y. 
Większość z dużych pojazdów (około 16) nie opuściła miejsca 
postojowego w czasie dwóch tygodni, gdy odbywało się badanie. 



PARKING 9.
Liczba samochodów parkujących 
w dzień powszedni i weekend
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PARKING 9.
Parking Spółdzielni Piaski, parkują na nim tylko 
samochody osobowe. 



PARKING 10.
Liczba samochodów parkujących 
w dzień powszedni i weekend
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PARKING 10.
Parkują na nim samochody osobowe oraz przyczepki 
samochodowe, samochody dostawcze, TIR-y oraz pojazdy 
budowlane – wywrotka, dźwig, walec (łącznie około 10 większych 
pojazdów - większość z nich opuszcza parking w ciągu dnia).



PARKING 11.
Liczba samochodów parkujących 
w dzień powszedni i weekend
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PARKING 11.
Parkują na nim samochody osobowe, dwa 
busy, samochód dostawczy oraz dwa 
motocykle. 
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ZAŁĄCZNIK 1.
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