WROCŁAW
2020

O RANKINGU
STR. 3

KOMUNIKACJA

KULTURA

STR. 10

STR. 15

BEZPIECZEŃSTWO

ZAKUPY

DZIELNICA
DLA IMPREZOWICZÓW

STR. 4

STR. 11

RELACJE SĄSIEDZKIE

KOSZTY ŻYCIA

STR. 5

STR. 12

OKOLICA PRZYJAZNA
DZIECIOM

OKOLICA PRZYJAZNA
ZWIERZĘTOM

STR. 6

STR. 13

EKOLOGIA

SŁUŻBA ZDROWIA

STR. 7

STR. 16

STR. 14

ZADBANA OKOLICA
STR. 8

SPORT
STR. 9

2

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 3 067 mieszkańców Wrocławia.
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 wrocławskich wyników poprosiliśmy przedstawicieli biura idea-INVEST
nieruchomości, które jest laureatem nagrody Lider Nieruchomości Otodom
2019 w województwie dolnośląskim.
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.

3

BEZPIECZEŃSTWO

WROCŁAW

Bezpieczeństwo – jest nieźle, ale wciąż sporo
można poprawić
Na potrzeby Rankingu Dzielnic Otodom poprosiliśmy mieszkańców stolicy Dolnego Śląska o wskazanie najbezpieczniejszej dzielnicy. Sprawdziliśmy również, w której
okolicy wrocławianie czują się najmniej pewnie.
Pierwsze, co rzuca się w oczy przy lekturze wyników Rankingu Dzielnic Otodom, to
bardzo wyrównane wyniki dzielnic. Różnica między najbezpieczniejszą okolicą Wrocławia, a tą, zdaniem ankietowanych, najmniej bezpieczną wynosi zaledwie 0,4 punktu w pięciostopniowej skali. Widać również wyraźnie, że – co naturalne – nieco bardziej
niż o samych siebie respondenci boją się o swoje dzieci. Ankietowani bowiem oceniali
bezpieczeństwo w swoim mieście w dwóch kategoriach: bezpiecznego poruszania
się, także po zmroku oraz bezpieczeństwa dzieci poza domem. O ile średnia ocena
Wrocławia dla pierwszej kategorii to 3,7 punktu, to w przypadku drugiej jest to 3,4.
Wrocławianie zgodnie orzekli, że obecnie najpewniej czują się na ulicach Fabrycznej. Żelazne zasady wszystkich rankingów stanowią, że ktoś musi przegrać, aby wygrać mógł
ktoś. To właśnie spotkało wrocławskie Śródmieście – mimo stosunkowo niewielkiej straty do lidera, dzielnica ta została uznana przez ankietowanych za najmniej bezpieczną.
Na tle odpowiedzi z innych miast Wrocław nie wypadł najlepiej. Spośród 12 miast, dla
których powstał Ranking Dzielnic Otodom 2020, najbezpieczniejszy okazał się Lublin,
gdzie ocena bezpieczeństwa to 3,92 oraz Białystok i Gdańsk, które osiągnęły tylko wynik zaledwie o jedną setną punktu niższy. Wrocław ze swoją oceną 3,63 zajął przedostatnie miejsce wyprzedzając tylko Łódź (3,43).

Komentarz:
– Fabryczna jest dzielnicą,
w której rady osiedli działają
bardzo energicznie. Doskonałym przykładem jest m.in.
Muchobór Wielki. Co ciekawe, mieszkańcy kontaktują
się ze sobą poprzez media
społecznościowe – gdy tylko
zdarza się coś niepokojącego, natychmiast informacja
jest przekazywana dalej. Mi
samej kiedyś zdarzyła się nieprzyjemna sytuacja – ukradziono mi z auta zaparkowanego pod domem sprzęt
fotograficzny. Kontakt poprzez grupę na Facebooku
pozwolił mi szybko zareagować i znaleźć inne osoby poszkodowane w celu wyeliminowania kradzieży.
Agnieszka Szałęga-Gazda,
idea-INVEST nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
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RELACJE SĄSIEDZKIE

WROCŁAW

Najlepsi sąsiedzi mieszkają na Psim Polu

Komentarz:

Choć coraz rzadziej mamy potrzebę nawiązywania bliskich kontaktów z osobami
mieszkającymi tuż obok, to dobre relacje sąsiedzkie są wciąż na wagę złota. Kto, jak
nie zaufany sąsiad, podleje kwiaty podczas naszej dłuższej nieobecności czy odbierze
paczkę od kuriera?

– Psie Pole to, mówiąc żartobliwie, trochę współczesne
Alternatywy 4. Duże blokowiska z wysokimi budynkami,
gdzie w klatce mamy nawet
100 mieszkań. To pomaga
w przysłowiowym „pożyczaniu soli” i ma to swoje ogromne plusy.

Poprosiliśmy wrocławian o wskazanie dzielnicy, w której ich zdaniem więzi między
sąsiadami są najbliższe. Pytaliśmy o to, gdzie według respondentów ludzie są najbardziej uprzejmi, a ich sposób życia nie jest uciążliwy dla innych.
Warto odnotować, że w pierwszej edycji Rankingu Dzielnic Wrocławia oceny ankietowanych były wyższe. Zwycięska wówczas Fabryczna otrzymała 3,7 punktu, zaś ostatnie na liście Śródmieście zgarnęło 3,4 punktu.
W drugiej edycji Rankingu Dzielnic Otodom w kategorii relacji sąsiedzkich zwycięzcą
zostało ocenione na 3,43 Psie Pole. To właśnie tu, zdaniem respondentów, najłatwiej
nawiązać bliską relację z osobami mieszkającymi tuż obok. Wrocławianie uznali także,
iż Psie Pole wygrywa pod względem uprzejmości i kultury osobistej mieszkańców.

Agnieszka Szałęga-Gazda,
idea-INVEST nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

Na ostatnim miejscu zestawienia uplasowało się Śródmieście. Na tę pozycję najbardziej wpłynęła najniższa nota za uprzejmość sąsiadów. Najniższa nota jednak w tym
przypadku oznacza ocenę zaledwie o włos gorszą od lidera.
Warto jednak zauważyć, że Śródmieście zajmuje ostatnią lokatę już drugi raz z rzędu. Innymi słowy, mimo bardzo wyrównanych wyników potwierdza się, że w centrum
miasta najtrudniej zaprzyjaźnić się z sąsiadem.
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OKOLICA PRZYJAZNA DZIECIOM

WROCŁAW

Która dzielnica najlepsza dla rodzin z dziećmi?
Wszystkie!!!
Jeśli chodzi o infrastrukturę dla dzieci, to wrocławianie nie widzą większych różnic
między dzielnicami swojego miasta. Zwycięzca ma nad ostatnią w zestawieniu lokalizacją zaledwie 0,1 punktu przewagi. Respondenci uznali, że w każdej z wrocławskich
dzielnic można z łatwością znaleźć miejsca, w których dzieci będą bawić się doskonale. Podobnie dostępność do placówek edukacyjnych zdaniem ankietowanych jest we
Wrocławiu bardzo wyrównana.
Laur zwycięstwa w drugiej edycji Rankingu Dzielnic Wrocławia przypadł w udziale
Śródmieściu. O zwycięstwie przesądziła w głównej mierze nota za dostęp do edukacji.
Przy tak wyrównanej rozgrywce, kilka setnych punktu więcej zdobyte w tej kategorii
pozwoliło wygrać mu całe zestawienie. Nie zmieniła się za to pozycja Psiego Pola i to
właśnie ta dzielnica ze stratą zaledwie 0,1 punktu do lidera zamyka stawkę po raz drugi z rzędu.
Zdaniem ankietowanych Wrocław oferuje wiele atrakcji dla dzieci. Stolica Dolnego
Śląska uzyskała także dobrą notę za dostęp do edukacji. Respondenci byli usatysfakcjonowani liczbą żłobków, przedszkoli i szkół. Dzielnice w tej kategorii zostały ocenione niemal identycznie, a różnica między zwycięskim Śródmieściem a ostatnim na
liście Psim Polem wynosiła zaledwie 0,1 punktu w 5-punktowej skali.
Okazuje się, że choć wrocławianie są zadowoleni z infrastruktury dla dzieci, w innych
miastach jest jeszcze lepiej. Spośród 12 miast Wrocław ze średnim wynikiem 3,71 zajął
przedostatnie miejsce, wyprzedzając jedynie Bydgoszcz (3,65). Najlepiej perspektywy
nauki i zabawy dla dzieci oceniane są w Katowicach, gdzie ocena to aż 3,96.

Komentarz:
– Na szczęście Wrocław jest
miastem, gdzie deweloperzy projektując nowe inwestycje zakładają miejsce dla
dzieciaków. Są osiedla, gdzie
w promieniu kilkuset metrów
jest aż kilkanaście świetnie
wyposażonych placów zabaw. Doskonałym przykładem są tu m.in. stabłowickie
TBS-y. Duża w tym też zasługa władz miasta, które
dbają o to, aby plany zagospodarowania przewidywały miejsce na atrakcje dla
dzieci. Jest jednak też wiele
inwestycji, gdzie deweloperzy skupili się na efektownych
przestrzeniach zapominając
o rodzinach z dziećmi. Częściej dotyczy to jednak lokalizacji w centrum miasta,
natomiast te oddalone od
centrum są bardziej przyjazne do spędzania rodzinnego czasu.
Jolanta Kowalska,
idea-INVEST nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
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EKOLOGIA

WROCŁAW
Fabryczna jest najbardziej 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.

– Fabryczna i Psie Pole są to
dzielnice oddalone od centrum. To duże połacie przestrzeni bardziej zielonej, gdzie
smog jest mniej dokuczliwy.
Z kolei Stare Miasto to ścisłe
centrum, tu ruch odbywa się
non stop. Zgiełk, ścisk, ilość
samochodów i frywolność
mieszkańców w kwestii śmiecenia może mieć wpływ na
czystość, nie tylko powietrza.

Bardzo niska nota za ochronę środowiska we Wrocławiu to jasny sygnał, że mieszkańcy oczekują zmian. Ze średnią oceną 3,19 wyprzedził jedynie Kraków (3,11), podczas gdy
najwyżej oceniona Gdynia uzyskała wynik 3,73, a Gdańsk - 3,72.
O ile stolica Dolnego Śląska zyskała całkiem wysokie noty za dostępność terenów
zielonych i średnie za poziom hałasu w mieście, to oceny za jakość powietrza we
Wrocławiu są wręcz fatalne.
Najlepsze oceny w kategorii ekologia otrzymała Fabryczna, która zaledwie o włos wyprzedziła Psie Pole. Stawkę zaś drugi raz z rzędu zamyka Śródmieście. Ale to, co zwraca uwagę bardziej niż poszczególne lokaty, to wysokość ocen. Wyraźnie niższa, niż
w roku 2017.

Agnieszka Szałęga-Gazda,
idea-INVEST nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

Wrocławianie zgodnie orzekli, że ich miasto nie należy do przesadnie ekologicznych.
Mieszkańcy są co prawda zadowoleni z dostępności parków i innych terenów zielonych,
ale przeszkadza im nieustający hałas, a przede wszystkich wysoki poziom smogu.
W porównaniu z pierwszą edycją Rankingu Dzielnic Otodom, ocena wyraźnie spadła.
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ZADBANA OKOLICA

WROCŁAW

Fabryczna ma najwyższą notę za porządek

Komentarz:

Zadbana okolica to nie tylko odśnieżone chodniki czy opróżnione kosze na śmieci. To
przede wszystkim sygnał, że zarówno włodarze, jak i mieszkańcy danej lokalizacji dbają o swoją małą ojczyznę. Decydując się na dom czy mieszkanie warto zatem sprawdzić, czy w danej okolicy panuje porządek.

– Fabryczna i Psie pole to
duże osiedla, gdzie spółdzielnie, zarządcy i rady
osiedla dbają o to, aby okolica była zadbana. Tam gdzie
jest więcej starszych mieszkańców, a w tych dzielnicach jest ich sporo, inaczej
też do porządku podchodzą
sami lokatorzy.

Wrocławianie uznali, że w tej kategorii ich miasto zasługuje na trzy z małym plusem.
Średnia ocena w mieście to 3,35. Gorzej ocenili swoją okolicę tylko mieszkańcy Łodzi
(3,13), a w najwyżej ocenionym Białymstoku średnia nota to 3,85. Co ciekawe, przed trzema laty, w pierwszej edycji Rankingu Dzielnic Otodom, oceny były wyraźnie łaskawsze.
Dwie dzielnice walczyły łeb w łeb o miano najbardziej zadbanej części Wrocławia.
Ostatecznie głosami ankietowanych wygrała Fabryczna, wyprzedzając Psie Pole o zaledwie jedną setną punktu.
Ostatnia lokata w naszym zestawieniu przypadła w udziale – także drugi raz z rzędu –
Śródmieściu. To jedyna dzielnica z naszego zestawienia, która uzyskała notę niższą niż
trzy. O ile wrocławianie nie mają zastrzeżeń co do czystości w centrum miasta, to już
w kwestii wyglądu budynków i ulic pojawiło się sporo zastrzeżeń.

Agnieszka Szałęga-Gazda,
idea-INVEST nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
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SPORT

WROCŁAW
Fabryczna najlepsza dla pasjonatów sportu

Komentarz:

Ulubiony klub fitness i basen w zasięgu spaceru, a do tego mnóstwo tras biegowych
i rowerowych – o mieszkaniu w takiej lokalizacji marzy wiele osób aktywnych sportowo.
Czy we Wrocławiu istnieją takie miejsca?

– Fabryczna to moja dzielnica, także bardzo cieszę się,
że wygrała. Z doświadczenia
potwierdzam, że da się tutaj zrobić sportowy challenge! Dużo zielonych terenów,
ścieżki rowerowe i biegowe
– sama często robię tutaj po
100 km na rowerze i trenuję
interwały biegowe na ścieżce wzdłuż drogi na wrocławskie lotnisko. Na Fabrycznej
mieszkam, ale na treningi siłowe jeżdżę do centrum. Jest
to związane z tym, że mój
klub mam blisko pracy. Zdecydowanie cały Wrocław jest
mocno rozwinięty sportowo.

Okazuje się, że zdaniem ankietowanych nie ma większych różnic między częściami
Wrocławia w dostępie do płatnych i bezpłatnych obiektów sportowych. Dzielnice zostały ocenione bardzo podobnie. Żadna nie uzyskała nad pozostałymi wyraźnej przewagi, żadna też wyraźnie nie odstawała.
Najwyższa nota w tegorocznej edycji Rankingu Dzielnic Wrocławia to 3,6 punktu, zaś
najniższa to 3,5 punktu w 5-punktowej skali ocen. Pierwsze miejsce przypadło w udziale Fabrycznej. O zwycięstwie zaważyła przede wszystkim szeroka oferta bezpłatnych
obiektów sportowych. Ankietowani docenili również liczne trasy biegowe i rowerowe.
Choć zdaniem respondentów Stare Miasto góruje nad Fabryczną liczbą klubów fitness
i innych płatnych miejsc, to nie wystarczyło to do zajęcia pierwszego miejsca.
Kilka setnych punktu zaważyło na pozycji Psiego Pola. Zaledwie tyle dzielnica ta straciła do czwartych Krzyków. Psie Pole co prawda otrzymało bardzo dobrą notę za dostępność darmowych obiektów sportowych, ale nieco niższą ocenę za liczbę klubów fitness
i basenów. I to zaważyło na końcowej lokacie tej dzielnicy w naszym zestawieniu.
Średnia ocena w mieście to 3,58, co plasuje Wrocław na 7. pozycji wśród 12 miast, dla
których powstał Ranking Dzielnic Otodom 2020. Najniższe noty padły w Bydgoszczy
(średnia 3,34), a najwyższe w Warszawie (3,85), Poznaniu (3,76) i Katowicach (3,69).

Wojciech Brzozowski,
idea-INVEST nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
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KOMUNIKACJA

WROCŁAW

Największe problemy – korki i brak miejsc
do parkowania
Każdy z nas choć raz w życiu tkwił w korku z perspektywą przejechania w co najmniej godzinę trasy zajmującej zwykle kilka minut. I choć, co prawda, korków we
Wrocławiu nie zlikwidujemy, to zbadaliśmy, po której z dzielnic miasta można poruszać się najsprawniej.
Sprawdziliśmy, gdzie zwykle tworzą się korki, w której dzielnicy najłatwiej znaleźć miejsce do parkowania oraz skąd najwygodniej dojechać do wybranego punktu. Przyjrzeliśmy się również komunikacji miejskiej oraz alternatywnemu transportowi w postaci
hulajnóg i rowerów do wypożyczenia. Oto, czego się dowiedzieliśmy.
Najbardziej dotkliwe dla mieszkańców stolicy Dolnego Śląska okazały się korki i przepełnione parkingi. W tych kategoriach każda z dzielnic miasta wypadła fatalnie. Z drugiej strony wrocławianie, jak się okazuje, są bardzo zadowoleni z transportu miejskiego oraz z dostępności rowerów i hulajnóg na wynajem.
Największą niespodzianką drugiej edycji Rankingu Dzielnic Otodom okazał się fakt,
że… nie zmieniło się nic. Kolejność dzielnic jest dokładnie taka sama, jak przed trzema laty. Laur lidera drugi raz z rzędu zgarnia Śródmieście, a stawkę kolejny raz zamyka Psie Pole.

Komentarz:
– Śródmieście i Stare Miasto, które wypadły najlepiej
w rankingu, mogą pochwalić
się największą dostępnością
ścieżek rowerowych i alternatywnego transportu. Z badania wynika, że najtrudniej
tu o miejsce do parkowania,
ale szerokie możliwości przemieszczania się inaczej niż samochodem wyraźnie podniosły ocenę w tych dzielnicach.
Agnieszka Szałęga-Gazda,
idea-INVEST nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

Na tle innych miast komunikacja Wrocławia nie została oceniona najlepiej. Średnia
nota w stolicy Dolnego Śląska to 3,38 w pięciopunktowej skali. Gorzej jest tylko w Krakowie i Łodzi (po 3,32), a najbardziej zadowoleni z komunikacji w swojej okolicy są
mieszkańcy Białegostoku (3,75).
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ZAKUPY

WROCŁAW
Zakupy we Wrocławiu – Fabryczna z najlepszą
ofertą
W dużych miastach miejsc do zrobienia zakupów nie brakuje – są przecież supermarkety, galerie, butiki i masa innych przybytków. W codziennym życiu jednak bardziej
niż liczba sklepów w przeliczeniu na mieszkańca liczy się ich dostępność.
Na potrzeby Rankingu Dzielnic Otodom zapytaliśmy wrocławian o ofertę handlową
w ich najbliższej okolicy. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, w której dzielnicy Wrocławia najwygodniej jest robić zakupy – zarówno większe, jak i małe, codzienne.
Osoby biorące udział w naszym badaniu zgodnie orzekły, że oferta handlowa w stolicy Dolnego Śląska jest bardzo satysfakcjonująca. Zdaniem respondentów w każdej
części miasta jest mnóstwo wszelkiego rodzaju sklepów, w których bez problemu kupimy wszystko, czego dusza zapragnie.
Co ciekawe ze wszystkich badanych kategorii to właśnie dostępność sklepów wrocławianie ocenili najwyżej, przyznając 3,84 punktu. W drugiej edycji Rankingu Dzielnic Wrocławia zdecydowanym zwycięzcą została Fabryczna. Ankietowani uznali, że
właśnie tu zakupy robi się najprzyjemniej, a oferta handlowa jest najbardziej satysfakcjonująca. Co ciekawe, w pierwszej edycji naszego Fabryczna była dopiero czwarta. Jak widać, w ciągu trzech lat sporo się zmieniło w postrzeganiu tej części miasta.
Niewiele za to zmieniło się na Psim Polu, bowiem dzielnica ta drugi raz z rzędu zamyka stawkę. Warto jednak podkreślić, że mimo ostatniej lokaty ocena Psiego Pola jest
całkiem wysoka. Dzielnica ta do lidera stawki traci zaledwie 0,23 punktu.

Komentarz:
– Zgadzam się ze stwierdzeniem, że we Wrocławiu dostępność sklepów jest na
wysokim poziomie – i to bez
względu na okolicę. Właściwie każda dzielnica ma
swoje większe centrum handlowe, w którym można bez
problemu kupić praktycznie
wszystko, nawet masaż czy
drinka z palemką. Ponadto, na każdym osiedlu znajdują się popularne dyskonty
i małe sklepiki. Wrocławianie
zdecydowanie nie mają na
co narzekać.
Piotr Jaskółka,
współwłaściciel idea-INVEST
nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

Po porównaniu odpowiedzi mieszkańców 12 miast okazuje się, że Wrocław znajduje
się pod względem zadowolenia z dostępności sklepów w drugiej połowie stawki, zajmując ósme miejsce ze średnią oceną 3,84. Pierwsze miejsce zajmują ex aequo Poznań i Katowice (po 4,03), a ostatnie – Bydgoszcz (3,70).
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KOSZTY ŻYCIA

WROCŁAW

Koszty życia we Wrocławiu coraz bardziej
dotkliwe
Życie w dużym mieście ma wiele plusów. Łatwiej tu znaleźć ciekawą pracę, a restauracje, kina czy teatry są na wyciągnięcie ręki. Wadą mieszkania w metropolii są jednak
koszty życia. W dużym mieście wszystko jest droższe – zaczynając od nieruchomości,
a na żywności kończąc.
W pierwszej edycji Rankingu Dzielnic Wrocławia ankietowani ocenili koszty życia
w swoim mieście na więcej niż 3. Po trzech latach noty są zgoła inne. W 2020 roku
zwycięzca naszego zestawienia otrzymał zaledwie 2,6 punktu w 5-punktowej skali.
Na tak niskie notowania wpłynęła przede wszystkim opinia respondentów o cenach
nieruchomości. Jeszcze w 2017 koszty zakupu domu czy mieszkania były dla wrocławian do zaakceptowania. Obecnie są coraz trudniejsze do przełknięcia.
Po raz drugi z rzędu najtańszą dzielnicą Wrocławia w opinii respondentów jest Fabryczna. To właśnie tu koszty życia są najmniej dotkliwe, a ceny nieruchomości najbardziej przystępne. Biorąc pod uwagę ocenę – zaledwie 2,6 punktu – można stwierdzić, że zwycięstwo w zestawieniu nie oznacza, że wrocławianie uważają Fabryczną za
tanią lokalizację. Właściwszym określeniem byłoby raczej „najmniej droga”.
Kolejne miejsca są pewnym zaskoczeniem. Drugą i trzecią lokatę zajmują dzielnice,
które w pierwszej edycji rankingu dzielnic Otodom zamykały stawkę. Na miejsce drugie z czwartego awansowało Psie Pole, zaś trzecią lokatę po awansie z piątej pozycji
zajmuje Stare Miasto.

Komentarz:
– Moje obserwacje również
potwierdzają, że na Fabrycznej i Psim Polu żyje się taniej.
Ceny wynajmu nieruchomości są tu nieco niższe niż
w centrum czy na Krzykach.
Ponadto zakupy w lokalnych
sklepach, które, wbrew powszechnym opiniom, mają
często niższe ceny niż wielkie
dyskonty, również nie pozostają bez wpływu na zawartość portfela. Z drugiej strony
Krzyki i Stare Miasto to prestiż. Tu wynajem nieruchomości, choćby z racji bliskości
centrum, jest dużo droższy
niż na obrzeżach.
Piotr Jaskółka,
współwłaściciel idea-INVEST
nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

Średnia ocena w mieście to 2,52. Mniej zadowoleni z poziomu cen są tylko mieszkańcy Krakowa (2,51) i zawsze najdroższej Warszawy (2,43). I choć nie ma w Polsce miasta,
w którym ankietowani wysoko oceniliby poziom kosztów życia, widać różnicę w porównaniu z czołowymi miastami: Białymstokiem (2,94), Lublinem (2,84) i Bydgoszczą (2,83).
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OKOLICA PRZYJAZNA ZWIERZĘTOM

WROCŁAW

Jaka dzielnica Wrocławia najlepsza dla zwierząt?

Komentarz:

Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez kudłatego stwora domagającego się
zimnym nosem wyjścia na spacer. Kiedy już jednak na ten spacer wychodzimy to
szukamy przestrzennych, cichych, zielonych miejsc, o które w mieście nie tak łatwo.
Sprawdziliśmy więc, która dzielnica Wrocławia ma najwięcej do zaoferowania właścicielom czworonogów.

– Psie Pole, Fabryczna czy
Krzyki to bardzo zielone dzielnice. Dzięki temu mieszkańcy
mają tu sporo miejsc do zabawy z czworonogami. Stare
Miasto to z kolei gęsta zabudowa, chodniki i kamienica
na kamienicy. Sama mam
dwa koty, psa oraz królika,
mieszkam na Fabrycznej
i wiem, że bez problemu znajdę tu wiele miejsc, po których
mogę swobodnie spacerować i gdzie moje zwierzaki
czują się dobrze. Wśród kamienic i chodników Starego
Miasta jest to mało realne.

Na potrzeby Rankingu Dzielnic Otodom poprosiliśmy mieszkańców Wrocławia o wskazanie dzielnicy z najlepszą infrastrukturą dla zwierząt. Szukaliśmy spokojnych okolic,
w których jest dużo terenów spacerowych. Aż trzy dzielnice otrzymały w tej kategorii
aż 3,9 punktu, a jedna 3,8 punktu. Zdaniem ankietowanych najmniej do zaoferowania
zwierzakom i ich mieszkańcom ma Stare Miasto.
Najwyższą notę za infrastrukturę dla zwierząt otrzymały Psie Pole i Fabryczna. Respondenci uznali, że właśnie tu z psiakiem żyje się najwygodniej. Trudno się z tą opinią
nie zgodzić – w końcu obie te dzielnice obfitują w tereny zielone, idealne na spacery
z czworonogiem. Nie bez znaczenia jest też umiarkowany ruch samochodowy i – co za
tym idzie – brak hałasu.
Tylko o włos gorzej wrocławianie ocenili Krzyki, które zajęły drugie miejsce ze stratą
liczoną w setnych procenta. Niewiele do liderów straciło też Śródmieście, które także
zmieściło się na podium.
Na ostatnim miejscu uplasowało się Stare Miasto. Dzielnica ta uzyskała 3,4 punktu.
Ten wynik jednak nie zaskakuje – w centrach miast zwykle brakuje terenów spacerowych dla zwierzaków, a duży hałas i ruch samochodowy dodatkowo stresują czworonogi. Wrocław nie jest tu wyjątkiem.

Jolanta Kowalska,
idea-INVEST nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
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SŁUŻBA ZDROWIA

WROCŁAW
Wrocławianie
zdrowia na 3+

oceniają

dostęp

do

służby

Dostęp do służby zdrowia to jedna z tych kwestii, których zwykle nie bierzemy pod
uwagę przy wyborze nieruchomości. Waga tejże kwestii rośnie jednak wyraźnie po
przeprowadzce, zwłaszcza w pierwszym w nowym miejscu sezonie grypowym. Sprawdzona przychodnia, w której można umówić się na telefon czy zaufany lekarz są zawsze na wagę złota.
Ocena dostępu do lekarzy i aptek w poszczególnych dzielnicach miasta nie różni się znacząco. Wszystkie lokalizacje zostały ocenione na 3,5 - 3,59 punktu w 5-punktowej skali.
Najlepszy wynik osiągnęło Stare Miasto, wyprzedzając o włos Krzyki i Śródmieście.
Stawkę zamyka Psie Pole. Żadna z lokalizacji zdaniem ankietowanych nie oferuje więcej osobom potrzebującym opieki medycznej, ale też żadna nie odstaje od średniej.
Wśród 12 miast, dla których Otodom opracował Ranking Dzielnic 2020, Wrocław pod
względem zadowolenia z opieki zdrowotnej zajmuje przedostatnie miejsce. Średnia
ocena w mieście to 3,52, podczas gdy najwyższe wyniki padły w Katowicach (3,86),
Gdyni i Poznaniu (po 3,72) oraz Szczecinie (3,69). Najmniej zadowoleni z dostępu do
lekarzy i aptek są mieszkańcy Bydgoszczy - tam średnia ocena to 3,49.

Komentarz:
– Wynik trochę zaskakuje, bo
zdecydowanie we Wrocławiu dostęp do służby zdrowia jest całkiem dobry – i to
w każdej części miasta. Idąc
ulicą łatwo zauważyć, że co
któryś lokal to przychodnia,
stomatolog, albo dermatolog, a i psychologów nie brakuje. Inną kwestią jest „czas”
umówienia wizyty lekarskiej,
jeśli brać pod uwagę ten element to można faktycznie
uznać, że dostępność służby
zdrowia pozostawia wiele do
życzenia.
Piotr Jaskółka,
współwłaściciel idea-INVEST
nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
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KULTURA

WROCŁAW
Stare Miasto, Śródmieście i długo, długo nic

Komentarz:

Wyniki Rankingu Dzielnic Otodom potrafią zaskoczyć. Tak stało się w przypadku dostępności kultury i rozrywki we Wrocławiu. Choć mieszkańcy wielu miast z zazdrością
spoglądają na liczne festiwale i koncerty w stolicy Dolnego Śląska, to sami wrocławianie ofertę kulturalną w swym mieście oceniają dość przeciętnie. Pytaliśmy zarówno
o atrakcyjne miejsca spotkań, jak i o dostępność teatrów, kin, sal koncertowych i innych przybytków kultury.

– Stare Miasto to serce Wrocławia. Sam rynek to dziesiątki restauracji, pubów czy
klubów. Na wyciągnięcie ręki
można tu zaspokoić swoje
zmysły smakowe, słuchowe
i wzrokowe, iść do kina, na wystawę czy do teatru. Bliskość
uczelni niejako wymusza
taką infrastrukturę, bowiem
Wrocław jako miasto akademickie posiada ogromną
bazę odbiorców tych atrakcji.

I tak zwycięzcą drugiej edycji Rankingu Dzielnic Wrocławia zostało Stare Miasto. Drugie miejsce, z wyraźną stratą do lidera, zajęło Śródmieście. Respondenci zgodnie orzekli, że w tych dzielnicach trudno się nudzić – zwłaszcza na Starym Mieście ciągle coś
się dzieje i każdy znajdzie tu ciekawe miejsce na spotkanie ze znajomymi.
Najlepsza dzielnica w naszym zestawieniu uzyskała 3,53 punktu, zaś najsłabsza jedynie 2,57 punktu. To jasny sygnał, że wrocławianom brakuje ciekawych miejsc do spotkań i kulturalnego spędzania czasu. Zwłaszcza poza centrum.
Na końcu naszego zestawienia uplasowało się Psie Pole. Choć mieszkańcy Wrocławia docenili tę dzielnicę za obfitość terenów zielonych, porządek czy infrastrukturę
dla zwierząt, to wyraźnie brakuje im w sąsiedztwie miejsc, w których można ciekawie
spędzić czas i spotkać się ze znajomymi.

Piotr Jaskółka,
współwłaściciel idea-INVEST
nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

Wśród 12 polskich miast, dla którego Otodom przygotował Ranking Dzielnic, pod
względem oceny oferty kulturalnej Wrocław znalazł się na miejscu piątym, ze średnią
ocen 2,87. Najbardziej zadowoleni z dostępu do kulturalnych atrakcji są mieszkańcy
Warszawy (3,27), a wyżej od stolicy Dolnego Śląska znalazły się także: Katowice, Kraków i Poznań.
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DZIELNICA DLA IMPREZOWICZÓW

WROCŁAW

Najlepsze imprezy są… gdzie indziej

Komentarz:

Ten nieco przewrotny tytuł nie jest przypadkowy. Okazuje się bowiem, że zdaniem
mieszkańców Wrocławia o dobrą imprezę w ich mieście jest bardzo trudno. W tej właśnie kategorii dzielnice miasta zostały ocenione najsurowiej. Gdzie więc szukać ostatniej iskierki nadziei?

– Psie Pole i Fabryczna nie słyną z imprez, ponieważ to są
„sypialnie” Wrocławia. Tu się
wraca z imprez, a nie jedzie
na nie. Jest kilka restauracji,
kin, jednak z pewnością daleko tym częściom miasta do
oferty atrakcji, jaką daje we
Wrocławiu Stare Miasto.

Na początek pozwolimy sobie na małe wyznanie – te wyniki nas bardzo zaskoczyły.
Spodziewaliśmy się, że pod względem imprez Wrocław uzyska bardzo dobre oceny.
W końcu to miasto kojarzy się z atrakcyjnym spędzaniem czasu i rozrywką. Okazało
się jednak, że sami mieszkańcy miasta mają na ten temat inne zdanie.
Respondenci aż dwie dzielnice ocenili na zaledwie 1,9 punktu w 5-punktowej skali. Do
wygrania w tej kategorii wystarczyło zaś uzyskać jedynie 3,35 punktu i uzyskało je Stare Miasto. Trudno nie zauważyć, że wrocławianie są spragnieni dobrej zabawy i chcą
więcej klubów i imprez w swoim mieście.
Stare Miasto to wrocławskie centrum rozrywki. Od knajp, pubów, restauracji, dyskotek
po parki, kina, skwery – każdy znajdzie tu coś dla siebie. Można powiedzieć nawet, że
centrum akademickie mieszczące się przy Politechnice Wrocławskiej to jeden wielki
kompleks rozrywki.

Piotr Jaskółka,
współwłaściciel idea-INVEST
nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

A najmniej rozrywkowe dzielnice Wrocławia to Fabryczna i Psie Pole. Zdaniem mieszkańców miasta nie mają one zbyt wiele do zaoferowania spragnionym imprez i rozrywki. Z drugiej strony jest to dobrą wiadomością dla osób szukających ciszy i spokoju
– w zgodnej opinii respondentów tego akurat w tych lokalizacjach nie brakuje.
Wśród 12 miast uwzględnionych w Rankingu Dzielnic Otodom 2020 najlepiej wypadły
pod tym względem Katowice, ze średnią oceną 2,66. Wrocław, ze średnią 2,32 znalazł
się na miejscu dziewiątym, a gorzej potencjał imprezowy swojej okolicy ocenili tylko
mieszkańcy Poznania (2,28), Gdyni (2,27) i Bydgoszczy (2,19).
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