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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 3089 mieszkańców Gdańska.
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.

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 gdańskich wyników poprosiliśmy Sebastiana Wielgusa, laureata nagrody Lider Nieruchomości Otodom 2019 w kategorii Pośrednik Roku.
Życzymy miłej lektury!
Zespół Otodom

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.
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BEZPIECZEŃSTWO

GDAŃSK

Gdańszczanie zadowoleni z poziomu
bezpieczeństwa
Idealny dom czy mieszkanie to nie tylko odpowiedni metraż, świetna cena, doskonały
rozkład pomieszczeń i wymarzony widok z okna – to także najbliższa okolica, w której
chcemy czuć się bezpiecznie. Gdzie w Gdańsku najłatwiej o taką lokalizację? Która
dzielnica miasta jest najbardziej bezpieczna zdaniem mieszkańców?
Aż szesnaście dzielnic otrzymało cztery lub więcej punktów w pięciopunktowej skali ocen za bezpieczeństwo. Tylko dwie dzielnice zostały ocenione na mniej niż trzy
punkty. Choć w pozostałych kategoriach oceny były również wysokie, to bezpieczeństwo w mieście zdecydowanie wyróżniało się na ich tle. Mieszkańcy Gdańska czują się
w swoim mieście wyjątkowo pewnie.
Kiedy porównaliśmy oceny, jakie padły w Gdańsku z wynikami w 11 pozostałych miastach, dla których powstał Ranking Dzielnic Otodom 2020 okazało się, że gdańszczanie czują się najbezpieczniej. Prawie, bo najwyższa ocena padła w Lublinie - 3,92,
a Gdańsk wraz z Białymstokiem ustępują liderowi zaledwie o jedną setną punktu.
Zwycięzcą drugiej edycji Rankingu Dzielnic Otodom zostało Przymorze Małe, które
uzyskało aż 4,34 punktu na 5 możliwych. Drugie miejsce zajęło wspomniane Brętowo,
trzeci natomiast był VII Dwór.

Komentarz:
– Przymorze i VII Dwór to
dzielnice mocno zurbanizowane, z pełną infrastrukturą – nie tylko handlową, ale
również rekreacyjną. W tej
części miasta ciężko o ulice
niedoświetlone czy wyludnione, stąd prawdopodobnie
bardzo wysoko ocenione poczucie bezpieczeństwa. Brętowo ma najniższy w Gdańsku wskaźników przestępstw,
tj. 7 przestępstw na 1000
mieszkańców. Średnia dla
Gdańska to 23,2.
Sebastian Wielgus,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
w kategorii Pośrednik Roku

Na drugim końcu zestawienia, z notą na poziomie zaledwie 2,51 punktu, uplasowały
się Młyniska. Mimo, że w pierwszej edycji Rankingu Dzielnic Otodom Młyniska zajęły
dobre trzynaste miejsce, w drugiej odsłonie naszego zestawienia to właśnie tę część
miasta ankietowani wskazali jako najmniej bezpieczną dzielnicę Gdańska. Wyraźnie
od średniej odstawała też Letnica, która została oceniona na 2,78 punktu.
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RELACJE SĄSIEDZKIE

GDAŃSK

Sąsiedzi z Rudnika nie mają sobie równych

Komentarz:

Dobrzy sąsiedzi to skarb, źli mogą skutecznie uprzykrzyć życie. Cóż z tego, że wszyscy to wiemy, skoro w chwili dokonywania zakupu nie znamy swoich przyszłych
sąsiadów. Skąd wiedzieć, czy osoby zza ściany okażą się uprzejme i pomocne, czy
też wręcz przeciwnie?

– VII Dwór to dzielnica
o przeważającej zabudowie
jednorodzinnej lub szeregowej z lat siedemdziesiątych,
osiemdziesiątych, a nawet
starszych. Tego typu zabudowa znacząco wpływa na
zacieśnianie relacji sąsiedzkich. Mieszańcy w tej lokalizacji znają się od lat. Letnica
to miejsce, którego charakter zmienia się obecnie najszybciej w Gdańsku. Jej rozwój jest bardzo dynamiczny
ze względu na liczne inwestycje mieszkaniowe. Nowa
zabudowa mieszkaniowa może
wpływać na to, że relacje sąsiedzkie są na etapie kiełkowania, ale jestem pewny, że
ocena tej dzielnicy w przyszłości zdecydowanie się poprawi.

Bezapelacyjnym zwycięzcą drugiej edycji Rankingu Dzielnic Otodom 2020 został,
oceniony w pięciostopniowej skali na 4,19, Rudnik. Ankietowani zgodnie orzekli, że to
w tej części miasta ludzie są najbardziej uprzejmi, nie przeszkadzają sobie nawzajem,
a ponadto najłatwiej tu nawiązać relację z osobami mieszkającymi tuż obok.
Na drugim miejscu uplasował się VII Dwór, który w pierwszej edycji Rankingu Dzielnic Otodom był dopiero dziewiąty. Trzecie miejsce, po awansie z jedenastej pozycji,
zajęło Wzgórze Mickiewicza. To jednak nic w porównaniu z lokatą Olszynki, która
poprzednim razem była dopiero dwudziesta druga, a teraz znalazła się na czwartym
miejscu, awansując tym samym o imponujące osiemnaście pozycji.
Zdaniem respondentów, na Letnicy relacje sąsiedzkie wymagają sporej poprawy. To
jedyna dzielnica, która w tej kategorii uzyskała niespełna trzy punkty na pięć możliwych. Ankietowani mieli najwięcej zastrzeżeń co do możliwości nawiązania, w tej
części miasta, osobistych relacji z sąsiadami.
Na tle innych miast, dla których Otodom przygotował Ranking Dzielnic 2020, Gdańsk
wypada bardzo dobrze, choć trzeba przyznać, że w czołówce panuje olbrzymi ścisk.
Najbardziej zadowoleni z własnych sąsiadów są mieszkańcy Szczecina (3,57), drugie miejsce zajmują Lublin i Białystok (3,56), a trzecie - Gdańsk (3,55). Wynik ten jest
jednak zaledwie o dwie setne punktu gorszy od oceny krajowego lidera. Najsłabiej
wypadł natomiast Wrocław (3,32), nie najlepiej jest też w Łodzi i Krakowie (po 3,35).

Sebastian Wielgus,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
w kategorii Pośrednik Roku
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OKOLICA PRZYJAZNA DZIECIOM

GDAŃSK

Żabianka i Przymorze Wielkie – tu twoje dziecko
nie będzie się nudzić
Renomowana szkoła blisko domu to marzenie niejednego rodzica. A jeśli do tego
w zasięgu spaceru jest basen, kółko sportowe, park i ciekawe muzeum, można już
mówić o wygraniu losu na loterii.
W pierwszej edycji Rankingu Dzielnic Otodom 2017 roku zwyciężyła Zaspa-Młyniec,
wyprzedzając zajmujące ex aequo drugie miejsce Przymorze Wielkie i Żabiankę oraz
trzecią w zestawieniu Zaspę-Rozstaje. Druga odsłona Rankingu Dzielnic Gdańska potwierdziła, że to właśnie w tych częściach miasta są najlepsze warunki do wychowywania dzieci. Co prawda Zaspa-Młyniec tym razem została oceniona nieco słabiej, ale
pozostałe dzielnice utrzymały się w czołówce.
Na pierwszą lokatę awansowała Żabianka, na drugiej pozycji ponownie uplasowało
się Przymorze Wielkie, trzecia zaś także bez zmian była Zaspa-Rozstaje. Na tak wysokie noty wpłynęła przede wszystkim szeroka dostępność miejsc do aktywnego spędzania czasu z dziećmi w tych częściach miasta.

Komentarz:
– Dzielnice najwyżej ocenione wyróżniają się dużą liczbą szkół publicznych, prywatnych oraz przedszkoli. Na
wysoką ocenę wpłynęła też
zapewne rozbudowana infrastruktura parkowa, z Parkiem im. Ronalda Reagana
na czele. Dla rodziców takie
miejsca są na wagę złota.
Sebastian Wielgus,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
w kategorii Pośrednik Roku

Mimo dość dobrej opinii na temat dostępności infrastruktury dla dzieci w Gdańsku,
sytuacja w jednej z dzielnic zdaniem ankietowanych wymaga poprawy. Mowa o Rudnikach, które wyraźnie odstają od pozostałych lokalizacji. Dość wspomnieć, że respondenci ocenili tę dzielnicę na zaledwie 1,97 punktu na 5 możliwych. Kolejna na
liście Letnica, została oceniona wyraźnie lepiej, bo na 2,67 punktu.
Gdańsk, w porównaniu z jedenastką innych miast, dla których Otodom przygotował
Ranking Dzielnic 2020 wypada przeciętnie. Najbardziej zadowoleni z infrastruktury
dla dzieci są mieszkańcy Katowic (3,96), Poznania (3,89) i Białegostoku (3,87). Najmniej - Bydgoszczy (3,65), Wrocławia (3,71) i Łodzi (3,73). Gdańsk w takim zestawieniu
zajął 7.miejsce, z wynikiem 3,80.
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EKOLOGIA

GDAŃSK
W Gdańsku jest EKO!

Komentarz:

W ostatnich latach słowo „ekologia” przestało być dalekim, abstrakcyjnym pojęciem.
Polacy coraz bardziej zwracają uwagę na ochronę środowiska i dostrzegają, że poziom smogu czy hałasu wprost przekładają się na jakość życia. Coraz bardziej istotnym kryterium przy wyborze nieruchomości, staje się bliskość terenów zielonych,
bądź czystość powietrza.

– VII Dwór przenika się z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym i jest otoczony przez
las. W Brzeźnie natomiast
znajdziemy zadbane parki
oraz bezpośredni dostęp do
jednych z ładniejszych plaż
nad Zatoką Gdańską. Jak
widać te udogodnienia bezpośrednio przekładają się na
bardzo dobrą opinię mieszkańców o tych dzielnicach.

Gdańsk to bardzo zielone miasto, co potwierdziły opinie respondentów. To właśnie za
ilość parków i lasów osadzonych w miejskiej tkance, poszczególne dzielnice dostawały w Rankingu Dzielnic Otodom 2020 najwięcej punktów. Mieszkańcy zgłaszali za to
nieco zastrzeżeń zarówno do poziomu hałasu, jak i smogu w Gdańsku.
W zgodnej opinii respondentów dwie dzielnice Gdańska są wręcz idealne dla wielbicieli przyrody. Pierwsza z nich to Brzeźno, które tym samym wygrało drugą edycję
Rankingu Dzielnic Otodom 2020 z notą na poziomie 4,35 punktu na 5 możliwych.
Druga zaś to VII Dwór, który został oceniony na 4,31 punktu. Co ciekawe, w stosunku
do wyników z pierwszej edycji sprzed trzech lat, VII Dwór awansował o jedno, zaś
Brzeźno aż o osiem pozycji.
Dwie dzielnice Gdańska zostały przez respondentów ocenione wyraźnie słabiej. Najniższa nota w wysokości 2,52 punktu przypadła w udziale Młyniskom, niewiele lepiej
ankietowani ocenili Letnicę. Co ciekawe, Młyniska otrzymały bardzo przyzwoitą notę
za dostępność terenów zielonych, jednak bardzo niskie oceny za wszechobecny hałas
i wysoki poziom smogu. Sprawiło to, że finalnie to właśnie ta dzielnica zamyka stawkę.

Sebastian Wielgus,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
w kategorii Pośrednik Roku

Spośród 12 miast, dla których Otodom przygotował Ranking Dzielnic 2020, Gdańsk
znalazł się na drugim miejscu, o włos ustępując… Gdyni. Ocena najlepszego z miast
to 3,73, a Gdańska 3,72. Dla porównania, zadowolenie z ekologii w ostatnim w zestawieniu Krakowie, ocenione zostało na 3,11.
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ZADBANA OKOLICA

GDAŃSK

Brętowo ma najwyższą notę za porządek
w Gdańsku
Zadbane budynki i uprzątnięte ulice zwykle nie są kluczowym elementem przy
podejmowaniu decyzji o wyborze nieruchomości w danej lokalizacji. Przed zakupem wymarzonego domu czy mieszkania warto jednak przyjrzeć się dokładnie
najbliższej okolicy.
Druga odsłona Rankingu Dzielnic Gdańska przyniosła sporo zaskoczeń w niemal każdej z badanych kategorii. Nie inaczej jest w przypadku kategorii „zadbana dzielnica”.
Tylko jednej dzielnicy udało się utrzymać w pierwszej trójce. Oliwa, która była bezkonkurencyjna w pierwszej odsłonie Rankingu Dzielnic Otodom, tym razem spadła
aż na dziewiętnaste miejsce. Z kolei VII Dwór, Orunia Górna i Aniołki zaliczyły spektakularne wzrosty.
Bezkonkurencyjnie wygrało Brętowo, które uzyskało aż 4,35 punktu na 5 możliwych
do zdobycia oraz uzyskało 5. miejsce w zastawieniu ogólnopolskim. To właśnie w tej
części miasta, zdaniem ankietowanych, na ulicach panuje największy porządek, a budynki są w doskonałym stanie.

Komentarz:
– VII Dwór w ostatnim czasie
przeszedł dużą ilość remontów infrastruktury drogowej. Powstały tu m.in. nowe
chodniki oraz ścieżki rowerowe. Ze względu na atrakcyjność lokalizacji domy w złym
stanie technicznym bardzo
szybko znajdują nowych
właścicieli, którzy są zainteresowani tchnieniem w nie
nowego życia.
Sebastian Wielgus,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
w kategorii Pośrednik Roku

Poza Brętowem jeszcze sześć dzielnic Gdańska uzyskało ocenę wyższą niż cztery. Są
to: VII Dwór, Ujeścisko-Łostowice, Jasień, Orunia Górna, Strzyża oraz Przymorze Małe.
Są jednak w Gdańsku również dzielnice, w których mieszkańcy wyraźnie dostrzegają
potrzebę zmian. Zdaniem respondentów najmniejszą uwagę do porządku przykłada
się na Letnicy, Nowym Porcie i Młyniskach. Ankietowani najwięcej zastrzeżeń mieli do
czystości na ulicach i stanu budynków na Letnicy.
Kiedy zostawiliśmy ze sobą wyniki dla wszystkich 12 miast, dla których powstał Ranking Dzielnic Otodom 2020 okazało się, że Gdańsk należy do najbardziej zadbanych
miast. Z wynikiem 3,71 znalazł się wprawdzie tuż za podium, ale niewiele ustępuje
trzeciemu Lublinowi (3,72), drugiej Gdyni (3,76) i liderowi, którym jest Białystok (3,85)
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SPORT

GDAŃSK
Przymorze Wielkie najlepszą dzielnicą w Polsce !!!

Komentarz:

Aktywność fizyczna pełni coraz ważniejszą rolę w życiu Polaków. Dzięki ćwiczeniom
chcemy nie tylko lepiej wyglądać, ale przede wszystkim dobrze się czuć. Dlatego
chętnie biegamy, wsiadamy na rower czy spalamy kalorie w klubie fitness.

– Na Przymorzu Wielkim czy
Zaspie-Rozstajach osoby aktywne sportowo mają dostęp
do dużej liczby siłowni pod
dachem, a także wielu bezpłatnych siłowni na świeżym
powietrzu, które znajdują się
w parkach. W wyróżnionych
przez mieszańców częściach
miasta jest również sporo
ścieżek rowerowych oraz tras
biegowych.

Na pierwszy ogień weźmy dzielnice, które wypadły najlepiej. Zdecydowanym liderem
Rankingu Dzielnic Otodom 2020 okazało się Przymorze Wielkie. Ankietowani ocenili
je na 4,49 punktu na 5 możliwych do zdobycia. Respondenci, w przypadku tej części
miasta, docenili zarówno dostępność darmowych miejsc, ale też wysoką liczbę płatnych obiektów sportowych.
Kolejne lokaty zajęły odpowiednio Zaspa-Rozstaje oceniona na 4,32 punktu i Brzeźno
z notą na poziomie 4,24 punktu. Trzeba również zwrócić uwagę, że w zastawieniu
ogólnopolskim aż 6 dzielnic Gdańska znalazło się w pierwszej dziesiątce, a były to
dodatkowo: Zaspa-Młyniec (4,22), Przymorze Małe (4,20) oraz Żabianka (4,17).
Pora na dzielnice, które poradziły sobie najsłabiej. Niechlubny rekord uzyskały Rudniki. Dzielnica ta została oceniona na zaledwie 1,79 punktu i wyraźnie odstawała od
reszty stawki. Przedostatni Krakowiec-Górki Zachodnie otrzymał 2,24 punktu.

Sebastian Wielgus,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
w kategorii Pośrednik Roku

Wśród 12 miast, dla których Otodom przygotował Ranking Dzielnic 2020, Gdańsk znalazł się na czwartym miejscu, razem z Gdynią i identycznym wynikiem 3,68. Najlepiej
oceniono infrastrukturę sportową w Warszawie (3,85), Poznaniu (3,76) i Katowicach
(3,69). Jak widać, do zajęcia miejsca na podium brakowało Gdańskowi tylko jednej
setnej punktu.
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KOMUNIKACJA

GDAŃSK

Korki w niestraszne mieszkańcom Brzeźna
Jak jeździ się po Gdańsku? Czy w centrum często powstają korki? Czy łatwo o miejsce
do parkowania? Jak działa transport miejski? Czy w mieście jest wystarczająca ilość
ścieżek rowerowych? Czy dostępne są hulajnogi i rowery na wynajem?
Niekwestionowanym zwycięzcą drugiej edycji Rankingu Dzielnic Gdańska zostało
Brzeźno, które awansowało aż o dwanaście pozycji. O tak wysokiej lokacie zadecydowała w dużej mierze wysoka ocena za brak korków. Brzeźno zostało ocenione przez
ankietowanych na imponujące 4,28 punktu na 5 możliwych. Drugą dzielnicą, której
udało się przekroczyć magiczną granicę 4 punktów okazało się Przymorze Morskie,
które zgarnęło 4,01 punktu.
Na drugim krańcu zestawienia uplasowała się Matarnia i Letnica. Pierwsza została oceniona na 2,80 punktu, zaś druga na 2,86 punktu. W obu przypadkach ankietowani skarżyli się tu niemal na wszystko – od korków, przez brak miejsc do parkowania, średnio
działającą komunikację miejską, po braki w dostępności transportu alternatywnego.
Choć Gdańsk boryka się z problemami typowymi dla dużych miast, czyli korkami
i ograniczoną liczbą miejsc parkingowych, to mieszkańcy dość wysoko oceniają komunikację po mieście. Zdaniem ankietowanych najlepiej – i to niezależne od środka
transportu – jeździ się po Brzeźnie i Przymorzu Małym. Najwięcej zmian w tej kwestii
wymagają z kolei Matarnia i Letnica.
W porównaniu z innymi miastami komunikacja w Gdańsku wypada przeciętnie, ze
średnią 3,51 znalazł się na 6. miejscu spośród 12 miast, dla których Otodom przygotował Ranking Dzielnic 2020. Najwyższa średnia ocena padła w Białymstoku (3,75),
a najniższa - w Łodzi i Krakowie (po 3,32).

Komentarz:
– Przez Brzeźno oraz Przymorze Małe przechodzi nadmorska ścieżka rowerowa, którą
można dojechać aż do Gdyni. Obie dzielnice dysponują
łatwym dostępem do tramwajów i autobusów. Przymorze dodatkowo posiada
dostęp do Szybkiej Kolei Miejskiej. Wszystko to przekłada
się na komfort podróżowania po tych częściach miasta. Matarnia dysponuje komunikacją autobusową oraz
nowo powstałym przystankiem Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. Dostęp do niej
nie jest jednak przesadnie
wygodny. Odległości, które
trzeba pokonać, aby dostać
się do przystanków, są dość
duże. Letnica zaś w ostatnich latach dynamicznie się
rozwinęła. Niestety za tymi
zmianami nie nadążył rozwój komunikacji miejskiej,
co z pewnością miało duży
wpływ na ocenę tej dzielnicy
przez mieszkańców.
Sebastian Wielgus,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
w kategorii Pośrednik Roku
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ZAKUPY

GDAŃSK
Przymorze z najlepszą ofertą handlową

Komentarz:

W której dzielnicy Gdańska najwygodniej robi się zakupy? Gdzie mieszkańcy mają na
wyciągnięcie ręki piekarnie, apteki, markety, warzywniaki i galerie handlowe? Gdzie
z kolei jest sklepowa pustynia i nawet kupno bułek na śniadanie wiąże się z koniecznością dojazdu autem?

– Przymorze Wielkie i Małe to
dzielnice z bardzo rozwiniętą infrastrukturą handlowo-usługową. Znajdziemy tam
nie tylko centra handlowe,
hipermarkety czy dużą liczbę
dyskontów, ale też niezliczoną
ilość małych sklepów osiedlowych, które zaspokajają bieżące potrzeby mieszkańców.

Zdaniem respondentów zakupy w tym mieście to czysta przyjemność. Znalazło to
odzwierciedlenie w ocenie poszczególnych dzielnic. Aż trzynaście lokalizacji otrzymało cztery i więcej punktów w pięciopunktowej skali.
Ankietowani zgodnie orzekli, że pod względem dostępności sklepów najwięcej do
zaoferowania mają Przymorze Wielkie i Przymorze Małe. Pierwsze z nich zdobyło aż
4,54 punktu, zaś drugie równie imponujące 4,51 punktu w pięciostopniowej skali.
Warto zauważyć, że obie te dzielnice były wysoko również w poprzedniej edycji Rankingu Dzielnic Gdańska – Przymorze Wielkie przed trzema laty było czwarte, zaś Przymorze Małe zajęło pierwsze miejsce.
Mimo wysokich not dla większości dzielnic Gdańska, w mieście są również takie lokalizacje, w których zrobienie zakupów nastręcza pewnych trudności. Respondenci
wskazali cztery części miasta, w których widzą problem z dostępnością sklepów: Wyspę Sobieszewską, Letnicę, Krakowiec-Górki Zachodnie oraz Rudniki.

Sebastian Wielgus,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
w kategorii Pośrednik Roku

W porównaniu z innymi miastami, dla których Otodom przygotował Ranking Dzielnic 2020, Gdańsk wypada nieźle, choć różnice między miastami są niewielkie. Najlepiej ocenione Katowice i Poznań otrzymały ocenę 4,03, najsłabsza Bydgoszcz – 3,7,
a Gdańsk z wynikiem 3,89 znajduje się na 4. miejscu, razem z Krakowem.
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KOSZTY ŻYCIA

GDAŃSK

Mieszkańcy Młynisk narzekają na koszty życia
Gdańsk to jedno z najdroższych miast w Polsce. Ceny nieruchomości ustępują tu jedynie Warszawie. Jak mieszkańcy oceniają koszty życia w Gdańsku? W której dzielnicy zdaniem gdańszczan ceny domów i mieszkań są najrozsądniejsze, a gdzie z kolei
utrzymanie kosztuje fortunę?
Respondenci uznali, że na miano dzielnicy najbardziej przyjaznej kieszeni zasługuje
Matarnia. Warto jednak zauważyć, że do zajęcia pierwszego miejsca wystarczyła ocena na poziomie 3,44 punktu na 5 możliwych do zdobycia. Miejsce na podium wywalczyły też Stogi Przeróbka i Wzgórze Mickiewicza.
Za najdroższą dzielnicę Gdańska ankietowani uznali Młyniska. Choć utrzymanie w tej
części miasta, zdaniem mieszkańców, tylko nieco odstaje od średniej, to już ceny nieruchomości na Młyniskach są dla gdańszczan trudne do zaakceptowania. Zaowocowało to notą wynoszącą zaledwie 2,06 punktu na 5 możliwych do zdobycia. Niewiele
lepiej wypadła Letnica – ankietowani ocenili tę dzielnicę na 2,11 punktu.
W porównaniu z mieszkańcami innych miast, gdańszczanie nie są zbyt zadowoleni
z kosztów życia. Najgorzej wypadła pod tym względem Warszawa (2,43), a najlepiej
- Białystok (2,94). Gdańsk ze swoją średnią 2,63 znalazł się na miejscu dziewiątym.
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OKOLICA PRZYJAZNA ZWIERZĘTOM

GDAŃSK

Gdańsk wręcz stworzony dla czworonogów!

Komentarz:

Decydując się na czworonoga, w pakiecie z psiakiem dostajemy sporo obowiązków.
Trzeba choćby kilka razy dziennie wychodzić na spacer. Dlatego dla posiadaczy zwierzaków ważna jest najbliższa okolica – każdy park czy teren spacerowy jest na wagę
złota.

– Dzielnice najwyżej ocenione
wyróżniają się dostępnością
do dużej liczby parków, z Parkiem im. Ronalda Reagana
na czele. Na terenach zielonych znajdują się ogrodzone
strefy dla zwierząt bez smyczy oraz spacerowe ścieżki leśne. Wszystko to sprawia, że
posiadaczom czworonogów,
jak i samym zwierzakom, żyje
się tu wygodniej.

Okazuje się, że Gdańsk jest wyjątkowo przyjazny czworonogom. Aż dwadzieścia jeden
dzielnic otrzymało za infrastrukturę dla zwierząt powyżej czterech punktów w pięciostopniowej skali. W żadnej innej kategorii, którą badaliśmy na potrzeby Rankingu
Dzielnic Otodom, oceny nie były tak wysokie.
Aby wygrać w tak wysoko punktowanej kategorii, trzeba było się poszczycić fantastyczną notą. Udało się to dzielnicy Brzeźno, które przez ankietowanych zostało ocenione na imponujące 4,61 punktu. Miejsce na podium wywalczyła także Żabianka
oraz Przymorze Wielkie, które uzyskały kolejno 4,55 oraz 4,53 punktu.
Na drugim krańcu zestawienia uplasowała się Letnica, która została oceniona przez
ankietowanych na zaledwie 2,76 punktu. Wyraźnie lepiej jest nawet w ścisłym centrum miasta – Śródmieście co prawda znalazło się na przedostatniej pozycji, ale ze
znacznie lepszą notą. Respondenci ocenili je mianowicie na 3,46 punktu.

Sebastian Wielgus,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
w kategorii Pośrednik Roku

W porównaniu z innymi miastami, Gdańsk znajduje się w czołówce. Najlepiej infrastrukturę dla zwierząt oceniają mieszkańcy Bydgoszczy (4,08). Tym razem na podium
duży ścisk, bo znalazło się na nim aż 5 miast. Na drugim miejscu ex aequo Gdynia
i Poznań z notą 4,07. Na trzecim natomiast Gdańsk i Szczecin z notą 4,05. Najsłabiej
infrastrukturę dla zwierząt ocenili mieszkańcy Łodzi przyznając 3,85 punktu.
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SŁUŻBA ZDROWIA

GDAŃSK

Zaspa z najlepszym dostępem do służby zdrowia

Komentarz:

Okazuje się, że w Gdańsku służba zdrowia stoi na bardzo przyzwoitym poziomie.
Co prawda, kilka dzielnic otrzymało niskie noty od ankietowanych, jednak większość
lokalizacji została oceniona całkiem wysoko. Wydaje się więc, że mieszkańcy Gdańska
są usatysfakcjonowani zarówno jeśli chodzi o dostęp do specjalistów, jak i o podstawową opiekę medyczną.

– Najwyżej oceniane dzielnice posiadają szeroki dostęp
do infrastruktury medycznej.
Znajdują się tu min. Wielospecjalistyczny Szpital Św.
Wojciecha oraz wiele przychodni dostępnych praktycznie przy każdym dużym
osiedlu. Pozwala to korzystać
z podstawowej służby zdrowia bez używania komunikacji miejskiej. Letnica jest
dzielnicą w trakcie intensywnego rozwoju. Do niedawna
ze względu na małą liczbę
mieszkańców nie było potrzeby rozwijania tu infrastruktury medycznej.

W drugiej edycji Rankingu Dzielnic Gdańska laur zwycięzcy przypadł w udziale Zaspie-Młyniec, która dosłownie o włos wyprzedziła Zaspę-Rozstaje. Pierwsza z nich
uzyskała notę na poziomie 4,32 punktu na 5 punktów możliwych do zdobycia. Druga
z kolei została oceniona na 4,25 punktu.
Jeszcze trzem innym dzielnicom udało się przekroczyć barierę czterech punktów.
I tak na trzecim miejscu uplasowało się Przymorze Wielkie, ocenione przez ankietowanych na 4,12 punktu. Na czwartej pozycji znalazła się Strzyża z oceną na poziomie
4,09, zaś piąta lokata przypadła w udziale Brzeźno, które otrzymało 4,03 punktu.
Nie wszędzie jednak łatwo jest dostać się do lekarza. Ranking w tej kategorii zamyka
Letnica, która otrzymała zaledwie 2,33 punktu. To jasny sygnał, że zdaniem respondentów poziom opieki medycznej w tej części miasta wymaga poprawy. Niewiele
lepiej wypadły Rudniki, Krakowiec-Górki Zachodnie, Olszynka, Wyspa Sobieszewska
i Matarnia. Żadnej z tych dzielnic nie udało się przekroczyć trzech punktów w pięciopunktowej skali.
Mimo tak dobrych wyników w poszczególnych dzielnicach, na tle innych miast, dla
których powstał Ranking Dzielnic Otodom, Gdańsk wypada przeciętnie. Osiągnął
średnią 3,57, identyczną jak Kraków. Dostęp do służby zdrowia gorzej oceniają mieszkańcy Bydgoszczy (3,49) i Wrocławia (3,52). Najlepiej jest w Katowicach, gdzie średnia
ocena sięgnęła 3,86, Gdyni i Poznaniu (po 3,72) oraz Szczecinie (3,69).

Sebastian Wielgus,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
w kategorii Pośrednik Roku
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KULTURA

GDAŃSK
Atrakcje w Gdańsku – mieszkańcy chcą więcej!

Komentarz:

Czasy, gdy życie rozrywkowe Polaków ograniczało się do wieczorów przed telewizorem, na szczęście już dawno minęły. Dziś chętnie spędzamy czas poza domem – zarówno w teatrach, kinach, na koncertach, jak i po prostu w pubach, restauracjach, czy
w kawiarniach, w których można też poczytać czy pograć w planszówki.

– Nie ukrywam, że wynik ten
jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Strzyża nie kojarzy
się z szeroką ofertą kulturalną i rozrywkową, bardziej wymieniłbym Śródmieście lub
Przymorze Małe.

W drugiej edycji Rankingu Dzielnic Otodom równych sobie nie miała Strzyża. Ankietowani docenili przede wszystkim imponującą liczbę miejsc, w których można w tej
okolicy przyjemnie spędzić czas poza domem. Drugie miejsce, po sporym awansie
z trzynastej lokaty, zajęły Młyniska. Na trzeciej pozycji uplasował się Wrzeszcz. Zwycięzca pierwszej odsłony Rakingu Dzielnic Otodom, czyli Przymorze Małe, tym razem
znalazł się dopiero na szóstym miejscu.
Mimo tych jasnych punktów na mapie Gdańska, w zgodnej opinii respondentów, oferta kulturalna i rozrywkowa w mieście wymaga poprawy. Najwięcej do zrobienia jest
na Rudnikach i Krakowcu-Górkach Zachodnich. Obie te dzielnice zostały ocenione na
mniej niż dwa punkty w pięciostopniowej skali.

Sebastian Wielgus,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
w kategorii Pośrednik Roku

W porównaniu z 11 pozostałymi miastami, dla których Otodom przygotował Ranking Dzielnic 2020, Gdańsk wypada średnio. Z oceną 2,86 zajął 6. miejsce. Najbardziej
zadowoleni z dostępności atrakcji są warszawiacy (3,27), najmniej – mieszkańcy Bydgoszczy (2,41).
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DZIELNICA DLA IMPREZOWICZÓW

GDAŃSK

Śródmieście najbardziej imprezową dzielnicą
Gdańska
Wniosek z lektury wyników drugiej edycji Rankingu Dzielnic Otodom jest jeden – mieszkańcy chcą więcej imprez! Spośród wszystkich kategorii, w których ankietowani oceniali Gdańsk, ta wypadła najsłabiej. Jedynie pięć dzielnic zostało ocenione na więcej niż trzy punkty w pięciostopniowej skali, za to aż siedmiu nie
udało się nawet dobić do dwóch.
Jedyne jasne punkty na imprezowej mapie Gdańska to Śródmieście, Młyniska, Strzyża,
Wrzeszcz i Wzgórze Mickiewicza. Zwłaszcza trzy pierwsze dzielnice znalazły uznanie
wśród ankietowanych, którzy ocenili je kolejno na 3,68, 3,64 oraz 3,60 punktu. W porównaniu z notami w innych kategoriach wyniki te jednak wypadają umiarkowanie
dobrze. Trudno oprzeć się wrażeniu, że nawet na Śródmieściu w opinii mieszkańców
mogłoby się dziać znacznie więcej.
Spójrzmy teraz na drugi koniec zestawienia. Jak wspomnieliśmy, aż osiem dzielnic
w opinii mieszkańców nie zasługuje nawet na dwa punkty na pięć możliwych do zdobycia. Ostatnie miejsce w Rankingu Dzielnic Gdańska, z oceną na poziomie zaledwie
1,53 punktu zdobyły ex aequo Rudniki i Krakowiec-Górki Zachodnie. Niewiele lepiej
wypadła Jasień, którą ankietowani ocenili na 1,59 punktu.
A jak Gdańsk wypada na tle innych polskich miast pod względem imprezowego potencjału? Całkiem nieźle! Najwyższe średnie ocen padły w Katowicach (2,66), Warszawie (2,55) i Białymstoku (2,52), Gdańsk zajmuje jednak miejsce tuż za podium. Najmniej zadowoleni z możliwości poimprezowania w swojej dzielnicy są mieszkańcy
Bydgoszczy, w której padła średnia 2,19.

Komentarz:
– W Śródmieściu znajduje
się najwięcej dyskotek, restauracji, pubów i kawiarni.
To miejsce, w którym od lat
nocą tętni życie. Młyniska
dla odmiany od całkiem niedawna cieszą się opinią imprezowej dzielnicy. Nie ulega
wątpliwości, że w ostatnim
czasie dzielnica ta mocno
się rozwinęła i obecnie oferta rozrywkowa w tej części
miasta jest całkiem ciekawa.
Warto chociażby wspomnieć
imprezy na terenie Stoczni
Gdańskiej. Powstają tu kluby muzyczne i inne modne
miejsca, m.in. funkcjonująca
sezonowo ul. Elektryków, na
której odbywają się liczne festiwale.
Sebastian Wielgus,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
w kategorii Pośrednik Roku
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