Jak służby komunalne dbają o Wrocław? Wyniki ogólnopolskiego raportu
W ogólnopolskim badaniu #siężyje 140 
tysięcy ankietowanych wypowiedziało się na
temat jakości życia w swoim miejscu zamieszkania. 
Stolica Dolnego Śląska
wyprzedziła Łódź, jednak oba miasta uplasowały się stosunkowo nisko.
–
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.
Wyniki badania podzielone zostały na kategorie, w zależności od wielkości miasta:
metropolie (powyżej 300 tysięcy), duże (od 50 do 300 tysięcy), małe (poniżej 50 tysięcy)
oraz wsie. W skali całego kraju nie jest źle: średnia wyniosła 
5,78punktów na 7 możliwych.
Mimo wielu rozwiązań oferowanych przez miasto, Wrocław z wynikiem 4,79 punktu znalazł
się na 9. miejscu w rankingu największych polskich miast.
Wiosenne porządki
Ekosystem, spółka odpowiadająca za realizację zadań użyteczności publicznej na terenie
Gminy Wrocław, zadbała o pierwsze wiosenne sprzątanie jezdni, a od 1 kwietnia
wystartował sezon letni oczyszczania pasa drogowego. Intensywnie użytkowane przez
mieszkańców oraz turystów okolice Rynku stanowią priorytet działań i podobnie, jak
przystanki oraz kosze na odpady, utrzymywane są w stałej czystości. O zadbane chodniki i
ciągi pieszo-rowerowe spółka troszczy się 2-3 razy w tygodniu, lub nawet częściej.
PSZOK i kompostowniki
Władze Wrocławia bezpłatnie przyjmują od mieszkańców wielkogabarytowe odpady w
dwóch Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W PSZOK-ach zdać
można także inne pozostałości, których nie należy wyrzucać do kosza na zmieszane odpady
komunalne, takie jak tekstylia, środki ochrony roślin, oleje silnikowe, farby, kleje czy metale.
Z kolei Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia prowadzi program
udostępniania mieszkańcom i wrocławskim placówkom oświatowym kompostowników do
przydomowego przetwarzania odpadów zielonych oraz kuchennych. Celem projektu jest
promowanie własnego użyźniania gleby przez mieszkańców posiadających ogródki, przy
równoczesnym zmniejszaniu ilości śmieci wyrzucanych do pojemników.
Smartflow - nowoczesne gospodarowanie wodą
MPWiK we Wrocławiu, wspólnie z Microsoft i Future Processing, opracowało system
informatyczny Smartflow, który ułatwia walkę z trudno wykrywalnymi awariami
wodociągowymi. Za pomocą 100 urządzeń monitorujących ilość i ciśnienie wody,
pracownicy mają możliwość sprawnego wykrycia tzw. “ukrytych wycieków”, co pozwala na
ograniczenie strat wody. Warto też zwrócić uwagę, iż pod hasłami “człowiek” i “woda”
włodarze Wrocławia, wraz z 14 innymi europejskimi miastami, stanęli w szranki o tytuł
Zielonej Stolicy Europy, przyznawany za działania związane ze zrównoważonym rozwojem i
pracą na rzecz podnoszenia standardów ekologicznych.

Najlepiej ocenione dzielnice
Badanie #siężyje to pierwsza przeprowadzona na tak szeroką skalę akcja, która oddaje
obraz życia nie tylko w miastach, ale także w poszczególnych dzielnicach. Mieszkańcy
Wrocławia najlepiej zaopiniowali obszary: Fabryczna (5,13 punktu), Krzyki (5,10 punktu)
oraz Stare Miasto i Psie Pole (po 4,99 punktu na 7 możliwych).
Pełne wyniki dotyczące dzielnic Wrocławia: ranking #siężyje, zadbana okolica
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Fabryczna

5,13

2.

Krzyki
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Stare Miasto

4,99

Psie Pole

4,99

Śródmieście

4,27
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Ocena 10 największych miast Polski: ranking #siężyje, zadbana okolica
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Warszawa

5,11

Kraków

5,10

Lublin

5,09

Katowice

5,06

Gdańsk

5,01

Poznań

4,94

Szczecin

4,83

Bydgoszcz

4,81

Wrocław

4,79

Łódź

4,58

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.

