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O RANKINGU
W których dzielnicach
żyje się najlepiej?

To pytanie zadaje sobie wiele osób myślących o przeprowadzce. Aby ułatwić poznanie odpowiedzi, Otodom, najpopularniejszy serwis ogłoszeniowy z nieruchomościami pod merytorycznym nadzorem agencji badawczej IQS, przeprowadził
badanie z udziałem ponad 120 000 mieszkańców całej Polski. Wśród ankietowanych było 1 465 mieszkańców Gdyni.
Oceniali oni w skali od 1 do 5 prawdziwość twierdzeń, które pomagają określić poziom
zadowolenia z poszczególnych elementów składających się na szeroko pojętą jakość
życia w okolicy. W końcu na komfort mieszkania nie składa się tylko jego wnętrze, ale
i otoczenie. Na podstawie danych o miejscu zamieszkania ich odpowiedzi zostały
przypisane do poszczególnych obszarów miasta, a średnia ocena z konkretnego obszaru pozwoliła stworzyć ranking.
Badanie ilościowe realizowane było przy użyciu standaryzowanego kwestionariusza
za pomocą metodologii CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview) – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony internetowej. Badanie przeprowadzone zostało jesienią 2019 roku.

Ranking Dzielnic Otodom 2020 to już druga edycja ogólnopolskiego badania. Pierwsza opublikowana została w 2017 roku. Aktualizacja badania po 3 latach pozwoliła nie tylko porównać atrakcyjność poszczególnych dzielnic, ale i dostrzec zmiany
zachodzące na bieżąco w żywych tkankach, jakimi są miasta. Do kategorii znanych
już z poprzedniej edycji Rankingu dodaliśmy kolejne, sprawdzające infrastrukturę dla
zwierząt, dostęp do służby zdrowia, ofertę kulturalną i imprezową.
O komentarz do gdyńskich wyników poprosiliśmy przedstawicieli biura Starnawska &
Boleńska Nieruchomości, które jest laureatem nagrody Lider Nieruchomości Otodom
2019 w województwie pomorskim.
Życzymy miłej lektury!
Zespół Otodom
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BEZPIECZEŃSTWO

GDYNIA

Gdynia w gronie bezpieczniejszych miast Polski

Komentarz:

Mieszkańcy „polskiego okna na świat”, jak przed niemal stu laty nazwano Gdynię, mają
powody do zadowolenia. Poziom bezpieczeństwa w ich mieście jest na ogół zadowalający.

– Nasi klienci podkreślają, że
Działki Leśne to bardzo spokojna dzielnica. Znajduje się
w doskonałej lokalizacji: blisko centrum Gdyni, ale w sąsiedztwie terenów leśnych
i z wieloma szkołami. To głównie te czynniki wpływają na
atrakcyjność tej lokalizacji.
Często zamieszkują ją rodziny z dziećmi, którym zależy
na dobrym sąsiedztwie i otoczeniu. Wpływ na negatywną
ocenę Leszczynek może mieć
ich industrialny charakter.
Mimo wszystko, ceny nieruchomości w tych rejonach są
stosunkowo niskie, przez co
nie brakuje chętnych, by tam
zamieszkać.

Badania potwierdzają, iż najbardziej bezpieczna dzielnica Gdyni to Działki Leśne,
która uzyskała aż 4,32 punktu na 5 możliwych. Swobodę poruszania się po zmroku
mieszkańcy tej dzielnicy ocenili na 4,45, a bezpieczeństwo dzieci – na 4,09. Co ciekawe, Działki Leśne w poprzednim Rankingu Dzielnic Otodom, opublikowanym w 2017
roku zajmowały bardzo dalekie, 16. miejsce pod względem bezpieczeństwa.
Drugi w Rankingu Dzielnic Otodom 2020 Wielki Kack może pochwalić się wynikiem
4,27. Co ciekawe, jest on wyżej oceniony od Działek Leśnych, jeśli chodzi o pobyt
dzieci poza domem bez opieki dorosłych (4,22 do 4,09), ustępuje jednak liderowi,
gdy chodzi o poruszanie się po zmroku (4,30 do 4,45). Na najniższym stopniu podium
znalazło się Chwarzno-Wiczlino, ocenione na 4,09.
Najmniej bezpieczną dzielnicą Gdyni, utrzymującą się na niechlubnym ostatnim
miejscu od lat, są Leszczynki. Mieszkańcy tej dzielnicy ocenili poziom bezpieczeństwa
swojej okolicy na zaledwie 3,14 w pięciopunktowej skali. W poprzedniej edycji Rankingu Dzielnic Otodom, Leszczynki również były na samym końcu zestawienia.
Średnia ocena w mieście to 3,81, co sytuuje Gdynię wśród wyżej ocenionych miast.
Lepiej jest jednak w Lublinie (3,92), Białymstoku i Gdańsku (3,91), Szczecinie (3,85)
oraz Warszawie (3,84). Najmniej zadowoleni z poczucia bezpieczeństwa są mieszkańcy Łodzi (3,43) i Wrocławia (3,63).

Julia Jarmuła,
Starnawska & Boleńska
Nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
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RELACJE SĄSIEDZKIE

GDYNIA
Sąsiedzi niezmienni od lat?

Komentarz:

Od kilku lat Gdynia pretenduje, by być najszybciej rozwijającą się i prężną wizytówką
Trójmiasta. Gdy chodzi o kontakty z sąsiadami, ma swoją bardzo ciekawą specyfikę.

– Działki Leśne czy Chwarzno – Wiczlino to dzielnice
mieszkalne, w których osoby tam żyjące szukają ciszy
i spokoju oraz chcą obracać
się w gronie ludzi, którzy myślą podobnie.

Mały Kack? Wielkie serca! Tak trzeba bez wątpienia powiedzieć o dzielnicy, która zaskarbiła sobie najwyższe oceny mieszkańców w Rankingu Dzielnic Gdyni, gdy chodzi
o dobre samopoczucie i wzajemne kontakty mieszkańców. Wypracowywane latami
dobre relacje sąsiedzkie są tu modelowe, osiągają prawie 4 punkty w skali od 1 do 5,
głównie dzięki opiniom mieszkających tam rodziców i tolerancyjnych sąsiadów, którym nie przeszkadza styl życia tuż za ścianą.
Lepiej niż parę lat temu. Tak mogą twierdzić mieszkańcy Działek Leśnych. Poziom
zadowolenia z relacji sąsiedzkich, w porównaniu z Rankingiem Dzielnic Otodom
z roku 2017, wzrósł tam wyraźnie. Wysoką, 4-punktową oceną obdarzają swoich najbliższych sąsiadów mieszkańcy dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Nie przeszkadzają im
pewne niedogodności, które spotykają nas często, gdy mieszkamy w jednym bloku
z tymi, którzy mają trochę inny pomysł na życie niż my.

Julia Jarmuła,
Starnawska & Boleńska
Nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

Ani ziębią ani grzeją… większość dzielnic Gdyni oceniana jest właśnie w ten sposób,
gdy chodzi o zwykłą codzienność sąsiedzkich relacji. Gdyńskie Śródmieście na tle
innych dzielnic wypada dość przeciętnie, choć i tak lepiej w porównaniu z innymi
miastami.
Najsłabiej wypadły w naszym sąsiedzkim rankingu trzy dzielnice Gdyni: Oksywie,
Podgórze i Leszczynki. Zwłaszcza ostatnia z nich wydaje się nie mieć szczęścia.
To najgorsze relacje sąsiedzkie w Gdyni, ich mieszkańcy przyznają im ocenę 3,18
w pięciostopniowej skali. Trzeba jednak przyznać, że całkiem nieźle oceniana jest tu
uprzejmość i przyjazne nastawienie sąsiadów, gorzej jest z budowaniem osobistych
więzi.
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OKOLICA PRZYJAZNA DZIECIOM

GDYNIA

Karwiny najlepszą dzielnicą dla rodzin z dziećmi
W której dzielnicy Gdyni są najlepsze warunki do wychowywania dzieci? Gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie? W których obszarach miasta dzieci będą mogły
atrakcyjnie spędzić czas wolny?
Na pierwszym miejscu Rankingu Dzielnic Otodom 2020 sytuują się Karwiny, które
otrzymały aż 4,15 punktu na 5 możliwych do zdobycia. Obszar ten został świetnie
oceniony w dużej mierze za dostępność miejsc, w których można spędzić wolny czas
z dzieckiem. W dzielnicy znajduje się kilka placów zabaw, na przykład zmodernizowany w 2019 przy ulicy Korzennej. Rodzice mogą ponadto zapisać dziecko do placówek, gdzie odbywają się zajęcia sportowe dla dzieci.
Niewiele gorzej punktowaną dzielnicą jest Chwarzno-Wiczlino (4,11), która góruje
nad Karwinami zapleczem edukacyjnym, za to została gorzej oceniona pod względem dostępności miejsc atrakcyjnych dla dzieci. Chwarzno-Wiczlino to dzielnica, która zajmuje najwięcej powierzchni, zawiera bogatą ofertę placówek edukacyjnych dla
swoich mieszkańców.
Na samym końcu Rankingu Dzielnic Otodom 2020 plasuje się Pogórze. Mieszkańcy swoimi ocenami sygnalizują, że w obrębie dzielnicy nie ma wystarczającej ilości
atrakcji dla dzieci, nieco lepiej kształtuje się sytuacja placówek edukacyjnych. Znajdziemy tam szkoły podstawowe, również przedszkola publiczne i niepubliczne.
Kolejne dzielnice, które wykazują niewystarczający poziom infrastruktury dla dzieci
to: Oksywie oraz Leszczynki.
Na tle pozostałych 11 miast Gdynia sytuuje się w środku klasyfikacji, obejmując piąte miejsce (3,83). Najbardziej przyjaznym miastem dla rodzin z dziećmi okazały się
Katowice (3,96), drugie miejsce zajmuje Poznań (3,89). Ostatnie miejsce w Rankingu
Dzielnic Otodom 2020 należy do Bydgoszczy (3,65).
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EKOLOGIA

GDYNIA

W Gdyni jest najbardziej EKO w Polsce!

Komentarz:

Ekologia to coraz ważniejszy aspekt rozważany przy zakupie mieszkania lub domu.
Nie jest tajemnicą zbawienny wpływ zieleni na nasze zdrowie i samopoczucie, sporo
mówi się o jakości powietrza, coraz bardziej do świadomości przebija się temat hałasu.

– Najwyżej ocenione dzielnice
położone są na terenach zielonych, w obu ruch drogowy
można określić jako niewielki. Pustki–Demptowo są najbardziej zieloną dzielnicą, co
wiążę się z faktem, że na jej
terenie leży Trójmiejski Park
Krajobrazowy i osada leśna
Marszewo. Leśne otoczenie
dzielnicy niewątpliwie ma
wpływ także na niższy poziom hałasu i zanieczyszczeń
powietrza.

Te same pytania: o zieleń, czystość powietrza i hałas, zadaliśmy w 12 miastach, a Gdynia zajęła pod tym względem pierwsze miejsce w Polsce! Średnia ocena jaka padła
w tym mieście to 3,73 i jest o włos wyższa od oceny wystawionej swojej okolicy przez
mieszkańców Gdańska (3,72). Na podium znalazł się również Szczecin (3,65), a najmniej ekologicznym miastem okazał się, oceniony na 3,11, Kraków.
Ekologiczna rywalizacja między dzielnicami Gdyni rozstrzygnęła się dosłownie o włos!
Najwyższą ocenę swojej okolicy, 4,18, wystawili mieszkańcy dzielnicy Pustki-Demptowo. Tylko o jedną setną punktu gorzej wypadło Chwarzno-Wiczlino. Co ciekawe,
w poprzednim Rankingu Dzielnic Otodom z 2017 roku, te same dzielnice zajmowały
pierwsze dwa miejsca, tylko w odwrotnej kolejności. W porównaniu z tamtym zestawieniem dość mocno spadło Redłowo (z miejsca 3 na 9), a spektakularny awans na
podium zaliczyły Działki Leśne (z miejsca 13 na 3).
Na drugim biegunie naszego zestawienia znajdują się dwie dzielnice, które najgorzej
wypadły w ekologicznym rankingu. Chodzi o Oksywie, które, wg. mieszkańców, ma
przede wszystkim najbardziej zanieczyszczone powietrze oraz Śródmieście, które wyróżnia szczególnie uciążliwy hałas.

Julia Jarmuła,
Starnawska & Boleńska
Nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
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ZADBANA OKOLICA

GDYNIA

Mały Kack ma najwyższą notę za porządek
w Gdyni
Na zadowolenie z miejsca zamieszkania wpływ ma nie tylko wnętrze i powierzchnia mieszkania lub domu, ale i otoczenie. Każdy wolałby mieszkać w czystej i zadbanej okolicy.
Za najbardziej zadbaną dzielnicę uznano Mały Kack, która została oceniona na 4,22
punktu. Wynik ten pokrywa się z Rankingiem Dzielnic Otodom, opublikowanym
w 2017 roku, w którym Mały Kack również otrzymał najwyższą notę. Opinie ekspertów podkreślały wówczas, że dzielnica ta rozwija się w szybkim tempie i w dobrym
kierunku. Dzieje się tak za sprawą zaangażowania mieszkańców oraz tego, że architektura Małego Kacka opiera się na nowych, starannie zaprojektowanych osiedlach,
a nie na wielkopłytowych budynkach.
Drugie miejsce w tegorocznym Rankingu Dzielnic Otodom, ze stratą zaledwie jednej
setnej punktu do Małego Kacka zajął… Wielki Kack. Na najniższy stopień podium trafiła dzielnica Chwarzno-Wiczlino, oceniona na 4,18.
Różnica, która wyłania się w zestawieniu z Rankingiem Dzielnic Otodom z 2017 roku,
odnosi się do ostatniego miejsca - w 2017 roku najgorzej oceniano Grabówek (tym
razem na miejscu 9), a obecnie na ostatnim miejscu plasuje się Oksywie. Ocena 3,31,
która tam padła wynika w dużej mierze z braku dbałości o ulice i budynki. Na przedostatnim miejscu sytuuje się dzielnica Chylonia.
Gdynia może poszczycić się wysokim zadowoleniem mieszkańców z poziomu czystości. W ogólnopolskim zestawieniu Gdynia, z oceną 3,76, sytuuje się na drugim miejscu. Wśród dwunastu miast króluje Białystok, z notą 3,85, za najbardziej zaniedbane
miasta uznano Łódź (3,13) oraz Wrocław (3,35).

Komentarz:
– Najlepiej oceniane dzielnice charakteryzują się nowym
budownictwem, ciągłym rozwojem i nowoczesną infrastrukturą. Wyglądają one
nowocześnie i estetycznie.
Chylonia charakteryzuje się
blokowiskami z lat 60 i 70,
dominuje wielka płyta, która
na dzisiejsze standardy jest
odbierana dość negatywnie,
podobnie jak Oksywie, które
jest najstarszą gdyńską dzielnicą. Wiele budynków w tych
dzielnicach wymaga odświeżenia, stąd zapewne niższe
oceny.
Julia Jarmuła,
Starnawska & Boleńska
Nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

8

SPORT

GDYNIA
W Gdyni aż się chce uprawiać sport

Komentarz:

Nie samymi spacerami brzegiem morza człowiek żyje. Czasem przychodzi też ochota
na jazdę na rowerze, biegi, wizytę na basenie czy dźwignięcie kilkudziesięciu kilogramów na siłowni.

– Na Witominie znajduje się
centrum sportowe. Bliskość
lasu również zachęca do aktywności fizycznej. Na Grabówku znajdują się placówki o charakterze sportowym,
m.in. MDK Gdynia, Wyższa
Szkoła Morska czy Zespół
Szkół Zawodowych, które posiadają ogólnodostępne boiska. Wszystko to sprawia, że
mieszkańcy spragnieni sportu mają tu w czym wybierać.

Respondenci mieli ocenić swoją dzielnicę zarówno pod kątem dostępności płatnych
obiektów rekreacyjnych, jak i liczby darmowych miejsc do aktywnego spędzania czasu. Choć w obu przypadkach miasto wypadło rewelacyjnie, to uwagę zwracają przede
wszystkim bardzo wysokie noty za obfitość bezpłatnych terenów do uprawiania sportu. Cóż, trudno, aby było inaczej w mieście, którego sporą część zajmują pełne tras
biegowych i rowerowych Lasy Chylońskie.
Mimo, że konkurencja w tej kategorii była bardzo wyrównana, o pozycji w Rankingu Dzielnic Gdyni decydowały w wielu przypadkach setne części procenta, to i tak
Grabówkowi udało się wyraźnie wyprzedzić pozostałe części miasta. To właśnie w tej
dzielnicy, zdaniem ankietowanych, osobom aktywnym sportowo będzie żyło się najwygodniej. Kolejne na liście są Karwiny, Witomino, Wzgórze św. Maksymiliana i Działki
Leśne.
Najgorsze warunki do uprawiania sportu, według respondentów, panują z kolei na Oksywiu i Pogórzu. Gwoli sprawiedliwości należy jednak zauważyć, że i o tych częściach
Gdyni mieszkańcy miasta mają całkiem dobre zdanie – obie dzielnice bowiem zostały
ocenione na trójkę z małym plusem.

Julia Jarmuła,
Starnawska & Boleńska
Nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

Kiedy porównaliśmy odpowiedzi udzielone przez mieszkańców 12 miast, dla których
powstał Ranking Dzielnic Otodom 2020, okazało się, że Gdynia należy do najlepiej
ocenianych miast w kategorii „sport”. Uzyskała identyczny wynik jak Gdańsk – 3,68. Lepiej wypadły tylko Warszawa (3,85), Poznań (3,76) i – o włos – Katowice (3,69). Najmniej
zadowoleni z infrastruktury sportowej są mieszkańcy Bydgoszczy (3,34), Łodzi (3,48)
i Lublina (3,50).

9

KOMUNIKACJA

GDYNIA

Pustki-Demptowo z najlepszą komunikacją

Komentarz:

Gdynia należy do miast o najlepiej ocenianej komunikacji. Szczególnie wysoką notę
mieszkańcy miasta dają za transport publiczny i alternatywny. Obok obszarów, gdzie
nie ma żadnych problemów z przemieszczaniem się, są w mieście także gorzej skomunikowane rejony.

– Jeśli chodzi o komunikacje
na Pogórzu, Obłużu i Oksywiu, jest ona utrudniona ze
względu na korki i jedyny dojazd poprzez Estakadę Kwiatkowskiego. W dodatku na
ścieżkach rowerowych występują martwe strefy, w których
ścieżki nagle się kończą.

Najwyższą notę zdobyła dzielnica Pustki-Demptowo, która otrzymała 4 punty w pięciostopniowej skali. Odznacza się ona dobrym dobrym połączeniem komunikacyjnym, obejmującym wszystkie formy transportu zbiorowego, łatwym dostępem do
różnych części miasta i stanowi jedno z najmniej zakorkowanych obszarów w Gdyni.
Redłowo, czyli dzielnica sytuująca się na drugim miejscu w Rankingu Dzielnic Otodom, została uznana za miejsce, które ma najlepszy transport zbiorowy na tle pozostałych obszarów miasta, jednak mieszkańcy borykają się tam z ograniczonym dostępem
miejsc parkingowych.
Za najbardziej zakorkowany teren w Gdyni, pozbawiony miejsc do parkowania, uznano Pogórze, co odbiło się na ostatecznej ocenie 3,23, najniższej w Gdyni. Przedostatnie miejsce obejmuje zakorkowane Oksywie.

Julia Jarmuła,
Starnawska & Boleńska
Nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

Mieszkańcy Gdyni łaskawie ocenili swoje miasto pod względem sprawności komunikacyjnej. Na jedenaście pozostałych miast Gdynia sytuuje się na drugim miejscu
(3,69), tuż za triumfującym Białymstokiem (3,75). Biegunowo do nich znajdują się
ocenione ex aequo: Kraków (3,32) oraz Łódź (3,32).
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ZAKUPY

GDYNIA
Grabówek z najlepszą ofertą handlową

Komentarz:

W obrębie Gdyni funkcjonuje szereg centrów handlowych, w tym dwa najbardziej
rozpoznawalne: Rivera, będąca największym obiektem handlowym na Pomorzu oraz
Klif. Ważnym punktem na handlowej mapie Gdyni jest Miejska Hala Targowa, która
scala walory architektoniczne z użytkową funkcją.

– Rzeczywiście, dostępność
sklepów na Grabówku, Witominie i Śródmieściu jest na
wysokim poziomie. Klienci
kupujący mieszkania w tych
dzielnicach mogą skorzystać
z bardzo dużej ilości usług
w promieniu 1 km, co jest dużym atutem tych lokalizacji.
Choć w infrastrukturze handlowej Grabówka nie wiele
zmieniło się w ciągu ostatnich trzech lat, to jednak
mieszkańcy zaczęli bardziej
przychylnie patrzeć na okolicę pod względem dostępności sklepów.

Okazuje się, że najlepiej ocenianą dzielnicą został Grabówek, który otrzymał 4,27
punktu. Na drugim miejscu sytuuje się, oceniona na 4,23, dzielnica Witomino, w której znajdziemy centrum handlowe Witawa. Trzecie miejsce natomiast zajęło Śródmieście, które wygrało Ranking Dzielnic Otodom w roku 2017. Zauważamy duży wzrost
Grabówka, trzy lata temu zajmował dopiero 9 miejsce. Z czego to może wynikać, co
się zmieniło od 2017 roku w tej dzielnicy lub jej pobliżu?
Obszarem, które uznane zostało za najmniej satysfakcjonujące pod względem handlowym, jest dzielnica Pogórze, z wynikiem 3,3. Na Pogórzu umiejscowiona jest Galeria Szperk, jednak obszar ten nie jest tak bogaty w lokalne sklepy i dyskonty jak
pozostałe dzielnice. Przedostatnie miejsce w klasyfikacji obejmuje Mały Kack.
Gdynia sytuuje się w środku Rankingu Dzielnic Otodom 2020, obejmując piąte miejsce (3,88). Pierwsze należy ex aequo do Katowic (4,03) oraz Poznania (4,03), ostatnie
zaś do Bydgoszczy (3,07).

Julia Jarmuła,
Starnawska & Boleńska
Nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
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KOSZTY ŻYCIA

GDYNIA

Najlepsze ceny w dzielnicy Obłuże

Komentarz:

W której części Gdyni wysokość cen najbardziej nadszarpuje domowy budżet? Gdzie
koszty życia pochłaniają najwięcej nakładów finansowych? W jakich częściach miasta
trzeba wyłożyć najwięcej, by kupić dom lub mieszkanie?

– Obłuże i Chylonia są dzielnicami stosunkowo tanimi,
w związku z tym i koszty życia są dopasowane do ich
standardu. Orłowo można
traktować jako dzielnicę premium, dlatego koszty życia
są również na tym poziomie.
Jeśli chodzi o Wzgórze jest
to dzielnica w bardzo dobrej
lokalizacji, z której „wszędzie
jest blisko”. Interesują się nią
nie tylko osoby prywatne, ale
i inwestorzy. Ma to swoje odzwierciedlenie w cenach.

Ranking Dzielnic Otodom 2020 bazował na przydzielaniu przez mieszkańców Gdyni
punktacji w skali od 1 do 5 gdyńskim dzielnicom, oceniającej prawdziwość stwierdzeń
związane z kosztami życia: „ceny nieruchomości nie są wygórowane” i „koszty życia
nie są wygórowane”. Ocena 1 wiąże się ze deklaracją: „zupełnie się nie zgadzam”, zaś
5 „zgadzam się w pełni”.
Najlepiej ocenioną dzielnicą, która jako nieliczna przekroczyła trzy punkty, jest Obłuże. Dokonała się nobilitacja, bowiem w Rankingu Dzielnic Otodom z 2017 roku
Obłuże obejmowało 9 miejsce, wówczas pierwsze miejsce należało do Witomina-Leśniczówki. Drugie miejsce obejmuje Chylonia, czyli najbardziej zagęszczona gdyńska
dzielnica, z niejednorodną zabudową.
Orłowo ponownie objęło ostatnie miejsce w Rankingu Dzielnic Otodom, podobnie
jak w 2017 roku. Ocenione na 2,12 Orłowo to dzielnica z atrakcyjną lokalizacją, graniczy bowiem z morzem, w jej obrębie znajduje się pasmo plaż i molo, są tutaj piękne
klify, porośnięte lasem. Przedostatnie miejsce w Rankingu Dzielnic Gdyni zajmuje
Wzgórze św. Maksymiliana, gdzie średnia ocena to 2,28.
Polacy nie są zadowoleni z kosztów życia – żadne miasto nie przekroczyło trzech
punktów. Gdynia plasuje się na środkowym miejscu zestawienia miast, z oceną 2,67
zajęła szóste miejsce. Najlepszą ocenę otrzymał Białystok (2,94), a najbardziej kosztownym miastem okazała się Warszawa (2,43), nieco lepiej kształtuje się wynik Krakowa (2,51) oraz Wrocławia (2,52).

Julia Jarmuła,
Starnawska & Boleńska
Nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
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OKOLICA PRZYJAZNA ZWIERZĘTOM

GDYNIA

Tereny zalesione najbardziej odpowiednie na
spacer z pupilem
Czy mieszkańcy Gdyni mają wystarczająco dużo miejsc do wyprowadzania swoich
czworonogów na spacer? W której części miasta jest z tym najlepiej?
Najwyżej ocenianą dzielnicą w klasyfikacji okazał się Wielki Kack, który otrzymał 4,55
punktu. W obrębie dzielnicy znajdują się domy wolnostojące jednorodzinne oraz wielorodzinne. Elementem charakterystycznym dla tego miejsca jest jedno z większych
osiedli mieszkaniowych w Trójmieście - Fikakowo. Do Wielkiego Kacka należą osady
leśne Gołębiowo oraz Tasza, które zachęcają mieszkańców do spacerów ze zwierzętami, oprócz tego dzielnicę otacza teren Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Na drugim miejscu w Rankingu Dzielnic Otodom 2020 sytuuje się dzielnica Redłowo
z wynikiem 4,45 punktów. Redłowo jest dzielnicą, w której znaczną część powierzchni zajmuje teren porośnięty lasem, zwany Kępy Radłowskie, gdzie znajduje się rezerwat przyrody i klifowe wybrzeże. Dzielnice Gdyni, w których wpisane są obszary leśne,
są doceniane przez mieszkańców posiadających zwierzęta.

Komentarz:
– Oksywie, Pogórze i Obłuże
nie mają wyznaczonych terenów do wyprowadzania psów.
W tych dzielnicach w sporej
części występują blokowiska
z lat 90, które dla dzisiejszej
infrastruktury mogą być pewnym ograniczeniem.
Julia Jarmuła,
Starnawska & Boleńska
Nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

Mieszkańcy Oksywia są najbardziej rozczarowani poziomem infrastruktury dla zwierząt. Znajduje się tutaj wybieg dla psów, Łączka Merdających Ogonów, wzbogacony
o tory przeszkód dla psów, jednak nie jest to wystarczające dla mieszkańców dzielnicy. Kolejne obszary, znajdujące się na końcu Rankingu Dzielnic Gdyni, to: Pogórze
i Obłuże.
Choć w niektórych dzielnicach jest nieco gorzej, gdyńscy właściciele zwierząt sprawiają wrażenie zadowolonych. Odzwierciedla to również drugie miejsce dla Gdyni
(średnia ocena w mieście to 4,07) w ogólnopolskiej klasyfikacji, dzielone ex aequo
z Poznaniem. Pierwsze miejsce należy do Bydgoszczy (4,08), ostanie do Łodzi (3,85).
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SŁUŻBA ZDROWIA

GDYNIA

Całkiem dobry dostęp do służby zdrowia
W ostatnich latach coraz częściej słyszy się o nienajlepszym stanie służby zdrowia
w Polsce. Kolejki do specjalistów rosną, a na badania czeka się często tygodniami. Jak
na tym tle wypada Gdynia?
Na potrzeby Rankingu Dzielnic Otodom 2020 poprosiliśmy mieszkańców Gdyni
o ocenę dostępu do służby zdrowia w ich okolicy. Okazuje się, że chorzy mogą liczyć
na całkiem niezłą opiekę, niezależnie od adresu. Nawet ostatnia dzielnica w naszym
zestawieniu została oceniona na bardzo przyzwoite 3,17 punktu w 5-punktowej skali ocen.
Aż trzem dzielnicom Gdyni ankietowani przyznali więcej niż 4 punkty. Laur zwycięstwa przypadł w udziale Śródmieściu, które mieszkańcy ocenili na 4,17 punktu. Na
drugim miejscu z notą na poziomie 4,10 punktu uplasowały się Działki Leśne. Trzecie
miejsce zajęły Karwiny, którym respondenci przyznali 4,07 punktu.
Ranking Dzielnic Gdyni zamyka Oksywie. Zdaniem respondentów w tej części miasta
jest najmniej przychodni i innych punktów opieki medycznej. Nie oznacza to jednak,
że sytuacja na Oksywiu jest zła – wręcz przeciwnie. Ankietowani ocenili tę dzielnicę
na dobre 3,17 punktu.

Komentarz:
– Wysoka ocena Śródmieścia
nie jest dla mnie zaskoczeniem. Pamiętajmy, że właśnie w tej dzielnicy jest pogotowie, szpital miejski i liczne
przychodnie. Lekarz niemal
każdej specjalizacji jest dla
mieszkańców tej okolicy po
prostu na wyciągnięcie ręki.
Julia Jarmuła,
Starnawska & Boleńska
Nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

Mieszkańcy Gdyni nie widzą większych różnic w dostępie do służby zdrowia między poszczególnymi dzielnicami. W każdej lokalizacji, w opinii ankietowanych, opieka
medyczna stoi na dobrym poziomie.
Wśród 12 miast, dla których Otodom przygotował Ranking Dzielnic 2020, Gdynia zajęła, ex aequo z Poznaniem, drugie miejsce (3,72). Lepiej, pod względem opieki medycznej, wypadły tylko Katowice (3,86). Najsłabiej pod tym względem jest w Bydgoszczy, gdzie średnia ocena to tylko 3,49.
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KULTURA

GDYNIA

Śródmieście kulturalnym centrum miasta

Komentarz:

Morza szum, ptaków śpiew… i nie tylko on przyciąga turystów do Gdyni. A jak jest
z dostępem do atrakcji w czasie, gdy nie odbywają się festiwale? Czy mieszkańcy
mają szeroki wachlarz kulturalnych możliwości?

– Kamienna Góra i Śródmieście to ścisłe centrum miasta. Nic więc dziwnego, że
jest tam najwięcej atrakcji.
Gdynia nie różni się pod tym
względem od wielu innych
miast – gdzie centrum jest
najważniejszym ośrodkiem
miejscowej kultury.

Najlepiej oceniono Śródmieście, graniczące z Morzem Bałtyckim, które wyróżnione
zostało rangą Pomnika Historii. Śródmieście zawiera najbardziej reprezentacyjną ulicę Świętojańską, bogatą w sklepy, restauracje oraz punkty usługowe.
Na drugim miejscu w Rankingu Dzielnic Otodom sytuuje się Kamienna Góra, luksusowa dzielnica willowa, której zabudowa jest wpisana do państwowego rejestru
zabytków. Warto zwrócić uwagę na fakt, że od Śródmieścia pod względem dostępu
do kultury dzieli ją bardzo niewiele - z wynikiem 3,94 jest tylko o trzy setne punktu
od Śródmieścia.
Na najniższym miejscu podium znalazło się Wzgórze św. Maksymiliana, ocenione na
3,36. Co ciekawe, w poprzednim Rankingu Dzielnic Otodom z 2017 roku kolejność
czołowych miejsc była identyczna.

Julia Jarmuła,
Starnawska & Boleńska
Nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

Za najmniej kulturalnie atrakcyjną dzielnicę wskazuje się Pustki-Demptowo, panuje tam również niedosyt w kwestii przestrzeni do wspólnych spotkań. Oba kryteria
ocenione są na poziomie dwóch punktów. Pustki-Demptowo to obszar oddalony od
centrum, czyli od jądra kulturalnego Gdyni, pełniący funkcję „sypialni” miasta.
W ogólnopolskim zestawieniu Gdynia wypada słabo. Wśród 12 miast, dla których
Otodom przygotował Ranking Dzielnic 2020 zajęła dopiero przedostatnie miejsce
ze średnią oceną 2,69, wyprzedzając jedynie Bydgoszcz (2,41). Miastem zwycięskim,
w którym nie można się nudzić, jest Warszawa (3,27), co zapewne nie wywołuje zaskoczenia, drugie miejsce należy zaś do Katowic (3,13).
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DZIELNICA DLA IMPREZOWICZÓW

GDYNIA

Śródmieście, Kamienna Góra i długo, długo nic

Komentarz:

Nadmorskie miejscowości często kojarzą się Polakom z nieustającą zabawą. Czy
mieszkańcy tychże miast podzielają tę opinię? Gdynianie bardzo pozytywnie wypowiadają się o swoim mieście. W niemal każdej z badanych przez nas kategorii wszystkie dzielnice Gdyni uzyskiwały wysokie noty. Tym większym zaskoczeniem są wyniki
w kategorii „imprezy”. Okazuje się bowiem, że respondenci mają sporo zastrzeżeń co
do oferty rozrywkowej w swoim mieście.

– Śródmieście i Kamienna
Góra to ścisłe centrum. Tutaj
odbywają się wszelkie imprezy organizowane przez miasto i to tutaj bije serce Gdyni.
Każdy imprezowicz znajdzie
coś dla siebie, ponieważ na
każdym rogu Śródmieścia
można znaleźć bar, pub lub
klub dla siebie. Chwarzno-Wiczlino jest dzielnicą typowo mieszkalną i oddaloną
od centrum Gdyni. Podobnie
rzecz się ma w przypadku Pogórza. Tworzenie tu klubów
i innych imprezowych miejsc
mogłoby być zwyczajnie nierentowne.

Spośród dwudziestu dzielnic Gdyni aż dziesięć uzyskało notę nieprzekraczającą
dwóch w pięciostopniowej skali. Tylko dwie dzielnice otrzymały więcej niż trzy punkty. Żadnej nie udało się przekroczyć czwórki.
Dwie dzielnice, zdaniem mieszkańców miasta, ratują imprezowy honor Gdyni – są
to Śródmieście i Kamienna Góra. Pierwsza z nich uzyskała najwyższą notę w zestawieniu – ankietowani ocenili ją na 3,89 punktu. Kamienna Góra zajęła drugie miejsce
z oceną na poziomie 3,67 punktu.
Na dwadzieścia dzielnic, aż dziesięć otrzymało notę nieprzekraczającą dwóch punktów w pięciostopniowej skali. To jasny sygnał, że mieszkańcom doskwiera brak klubów i imprez poza ścisłym centrum miasta. Najgorzej w Rankingu Dzielnic Gdyni wypadło Chwarzno-Wiczlino i Pogórze. Pierwsze zostało ocenione przez ankietowanych
na zaledwie 1,52, drugie natomiast na 1,55 punktu.
Również w zestawieniu z innymi miastami, dla których powstał Ranking Dzielnic
Otodom 2020, Gdynia nie wypada najlepiej. Średnia ocena w mieście to 2,27, gorzej
jest tylko w Bydgoszczy, gdzie przeciętny wynik to 2,19. Najbardziej zadowoleni
z imprezowych możliwości swoich dzielnic są mieszkańcy Katowic (2,66), Warszawy
(2,55), Białegostoku (2,52) i… Gdańska, w którym wynik jest o dwie dziesiąte punktu
wyższy niż w Gdyni.
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