Jak #siężyje w Łodzi? Mieszkańcy ocenili służby komunalne
W ogólnopolskim badaniu 140 tysięcy ankietowanych oceniło pracę służb
komunalnych w swoim miejscu zamieszkania.Poprzednia edycja rankingu #siężyje
dowiodła, że Łódź i jej mieszkańcy potrafią zadbać o czystość, a jak radzą sobie
służby komunalne? Najlepiej znowu oceniono Polesie!
–
Gospodarka komunalna to zaspokajanie potrzeb ludności poprzez świadczenie usług
powszechnie dostępnych. To nie tylko wywóz śmieci, zapewnianie dostępu do prądu,
ogrzewania czy wody, ale też dbanie o wygląd miasta, bezpieczeństwo mieszkańców,
dostęp do ochrony zdrowia, edukacji czy kultury 
–
zaznacza Aleksandra Kubicka z serwisu
Otodom, który razem z OLX i PBS zrealizował badanie. – 
Chociaż często nie są zauważane
przez mieszkańców, służby komunalne znacząco wpływają więc na komfort ich życia 
–
dodaje.
Zmierzą wodę radiowo
W skali całego kraju nie jest źle: średnia wyniosła 
5,78punktów na 7 możliwych. Łódź
uzyskała wynik 4,58, co może wydawać się oceną słabą, jednak stanowi wartość jedynie
trochę ponad 0,5 pkt mniej, niż zajmująca pierwsze miejsce stolica. Miasto staje się coraz
bardziej czyste, schludne i zielone, ożywia się Piotrkowska i jej okolica, a na rewitalizację
zdegradowanych obszarów przeznaczono aż 2 mld zł. Jednak wygodę mieszkańcom miasta
służby zapewniają nie tylko jeśli chodzi o aspekty wizualne. Dzięki wprowadzonemu do
testów systemowi zdalnego odczytu wodomierzy, łodzianie nie będą już musieli
dostosowywać swoich grafików do wizyt inkasentów z miejskich wodociągów - dane o
zużyciu wody będą przesyłane bezpośrednio do jeżdżącego ulicami pojazdu ze specjalnym
odbiornikiem. Każdy będzie mógł też kontrolować swoje zużycie nawet co 1,5 minuty, a to
ułatwi życie przede wszystkim przedsiębiorcom. Nową wersję radiowych wodomierzy we
wszystkich licznikach głównych miasto planuje wymienić do połowy 2018 roku.
Prąd z bakterii
Nowoczesne rozwiązania stosowane są także w miejskiej gospodarce ściekami. We
współpracy z naukowcami z Politechniki Łódzkiej, nieczystościami “zajmują” się tu bakterie
fermentacyjne, które niebezpieczne związki siarki przerabiają m.in. na biogaz,
wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej. Pokrywa on aż 40% zapotrzebowania
zakładowej elektrociepłowni - dzięki niemu m.in. oświetlane są budynki i napędzane są
maszyny w hali dmuchaw, gdzie wytwarza się sprężone powietrze.
Polesie i Widzew znowu najlepsze
W badaniu #siężyje zrealizowanym na przełomie września i października 2016 roku wzięło
udział 141 193 respondentów z całej Polski. Wyniki wywiadu przedstawiają nie tylko ogólną
ocenę miast, ale również dane dotyczące dzielnic. Jak służby komunalne w poszczególnych
dzielnicach zaopiniowali łodzianie?
Co ciekawe, czołówka zestawienia dzielnic w kategorii dotyczącej pracy służb komunalnych
pokrywa się z wynikami poprzedniej edycji (“czysta okolica”). Dominują mieszkalne części
miasta: Polesie (5,06), Widzew (4,87) i Bałuty (4,69), stawkę zamykają natomiast Górna

(4,41) i Śródmieście (4,08). Wyniki służb komunalnych są jednak niższe, niż wcześniejsze
oceny czystości dzielnic. Najwyraźniej łodzianie wolą brać sprawy w swoje ręce i
samodzielnie dbać o porządek swojej najbliższej okolicy.
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O badaniu
Badanie zostało zrealizowane na przełomie września i października 2016 roku metodą
wywiadów internetowych. Wzięło w nim udział 141 193 respondentów z całej Polski, którzy
oceniali 10 najważniejszych aspektów życia. Trzeci już raport, tym razem z kategorii
“zadbana okolica”, prezentuje subiektywny stosunek badanych do stwierdzenia: „Moja
okolica jest zadbana, jestem zadowolony z pracy służb komunalnych.” (skala odpowiedzi 1 =
„zupełnie się nie zgadzam”, 7 = „w pełni się zgadzam”). Nadzór merytoryczny nad projektem

sprawuje Agencja Badawcza PBS z Sopotu. Więcej informacji o projekcie znajduje się na
stronie 
www.siezyje.otodom.pl.

