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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 3 049 mieszkańców Krakowa.
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 krakowskich wyników poprosiliśmy przedstawicieli biura Brand&Sell,
które jest laureatem nagrody Lider Nieruchomości Otodom 2019 w województwie
małopolskim.
Życzymy miłej lektury!
Zespół Otodom
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BEZPIECZEŃSTWO

KRAKÓW

Które dzielnice Krakowa są bezpieczne?

Komentarz:

W której dzielnicy Krakowa nie trzeba się bać spacerów po zmroku, a gdzie dzieci mogą bawić się bez opieki? Te pytania zadaliśmy mieszkańcom by stworzyć
kategorię „bezpieczeństwo” Rankingu Dzielnic Otodom. Nie jest to regułą, ale
generalnie bezpieczniej jest na zachodzie miasta. Najbezpieczniejsza dzielnica
Krakowa to Bronowice, które zdaniem mieszkańców zasługują na 4,05 na 5 możliwych punktów. Zaraz za nimi są Zwierzyniec i Grzegórzki z podobnym wynikiem.

– W Bronowicach znajduje
się wiele osiedli strzeżonych
i monitorowanych. Powstają tam nowoczesne osiedla,
w których chętnie mieszkają
rodziny z dziećmi, za to rzadziej spotyka się turystów,
czy studentów. Z kolei Zwierzyniec ma rezydencjonalny
charakter i od lat jest jedną
z najbardziej prestiżowych
dzielnic Krakowa.

Ciekawe, iż w najbezpieczniejszych, zdaniem respondentów, Bronowicach ocena bezpieczeństwa po zmroku wyniosła 4,16, a w Zwierzyńcu 4,04, natomiast jeśli chodzi
o bezpieczeństwo dzieci poza domem, sytuacja jest odwrotna. To mieszkańcy Zwierzyńca czują się bezpiecznej (3,91), w porównaniu z ankietowanymi z Bronowic (3,76).
Kolejnymi z wysoko ocenianych ze względu na bezpieczeństwo w krakowskim Rankingu Dzielnic Otodom 2020 są Dębniki, Łagiewniki, Borek Fałęcki i Swoszowice. Tutaj bezpieczeństwo poruszania się po zmroku, dotyczące osób dorosłych oceniono na
3,99, więcej obaw występuje gdy w grę wchodzą przebywające poza domem dzieci (od
3,5 do 3,6).

Adrianna Werłos,
Brand&Sell, Laureat tytułu
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

Najgorzej w Rankingu Dzielnic Ototom 2020 wypadły Bieżanów Prokocim (3,48),
Bieńczyce (3,32) oraz niechlubnie zamykające zestawienie Wzgórza Krzesławickie,
gdzie bezpieczeństwo oceniono na zaledwie 3,20. W przypadku tych ostatnich poziom zaufania do otoczenia jest na tyle mały, iż bezpieczeństwo dzieci bez opieki
dorosłych poza domem oszacowano na 2,74.
Wśród 12 miast analizowanych w Rankingu Dzielnic Otodom 2020, Kraków pod
względem bezpieczeństwa zajmuje trzecie miejsce od końca, ze średnim wynikiem
3,7. Gorzej jest tylko we Wrocławiu (3,63) i Łodzi (3,43). Dawnej stolicy brakuje całkiem
sporo do czołówki, którą stanowią Lublin (3,92), Białystok (3,91) i Gdańsk (3,91).
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RELACJE SĄSIEDZKIE

KRAKÓW

Gdzie znajdziesz najlepszych sąsiadów?

Komentarz:

W dobie anonimowości, charakterystycznej zwłaszcza dla dużych metropolii, dobry
i skory do pomocy sąsiad jest jak rzadko spotykany skarb. Krakowianie oceniali swoje
miejsce zamieszkania pod względem trzech obszarów: osobistych więzi z sąsiadami,
sposobu ich życia i tego, czy są oni przyjaźni i uprzejmi.

– Swoszowice to miejsce
w którym przeważają domy
wolnostojące, a sporo ludzi
mieszka tam od lat, co sprzyja budowaniu relacji. Podobnie w Bronowicach, które są
z jednej strony starą dzielnicą,
a z drugiej powstało tam dużo
nowych osiedli. Mieszkańcy to
głównie rodziny z dziećmi dla
których ważne jest wspólne
spędzanie czasu.

Chociaż pierwsze miejsce w Rankingu Dzielnic Krakowa przypadło Swoszowicom,
które osiągnęły najwyższą średnią ocenę: 3,60, nie oznacza to, że w innych częściach
miasta brakuje życzliwych sąsiadów. W jednej z podkategorii ankietowani zostali poproszeni o ocenę prawdziwości zdania „Ludzie, którzy mieszkają w mojej okolicy są
przyjaźni i uprzejmi”. Pod tym względem bezsprzecznym numerem jeden okazały się
być Łagiewniki-Borek Fałęcki (3,95). Na drugim miejscu znalazły się Bronowice (3,83),
a dopiero na trzecim zwycięska dzielnica Rankingu Dzielnic Krakowa – Swoszowice (3,73).
W ciągu trzech lat wiele może się zmienić. Jak się okazuje, więzi z sąsiadami w poszczególnych dzielnicach Krakowa również. Wyniki najnowszego Rankingu Otodom
są niemałym zaskoczeniem. Zwierzyniec, który w 2017 r. zajął pierwsze miejsce
w kategorii „relacje sąsiedzkie”, w tej edycji spadł na 6. Podobnie w przypadku Czyżyn, które wcześniej mogły cieszyć się srebrnym medalem, a tym razem uplasowały
się tylko na 8 pozycji.

Natasza Guzowska,
Brand&Sell, laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

Ciekawym może być również awans dzielnicy Nowa Huta (3,48) z ostatniego miejsca na mocną pozycję numer 5. Mieszkańcy bardzo przychylnie ocenili sposób życia
sąsiadów, co wskazuje na to, że w tej okolicy pojęcia sporów sąsiedzkich czy uciążliwych lokatorów są obce.
W trójce najmniej sąsiedzkich dzielnic znalazły się Wzgórza Krzesławickie (3,18), Bieńczyce (3,13) i Stare Miasto (3,10). Na uwagę zasługują szczególnie niskie wyniki Starego Miasta pod względem osobistych więzi z sąsiadami oraz sposobu ich życia.
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OKOLICA PRZYJAZNA DZIECIOM

KRAKÓW

Miejsca dla dzieci w Krakowie – która dzielnica
najlepsza?
Mieszkańcy Krakowa zostali poproszeni o ocenę prawidłowości dwóch stwierdzeń.
Pierwsze z nich brzmiało: „W mojej okolicy jest dużo miejsc do spędzania czasu wolnego z dzieckiem (place zabaw, parki, miejsca kulturalne)”. Drugie odnosiło się do
możliwości kształcenia swoich pociech i dostępu do szkół oraz przedszkoli. Ankietowani mogli wystawić oceny z przedziału od 1 do 5. Która dzielnica Krakowa okazała
się być najlepsza pod tymi względami?
Okazało się, że Nowa Huta nie ma sobie równych. Infrastruktura dla dzieci to kolejna
kategoria Rankingu Dzielnic Krakowa, w którym dzielnica ta zdobyła najwięcej pozytywnych ocen (4,01). Jeszcze 3 lata temu zajmowała ostatnie miejsce w tej klasyfikacji, a dziś może cieszyć się mianem lidera. Bardzo dobrymi ocenami mogą pochwalić się ponadto Mistrzejowice (3,96) i Zwierzyniec (3,98), który z 13 pozycji w 2017 r.
awansował na drugie miejsce.
Najsłabsze wyniki w podkategorii atrakcji dla dzieci w Krakowie odnotowały Swoszowice (3,21) oraz Stare Miasto (3,29). Jak się okazuje, dzielnica najbardziej doceniana
przez dorosłych pod względem rozrywki, niekoniecznie spełnia te same funkcje dla
najmłodszych. O ile na Starym Mieście możliwości do imprezowania jest ponad miarę, tak miejsc przyjaznych dzieciom – niekoniecznie.
Te same pytania, co w Krakowie zadaliśmy także w 11 innych miastach. Na ich tle
krakowska infrastruktura dla dzieci plasuje się w drugiej połowie stawki. Średnia dla
miasta to 3,74 i jest wyższa niż w Łodzi (3,73), Wrocławiu (3,71) i ostatniej Bydgoszczy
(3,65). Najbardziej zadowoleni z atrakcji dla dzieci są mieszkańcy Katowic (3,96), Poznania (3,89) i Białegostoku (3,87).

Komentarz:
– W zwycięskiej dzielnicy widać bardzo dużą liczbę inwestycji dla dzieci i rewitalizację
starych. Place zabaw, parki
– na każdym kroku powstają
nowe miejsca, które dostosowane są do potrzeb najmłodszych mieszkańców miasta.
To właśnie w tym upatrywałabym tak radykalnej zmiany
oceny dzielnicy przez mieszkańców. Nowa Huta to dziś
wiele placów zabaw, parków
czy miejsc na spędzanie czasu, takich jak parki nauki,
park trampolin, basen czy
kino. Natomiast do podstawowych zalet Zwierzyńca
zaliczyłabym Błonia Krakowskie.
Natasza Guzowska,
Brand&Sell, laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
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EKOLOGIA

KRAKÓW
Zwierzyniec 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.

–
Zwierzyniec to dzielnica
ludzi zamożnych, mieszkających w domach, pragnących
dbać o otoczenie. Jest tam
również wiele terenów zielonych. Natomiast Stare Miasto pełne jest turystów, a co
za tym idzie niesegregowanych śmieci, jednorazowych
opakowań. W tej dzielnicy
przeważają stare kamienice
ogrzewane dotychczas m. in.
węglem. Być może ocena tej
dzielnicy pod względem ekologii ulegnie zmianie na skutek wprowadzonych zmian
prawnych.

Mieszkańcy dzielnicy Zwierzyniec mogą mieć powody do radości. To właśnie ta okolica została oceniona najwyżej w kategorii ekologia i tym samym z wynikiem 3,54
w pięciostopniowej skali, zajęła pierwsze miejsce w Rankingu Dzielnic Krakowa. Pytania, które zostały zadane ankietowanym, dotyczyły w szczególności aspektów związanych z zielenią, a także poziomem hałasu i smogu.
Tytuł najbardziej zielonej dzielnicy przypadł Nowej Hucie, która uzyskała największą
liczbę pozytywnych ocen (4,33). Znana jako żywa legenda komunizmu część Krakowa
wyprzedziła pod tym względem takie dzielnice jak Zwierzyniec (4,20) i Swoszowice
(3,93). Jednocześnie w sumarycznej ocenie zajęła 3 miejsce w kategorii „ekologia”
Rankingu Dzielnic Otodom 2020.
Stare Miasto, Łagiewniki-Borek Fałęcki i Grzegórzki – te miejsca wypadły najsłabiej,
jeśli chodzi o jakość powietrza w mieście. Zamykające Ranking Dzielnic Krakowa Stare Miasto (2,54) zostało uznane przez mieszkańców nie tylko za dzielnicę najbardziej
dotkniętą smogiem, lecz także rejon o największym poziomie hałasu i deficycie zieleni. Według ankietowanych czystego powietrza w Krakowie należy szukać zwłaszcza
w Swoszowicach, Wzgórzach Krzesławickich i Zwierzyńcu.

Natasza Guzowska,
Brand&Sell, laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

Spośród 12 badanych miast, to mieszkańcy Krakowa są najmniej zadowoleni z ekologii w swojej okolicy. Średnia ocena wyniosła 3,11. Na czele zestawienia miast znalazły
się miejscowości z północy kraju: Gdynia (3,73), Gdynia (3,72) i Szczecin (3,65).

7

ZADBANA OKOLICA

KRAKÓW

Zwierzyniec ma najwyższą notę za porządek

Komentarz:

Zadbana okolica stanowi jeden z ważnych czynników, który przesądza o satysfakcji z danego miejsca zamieszkania. Które krakowskie ulice świecą czystością i gdzie
napisy na murach nie stanowią problemu? Sprawdź, która dzielnica jest uznawana
przez krakowian za najbardziej zadbaną.

– Sama mieszkam w Swoszowicach, dzielnicy Krakowa – w mojej ocenie – bardzo atrakcyjnej. Na jej odbiór
może mieć wpływ nie tylko
ogólna schludność, ale i dużo
zieleni. Swoszowice to parki,
liczne alejki, charakter podmiejski jeszcze w administracyjnych granicach Krakowa,
dzielnica, o którą starają się
dbać wszyscy mieszkańcy.

Lider może być tylko jeden i jest nim zdecydowanie Zwierzyniec – nie tylko najbardziej
ekologiczna, ale i czysta dzielnica Krakowa. Najwyżej oceniona zarówno w podkategorii czystości, jak i zadbanych ulic zagwarantowała sobie pierwsze miejsce w Rankingu
Dzielnic Otodom 2020, uzyskując 3,90 punktu. Tym samym awansowała z pozycji drugiej, którą zajmowała w 2017 r. i wyprzedziła poprzednią zwycięską dzielnicę – Czyżyny.
Dwie pozostałe dzielnice znajdujące się na podium to Swoszowice (3,77) i wspomniane
wcześniej Czyżyny (3,76).
I chociaż wysoka ocena tej drugiej nie powinna nikogo zadziwić, to nieco inaczej jest
ze Swoszowicami. Jeszcze trzy lata temu zajmowały one w rankingu 16, czyli mało
zadowalające, przedostatnie miejsce.
Wśród dzielnic najbardziej oddalonych od podium znalazły się Bieńczyce (3,21), Stare
Miasto (3,16) i Wzgórza Krzesławickie (3,11). Mimo tego należy zaznaczyć, że żadna
z dzielnic Krakowa nie została oceniona poniżej “trójki”.

Agnieszka Kotynia-Jakóbczyk,
Brand&Sell, laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

Najbardziej zadowoleni z poziomu schludności własnej okolicy okazali się mieszkańcy
Białegostoku (3,85). Na podium znalazły się też Gdynia (3,76) i Lublin (3,72). Kraków,
z wynikiem 3,45, znalazł się pod koniec stawki, na trzecim od końca miejscu. Lecz
trzeba przyznać, że i tak wypadł dużo lepiej, niż Wrocław (3,35) i ostatnia Łódź (3,13).
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SPORT

KRAKÓW
Mistrzejowice najlepsze dla fanów sportu

Komentarz:

Kraków ma do zaoferowania dużo przestrzeni zielonych, w których można na co dzień
uprawiać ulubiony sport. Jak wygląda stosunek płatnych do bezpłatnych ofert na mapie miasta? I która dzielnica Krakowa wygrywa tę sportową rywalizację?

– Zarówno na Wzgórzach
Krzesławickich, jak i w Swoszowicach brakuje przede wszystkim infrastruktury. Najwięcej
bezpłatnych miejsc, w których
można aktywnie spędzać czas
oferują Mistrzejowice. Taki wynik nie może dziwić. To miejsce
z dużą ilością zieleni i parków,
które sprzyjają aktywności na
świeżym powietrzu.

Podczas, gdy w niektórych kategoriach Rankingu Dzielnic Krakowa różnice bywają
niemal symboliczne, w przypadku sportu można zaobserwować przepaść w ocenach
sięgającą całego punktu w pięciopunktowej skali.
Najlepiej wypadły Mistrzejowice, których mieszkańcy ocenili sportowe opcje na 3,95.
Na podium znalazły się też Grzegórzki (3,89) i Bronowice (3,87). Na drugim biegunie, wyraźnie odstając od reszty klasyfikacji znajdują się Wzgórza Krzesławickie (2,98)
i Swoszowice (3,08).
Najwięcej bezpłatnych miejsc, w których można aktywnie spędzać czas oferują Mistrzejowice. To miejsce z dużą ilością zieleni i parków, które sprzyjają aktywności na
świeżym powietrzu. Na drugim miejscu znalazł się Zwierzyniec ze swym Bielańsko-Tynieckim Parkiem Krajobrazowym. Na najniższy stopień podium trafiła Nowa Huta.

Katarzyna Pióro,
Brand&Sell, laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

Najbardziej zadowoleni z dostępu do płatnych obiektów sportowych są mieszkańcy
dzielnicy Grzegórzki. To właśnie tutaj, na popularnym terenie KS Grzegórzecki znajduje się największy klub fitness w Krakowie.
Kraków zwany jest sportową stolicą Polski. W mieście tym odbywa się bardzo dużo
imprez sportowych. Oferta skierowana do sportowców-amatorów wydaje się również
być atrakcyjna. Na tle innych miast, Kraków, ze średnią oceną 3,59, mieści się mniej
więcej w środku stawki. Najbardziej zadowoleni ze sportowej infrastruktury są mieszkańcy Warszawy (3,85), a najmniej - Bydgoszczy (3,34).
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KOMUNIKACJA

KRAKÓW

Grzegórzki to najlepiej skomunikowana dzielnica Krakowa
W której dzielnicy Krakowa łatwo się poruszać? Gdzie są największe korki, a gdzie
można bez problemu znaleźć alternatywny transport?
Zdaniem mieszkańców Krakowa, najlepiej skomunikowaną dzielnicą miasta są Grzegórzki. Na drugim miejscu są Mistrzejowice. Obie dzielnice cechuje łatwy dojazd
w wybrane miejsca oraz sprawna komunikacja miejska. Co prawda często można
trafić tutaj na korki, jak w każdej dzielnicy Krakowa, ale cechą wyróżniającą jest łatwo
dostępny alternatywny transport. Warto z niego korzystać, ponieważ nie jest tutaj łatwo o miejsce do parkowania.
Na trzecim miejscu znalazły się Bieńczyce, które tylko minimalnie ustępują Mistrzejowicom. Na drugim biegunie natomiast, z najniższą oceną, plasują się Wzgórza Krzesławickie.
Czy w Krakowie są dzielnice, w których nie ma korków? Najlepiej pod tym względem
ocenione zostały Bieńczyce i Nowa Huta. Niestety, nawet te dzielnice zasługują na
ocenę dostateczną. W pozostałych rejonach sytuacja jest jeszcze gorsza. Najbardziej
zakorkowane dzielnice, to Łagiewniki-Borek Fałęcki oraz Prądnik Biały.

Komentarz:
– Grzegórzki, Mistrzejowice czy
Bieńczyce to miejsca gdzie
mieszka sporo młodych ludzi,
którzy często nie poruszają się
samochodem, a komunikacją
miejską, rowerem czy hulajnogą, więc miasto przystosowało
się do ich potrzeb. O ile w Swoszowicach nie brakuje terenów zielonych, to nie zadbano
tu np. o ścieżki rowerowe. Komunikacja wyłącznie autobusowymi liniami podmiejskimi
to zdecydowany minus.
Adrianna Werłos,
Brand&Sell, laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

W zestawieniu 12 miast, dla których Otodom przygotował Ranking Dzielnic, Kraków
zajmuje, ex aequo z Łodzią ostatnie miejsce. W obu miastach komunikacja została
oceniona na 3,32. Tymczasem w najlepszym Białymstoku średnia ocena to 3,75.
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ZAKUPY

KRAKÓW
Mistrzejowice i Podgórze Duchackie z najlepszą
ofertą handlową
Najlepiej ocenioną dzielnicą w tej kategorii są Mistrzejowice. W pięciostopniowej skali
mieszkańcy tej dzielnicy ocenili ją na 4,34. Nic dziwnego – znajdują się tam galerie
handlowe i liczne sklepy, czyli wszystko, czego potrzeba, żeby komfortowo zaopatrzyć
się we wszystkie potrzebne produkty. Na drugim miejscu jest Podgórze Duchackie
z podobnymi udogodnieniami i zbliżoną oceną (4,31).
Osoby, które często odwiedzają sklepy w nagłych potrzebach, dobrze się będą czuły
w takich dzielnicach jak Bieńczyce, Czyżyny, czy Prądnik Czerwony, gdzie według
Rankingu Dzielnic Otodom 2020 ich dostępność jest bardzo dobra. Zdecydowanie
najgorzej pod tym względem wypadają Zwierzyniec i Wzgórza Krzesławickie.
W poprzednim Rankingu Dzielnic Otodom, opublikowanym w 2017 roku również
w kategorii badającej wygodę zakupów wygrały Mistrzejowice. Czyżyny, wówczas drugie, zajęły tym razem 5. miejsce, a trzecie wtedy Bieńczyce obecnie plasują się na
miejscu 4. Awanse na podium zaliczyły Podgórze Duchackie (z miejsca 5.) Grzegórzki,
które w poprzedniej edycji piastowały miejsce 13. Na dole zestawienia za to bez większych zmian. Wzgórza Krzesławickie i Zwierzyniec nadal okupują ostatnie 2 miejsca,
zamieniły się jedynie kolejnością. W poprzednim rankingu to Zwierzyniec był ostatni.
Po porównaniu odpowiedzi mieszkańców 12 miast okazuje się, że Kraków znajduje
się pod względem zadowolenia z dostępności sklepów w środku stawki. Średnia ocena w mieście to 3,89, identycznie jak w Gdańsku. Pierwsze miejsce zajmują ex aequo
Poznań i Katowice (po 4,03), a ostatnie – Bydgoszcz (3,70).

Komentarz:
– Mistrzejowice i Podgórze
Duchackie to dzielnice z dużą
ilością bloków i wieżowców.
Mieszkania są tam stosunkowo tanie, więc nie brakuje
ludzi, a co za tym idzie usług,
które mają ułatwiać im codzienne życie. Natomiast
Zwierzyniec został oceniony
nisko ze względu na rezydencjalny charakter i to, że jest
dużą dzielnicą. Mała gęstość
zaludnienia powoduje, że
sklepów jest zdecydowanie
mniej i nie są dostępne na
wyciągnięcie ręki.
Adrianna Werłos,
Brand&Sell, laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
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KOSZTY ŻYCIA

KRAKÓW

Najlepsze ceny są w Nowej Hucie

Komentarz:

Poprosiliśmy krakowian o ocenę prawidłowości dwóch sformułowań: “koszty nabycia
i utrzymania nieruchomości w mojej okolicy nie są wygórowane” oraz “koszty życia
w mojej okolicy nie są wygórowane”. Ocena 1 oznaczała „zupełnie się nie zgadzam”,
a 5 – „zgadzam się w pełni”. Która dzielnica Krakowa została okrzyknięta mianem
najdroższej dzielnicy?

– Nowa Huta i Mistrzejowice,
które wygrały Ranking Dzielnic w tej kategorii to dzielnice gdzie mieszkają młodzi,
ale też starsi ludzie. Zarówno
jedni jak i drudzy nie należą
do zamożnych grup wiekowych, co powoduje, że usługi
są tam przystosowane do poziomu lokalnej społeczności.
Zwierzyniec to z kolei dzielnica ludzi bogatych, więc jest
tam popyt na produkty wysokiej jakości, podobnie jak na
Starym Mieście, gdzie zawsze
jest duży ruch turystyczny.

Wracając pamięcią do poprzedniej edycji Rankingu Dzielnic Otodom, Nowa Huta nie
miała zbyt wielu powodów do radości. A na pewno nie, jeśli chodzi o niskie koszty
życia. “Przystępne” ceny były obcym pojęciem dla mieszkańców tej dzielnicy, która
w 2017 r. zajęła ostatnie miejsce.
Natomiast w Rankingu Dzielnic Otodom 2020 Nowa Huta znalazła się na pierwszym
miejscu z oceną najwyższą w stosunku do innych dzielnic Krakowa. Na uwagę zasługują zwłaszcza koszty zakupu i utrzymania nieruchomości, które okazały się najlepiej
postrzegane przez mieszkańców tej dzielnicy (2,75). Wśród zwyciężonych znalazły się
również Mistrzejowice, które obroniły, a nawet poprawiły swój wynik z 2017 r. i wskoczyły z 3. na 2. miejsce.
Z perspektywy mieszkańców dzielnicą o najtańszych mieszkaniach i najniższym koszcie ich utrzymania jest Nowa Huta. Zaraz za nią pod tym względem najlepiej wypadają także Bieńczyce (2,70), a 3. miejsce przypada Mistrzejowicom (2,57).

Adrianna Werłos,
Brand&Sell, laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

Ranking Dzielnic Otodom 2020 w kategorii kosztów życia zamykają Stare Miasto (1,82)
i Zwierzyniec (1,71). To tu właśnie mieszkania uznawane są za najdroższe, zarówno do
nabycia, jak i utrzymania. W całym Rankingu Dzielnic Otodom 2020 miano najdroższej dzielnicy Krakowa przypada Zwierzyńcowi.
Wśród 12 miast, Kraków zajmuje pod względem zadowolenia z cen przedostatnie
miejsce, ze średnią ocen 2,51. Gorzej poziom cen w swoim mieście oceniają jedynie
warszawiacy (2,43). Najmniej na drożyznę narzekają mieszkańcy Białegostoku (2,94),
Lublina (2,84) i Bydgoszczy (2,83).
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OKOLICA PRZYJAZNA ZWIERZĘTOM

KRAKÓW

Zwierzyniec przyjazny zwierzętom

Komentarz:

Zwierzęta domowe, a zwłaszcza psy i koty, to dla wielu osób pełnoprawni członkowie
rodziny. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy największych miast wspierają powstawanie miejsc z infrastrukturą dla swoich czworonożnych przyjaciół.

– Dostęp do ścieżek i terenów zielonych w dzielnicy
Zwierzyniec, czy w Nowej
Hucie sprawia, że jest to dobre miejsce dla miłośników
zwierząt. Stare Miasto, ze
względu na liczbę turystów,
ruch samochodów na pewno nie jest miejscem, które
sprzyja spacerom.

Wyniki Rankingu Dzielnic Krakowa w kategorii „infrastruktura dla zwierząt” to dobry
przykład gry słów. Dlaczego? Bo to właśnie Zwierzyniec okazał się najbardziej przyjaznym miejscem dla pupili. Spośród 18 krakowskich dzielnic, biorących udział w Rankingu Dzielnic Otodom, zyskał najwyższą ocenę: 4,32.
Tuż za nim znalazły się Mistrzejowice (4,27). Co ciekawe, zdaniem mieszkańców Krakowa, Mistrzejowice to również miejsce idealne dla aktywnych sportowo. Miłośnicy
zdrowego trybu życia, którzy dodatkowo posiadają zwierzaki, w tej dzielnicy znajdą
wszystko, co potrzebne do pełni szczęścia.
Poniżej pierwszej „szóstki” Rankingu Dzielnic Otodom 2020, czyli dzielnic o ocenie
większej niż 4, znalazły się m.in. Bieńczyce (3,99) oraz ex aequo na ósmym miejscu
Czyżyny i Bronowice (3,96). Znacznie słabsze wyniki w zwierzęcej kategorii odnotowały Wzgórza Krzesławickie (3,62) i Łagiewniki-Borek Fałęcki (3,46). Najsłabiej wypadło Stare Miasto, które otrzymało tylko 3,44 punktu.

Katarzyna Pióro,
Brand&Sell, laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

Przygotowując Ranking Dzielnic Otodom 2020 te same pytania zadaliśmy także
mieszkańcom 11 innych miast. Jak Kraków wypadł na ich tle? Niestety nie najlepiej.
Na ostatnim miejscu zestawienia znalazła się Łódź ze średnią 3,85. Kraków zaś, razem
z Wrocławiem uzyskały ocenę 3,91, która dała im przedostatnie miejsce. Najlepiej infrastrukturę dla zwierząt oceniają mieszkańcy Bydgoszczy (4,08).
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SŁUŻBA ZDROWIA

KRAKÓW

Gdzie w Krakowie najbliżej do przychodni, apteki,
szpitala?
W każdym mieście są takie dzielnice, w których osoby starsze, rodzice małych dzieci i inni
mieszkańcy potrzebujący częstej opieki medycznej mają problem z ich bliskością.
Najlepiej ocenioną dzielnicą, z łatwym dostępem do służby zdrowia, są Mistrzejowice. To
jedyny rejon Krakowa, w którym ocena była wyższa niż 4. Można tutaj znaleźć zarówno
państwowe przychodnie lekarskie, jak i dostęp do prywatnej służby zdrowia, czy medycyny środowiskowej szkolnej. Podobnie jest w dzielnicy Nowa Huta, która zdobyła w Rankingu Dzielnic Otodom 2020 drugie miejsce.

Komentarz:
– W Mistrzejowicach i Nowej
Hucie mieszka wiele starszych
osób, w związku z tym znajduje się tam dużo przychodni
i punktów medycznych.
Adrianna Werłos,
Brand&Sell, laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

Najtrudniej o wizytę u lekarza jest w dzielnicy Łagiewniki-Borek Fałęcki. Niewiele lepiej na
Wzgórzach Krzesławickich.
Na szczególną uwagę zasługuje dzielnica Swoszowice. Mimo dość niskiej oceny pod
względem łatwego dostępu do służby zdrowia, nie można nie wspomnieć o niezwykłym uzdrowisku, które znajduje się właśnie tutaj. Bogata oferta zabiegów i rehabilitacji cieszy się dużym zainteresowaniem i zbiera bardzo dobre opinie. W ofercie
znajdują się zarówno propozycje refundowane przez NFZ, jak i odpłatne.
W porównaniu z 11 innymi miastami, które objął Ranking Dzielnic Otodom 2020, krakowianie nie są szczególnie entuzjastycznie nastawieni do dostępu do służby zdrowia.
Średnia 3,57 jaka padła w tym mieście jest identyczna jak w Gdańsku i zarazem wyższa
jedynie od ocen we Wrocławiu (3,52) i Bydgoszczy (3,49). Trzy najlepiej ocenione miasta to
Katowice (3,86), Gdynia i Poznań (po 3,72).
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KULTURA

KRAKÓW
Krakowskie Stare Miasto tętni kulturą i rozrywką

Komentarz:

Kraków to miasto, które jest często odwiedzane przez turystów, zarówno rodzimych,
jak i zagranicznych gości. Nic zatem dziwnego, że znajduje się w czołówce miejscowości mogących się pochwalić najlepszą ofertą kulturalno-rozrywkową.

– Kraków jest miastem turystycznym, a Stare Miasto ich
głównym punktem zainteresowania stąd liczba atrakcji
jest bardzo duża – zabytki,
muzea, a także teatry, restauracje, czy kluby. W Swoszowicach przeważa zabudowa
jednorodzinna, przeważają
tereny zielone, jednak brakuje tutaj miejsc kulturalno-rozrywkowych. Podobnie
na Bieżanowie-Prokocimiu
i Wzgórzach Krzesławickich,
które mają raczej charakter
sypialni Krakowa.

Najwięcej miejsc do kulturalnego spędzania czasu bezkonkurencyjnie zapewnia Stare Miasto. Jest to kulturalna kolebka Krakowa, która swoją pozycję buduje od stuleci.
To tutaj mieszkali i mieszkają artyści tworzący klimat miasta. Okolica i zabytki sprzyjają twórczemu duchowi i chłonięciu dóbr kultury. Znajdujące się tutaj obfitują w różnorodne i liczne wydarzenia kulturalne wabiące tysiące osób, zarówno mieszkających
na stałe w Krakowie, jak i przybywających z wizytą.
Nic zatem dziwnego, że mieszkańcy Starego Miasta ocenili ofertę kulturalną swojej okolicy najwyżej. Dzielnica ta otrzymała bardzo wysoką ocenę – 3,99 w pięciostopniowej skali.
Oprócz Starego Miasta jest kilka dzielnic, które zyskały wysokie notowania w zakresie
atrakcyjnych miejsc spotkań. Są to Krowodrza, niewielka, ale szybko rozwijająca się
dzielnica. Do miejsc atrakcyjnych pod tym kątem zaliczają się również Grzegórzki,
gdzie powstają nowe Planty Krakowskie z licznymi kawiarniami i miejscami spotkań
przyjaznymi dla rodziców z dziećmi.
Na drugim biegunie znajdują się takie dzielnice, jak Bieżanów-Prokocim, Swoszowice
oraz Wzgórza Krzesławickie.

Katarzyna Pióro,
Brand&Sell, laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

Przygotowując Ranking Dzielnic Otodom 2020 te same pytania zadaliśmy mieszkańcom 12 polskich miast. Oceny oferty kulturalnej w okolicy, które padały w Krakowie
należały do najwyższych w kraju. Najbardziej zadowoleni są mieszkańcy Warszawy
(3,27). Drugie miejsce zajęły Katowice (3,13), a w Krakowie padła średnia 2,91, co zapewniło Grodowi Kraka miejsce na podium.
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DZIELNICA DLA IMPREZOWICZÓW

KRAKÓW

Kluby w Krakowie tętnią życiem

Komentarz:

Kraków to miasto, które przyciąga tysiące turystów z całego świata. Jest znane nie
tylko z cennych zabytków, ale także ze swojej artystycznej strony. Życie tętni tutaj za
dnia, ale również nocą. W której dzielnicy miłośnicy imprez znajdą swój raj, a w których rejonach miasta panuje cisza?

– Trudno nie zgodzić się, że Stare Miasto jest zagłębiem wszystkich atrakcyjnych miejsc na imprezowej mapie Krakowa. To
tutaj turyści z całego świata spędzają czas w klubach i pubach,
których natężenie jest chyba
największe w Polsce.

Życie nocne rozgrywa się głównie w podziemiach Starego Miasta, gdzie na przestrzeni ostatnich kilku lat powstało ponad sto nowych lokali przeznaczonych dla nocnych
marków. Ich twórcami często są młodzi krakowscy artyści, którzy dbają o nietuzinkowy wystrój i twórczą atmosferę. W wielu miejscach każdego wieczoru można posłuchać koncertu jazzowego na żywo. Każdy znajdzie coś dla siebie. Do wyboru mamy
zarówno tradycyjne puby, kluby, piwiarnie, winiarnie, kawiarnie czy restauracje, jak
i miejsca w stylu undergroundowym, które szczególnie często goszczą śmietankę
artystyczną Krakowa.

Agnieszka Kotynia-Jakóbczyk,
Brand&Sell, laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

Stare Miasto ze swoją ofertą imprezową pozostawia pozostałe dzielnice daleko z tyłu.
Średnia ocena możliwości zabawy wśród mieszkańców ścisłego centrum to aż 4,17
w skali od 1 do 5! Dzielnica ta więc jest istnym rajem dla miłośników imprez.
Jeśli ktoś stroni od imprez, powinien zwrócić uwagę na uzdrowiskową dzielnicę, która
wyraźnie odbiega od całej reszty Krakowa. Swoszowice wydają się imprezową pustynią, z oceną 1,69. Mieszkańcy tej części miasta, jeśli chcą się zabawić, zmuszeni są do
odbycia wycieczki do centrum.
Co ciekawe, słynący na cały kraj, z klimatu artystycznej bohemy, Kraków, wcale nie
zajął wysokiego miejsca. Najwięcej punktów swojej okolicy przyznali mieszkańcy Katowic (2,66). Kolejne miejsca zajęły Warszawa i Białystok. Kraków z oceną 2,35 uplasował się na 7. miejscu. Najmniej zadowoleni z możliwości zabawienia się są mieszkańcy Bydgoszczy, gdzie średnia ocen to tylko 2,19.
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