Jak robi się zakupy w Łódzkiem? Piotrków przed Łodzią!
Piotrków Trybunalski, Łódź i Pabianice otrzymały najwyższe noty w badaniu #siężyje, w
kategorii “wygodne zakupy”. Z kolei w stolicy województwa przodują Bałuty.
Ponad 140 000 respondentów z całej Polski wystawiło noty 10 najważniejszym apektom
zamieszkania w swojej okolicy. W skali od 1 do 7 opowiadali co myślą m.in. o poziomie
bezpieczeństwa, służbach komunalnych, infrastrukturze, łatwości dojazdów, czystości, zieleni i
możliwościach spędzania wolnego czasu. Badanie metodą wywiadów internetowych przeprowadził
serwis Otodom, przy współpracy z OLX i pod nadzorem merytorycznym Agencji Badawczej PBS
Polska.
W opublikowanym właśnie raporcie poświęconym zakupom średnia krajowa wyniosła 5,36. Choć
najlepiej oceniane w województwie miasta otrzymały znacznie wyższe noty (Piotrków Trybunalski
5,94, Łódź 5,89, Pabianice 5,84), to nie zajmują czołowych miejsc w zestawieniach. Wśród dziesięciu
największych miast Polski Łódź znalazła się na ostatnim miejscu, a w rankingu miast od 50 do 300
tysięcy Piotrków Trybunalski zajął 18. lokatę.
Na brak sklepów narzekać nie można
W ostatnich latach w Łodzi i całym województwie powstały dziesiątki sklepów
wielkopowierzchniowych oraz większych i mniejszych galerii handlowych. Panuje nawet przekonanie,
że jest ich za dużo, a część zrealizowanych projektów napotyka na problem z zapewnieniem
odpowiednich potoków kupujących, jak choćby Port Łódź czy Sukcesja. Nasycenie powierzchnią
handlową w polskich miastach należy do najwyższych w Europie. Jak wynika z danych JLL i C&W
Łódź, z 566 mkw na 1000 mieszkańców, wyprzedza takie miasta jak Londyn (299 mkw), Paryż (450
mkw) czy Madryt (490 mkw). Z jednej strony wydaje nam się, że są to niepokojące dane, z drugiej
strony wpływa to na wzrost konkurencyjności placówek handlowych, które muszą walczyć o klienta.
Jak się jednak okazuje, mieszkańcy naszego kraju i regionu nie są skorzy do zakupów w dużych
sklepach, a do łask wracają lokalne rynki. –Polacy są w dużym stopniu zmęczeni wielkimi sklepami,
szczególnie w centrach miast, gdzie jest trudno o miejsce do parkowania– komentuje Maciej
Ptaszyński, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Handlu. – Kwestie dojazdu, przemaszerowania z
wózkiem iluś setek metrów, sprawiają, że małe, lokalne sklepy stają się coraz bardziej atrakcyjne.
Jeżeli mają duży i ciekawy asortyment, stają się pierwszym wyborem. Ludzie coraz dłużej pracują i
nie do końca mają ochotę, by o godzinie 19 czy 20 jeszcze robić wielkie zakupy w sklepie
wielkopowierzchniowym.
Bałuty najlepsze w Łodzi
Wyniki badania #siężyje pokazują nie tylko to, jak żyje się w miastach, ale także w poszczególnych
dzielnicach. Jak się okazuje, komfort codziennych zakupów najlepiej oceniają mieszkańcy Bałut
(6,08), a w dalszej kolejności Górnej (5,93), Polesia (5,92), Śródmieścia (5,85) i Widzewa (5,70).
Mogłoby się wydawać, że zwycięskie miejsce Bałuty zawdzięczają Manufakturze, jednak największe
łódzkie centrum handlowe znajduje się na obrzeżach dzielnicy, co utrudnia robienie w niej
codziennych zakupów. Za to do dyspozycji jest świetnie skomunikowany Rynek Bałucki, który od lat
pozostaje jednym z najbardziej popularnych targowisk miejskich.
Ocena 10 największych miast Polski według rankingu #siężyje, wygodne zakupy
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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. Piąty już raport, tym razem z kategorii “wygodne zakupy”,
prezentuje subiektywny stosunek badanych do stwierdzenia: „W pobliżu mojego domu mogę zrobić
wszystkie podstawowe zakupy” (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 i pełne wyniki raportu znajdują się na stronie www.siezyje.otodom.pl.

