Ile kosztuje miasto?
W celu ułatwienia tworzenia kosztorysów dla zadań
Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego przedstawiamy Państwu
broszurę „Ile kosztuje miasto?”.

INFRASTRUKTURA DROGOWA


położenie chodnika
290 zł brutto/m2 powierzchni
(bez uwzględnienia kosztów rozbiórki, wywozu starego chodnika, ewentualnego projektu i uzgodnień
z gestorami sieci);



przebudowa ulicy
ok. 5 500 zł brutto/mb;
(cena za 1 mb przebudowy ulicy o szerokości 7 m wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
oraz oświetlenia bez uwzględnienia kosztów dokumentacji projektowej, uzgodnień z gestorami sieci
oraz przebudowy urządzeń infrastruktury podziemnej);



remont ulicy
ok. 310 zł brutto/m2
(ostateczne koszty przebudowy i remontu ulicy uzależnione są od stanu technicznego istniejącej drogi,
a także od konieczności przebudowy urządzeń infrastruktury podziemnej bez uwzględnienia kosztów
dokumentacji projektowej, uzgodnień z gestorami sieci oraz przebudowy urządzeń infrastruktury
podziemnej);



budowa drogi rowerowej
850 zł brutto/mb
(cena za 1 mb drogi dla rowerów o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2,5 m bez uwzględnienia
kosztów dokumentacji projektowej, uzgodnień z gestorami sieci oraz przebudowy urządzeń
infrastruktury podziemnej);



postawienie lampy/latarni ulicznej
7 000 zł brutto/sztukę
(kwota zawiera dostawę i montaż słupa oświetleniowego stalowego z wysięgnikiem, tabliczką
bezpiecznikową i przewodami, dostawę i montaż oprawy oświetleniowej typu LED, ułożenie kabla
ziemnego zasilającego o długości 35 metrów do innego istniejącego słupa. Kwota nie uwzględnienia
kosztów wykonania dokumentacji projektowej zależnej od długości projektowanego odcinka, kosztów
przebudowy urządzeń infrastruktury podziemnej oraz kosztów urządzeń zasilania i sterowania
oświetleniem w przypadku braku możliwości podłączenia do istniejącego oświetlenia).



roczny koszt utrzymania 4 lamp typu LED o mocy 75 W
ok. 1100 zł brutto
(koszty uwzględniają opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz konserwację przy uwzględnieniu
obecnych cen ponoszonych przez gminę- miasto Grudziądz)



pomalowanie przejścia dla pieszych



instalacja sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych:
 bez konieczności montażu masztów wysokich
55 000 zł brutto
(zawiera koszt wykonania dokumentacji projektowej i budowy sygnalizacji: słupki stalowe o
wysokości 3 m, sterownik sygnalizacji, sygnalizatory, kanalizacja kablowa, przyciski wzbudzania);

ok. 80 zł brutto/m²;
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z koniecznością montażu masztów wysokich
95 000 zł brutto
(zawiera koszt wykonania dokumentacji projektowej i budowy sygnalizacji: maszty stalowe
wysokie, sterownik sygnalizacji, sygnalizatory, kanalizacja kablowa, przyciski wzbudzania);
Ceny nie obejmują kosztów przebudowy kolizji z sieciami innych gestorów.



budowa pieszo jezdni
500 zł brutto/m2
(bez uwzględnienia kosztów dokumentacji projektowej, uzgodnień z gestorami sieci oraz przebudowy
urządzeń infrastruktury podziemnej;



budowa parkingu
lub

450 zł brutto/m2 powierzchni
(przy 10 miejscach postojowych)
ok. 11 250 zł brutto za 1 miejsce;

(bez uwzględnienia kosztów dokumentacji projektowej, uzgodnień z gestorami sieci oraz przebudowy
urządzeń infrastruktury podziemnej;


instalacja progu zwalniającego (6,00 m x 0,5 m x 0,07 m)

4 000 zł brutto/sztukę;



postawienie wiaty przystankowej

od 6 300 zł brutto/sztukę;



montaż kosza na śmieci:
 uliczny wraz z montażem
 na psie odchody wraz z montażem

1500 zł brutto/sztukę;
1700 zł brutto /sztukę.

INNE


monitoring miejski
 wycena montażu kamery i podłączenie jej do monitoringu miejskiego, z powodu dużych różnic
w cenie w zależności od ilości, rodzaju sprzętu i jego umiejscowienia, w każdym przypadku
wymaga bezpośredniego kontaktu z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.
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SPORT I ROZRYWKA


budowa placu zabaw o nawierzchni syntetycznej lub piaskowej:
nawierzchnia: syntetyczna gr. 45 mm
ok. 380 zł brutto/m²
żwirowo piaskowa z obrzeżami
ok. 290 zł brutto/m2
podbudowa z obrzeżami, chodnikami, ławki itp.
ok. 200 zł brutto/m2
urządzenia: (w zależności od rodzaju i producenta od 700 zł/szt. do 50 000 zł/szt.
ogrodzenie systemowe o wys. 1 m
ok. 200 zł/mb



budowa siłowni plenerowej (w zależności od ilości i jakości urządzeń):
nawierzchnia: syntetyczna z obrzeżami i podbudową ok. 580 zł brutto/m²
żwirowo piaskowa z obrzeżami
ok. 290 zł brutto/m2
urządzenia: (w zależności od rodzaju i producenta średnia cena za urządzenie ok.
9 000 zł/szt.)
ogrodzenie systemowe:
ok. 200 zł/mb



budowa boiska sportowego ze sztuczną trawą:
podbudowa, ogrodzenie, wyposażenie
nawierzchnia



ok. 450 zł brutto/m2
ok. 350 zł brutto/m2
Suma ok. 800 zł brutto/m2;

montaż stojaka dla rowerów:
stojak boczny
stojak wielostanowiskowy



położenie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej:
nawierzchnia poliuretanowa gr. 45 mm
nawierzchnia EPDM dwuwarstwowa
podbudowa, chodniki, obrzeża

200 zł brutto/sztukę;
300-800 zł brutto/sztukę;

ok. 380 zł brutto/m2
ok. 360 zł brutto/m2
ok. 200 zł brutto/m2

Uwaga! W przypadku konieczności wykonania projektu zagospodarowania terenu do powyższych kosztów
należy w każdym przypadku doliczyć nakłady w wysokości 3 – 5% wartości robót.
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IMPREZY, SZKOLENIA, KONFERENCJE, WARSZTATY, WYCIECZKI, ITP.



wynajem sceny

ok. 5 000 zł brutto;



wynajem nagłośnienia

ok. 500 – 3 000 zł brutto;



koszty ZAIKS:



ubezpieczenie imprezy

100 - 200 zł brutto;



koszty wynajmu toalet

ok.60 – 150 zł brutto/sztukę;



koszty pojemników na odpady

45 – 65 zł brutto/sztukę (w zależności od wielkości);



koszty usług porządkowych

250 – 300 zł brutto/dzień;



wynajem sali

od 50 zł/godzinę;



prelegent/szkoleniowiec

wg zawartej umowy



wynajem autokaru

od 4,50 zł brutto/km;



pilot wycieczki

400 zł brutto/dzień;



usługa przewodnicka

50 -120 zł/godzinę;



ubezpieczenie uczestników od NNW – przy założeniu grupy 45 – osobowej, wycieczka jednodniowa,
suma ubezpieczenia 100 000 zł – od 2 zł/osobę; suma ubezpieczenia 50 000 zł – od 1 zł/osobę.

10% stawki netto honorarium artysty,
muzyka mechaniczna: do 500 uczestników
90 zł netto,
500 - 1000 uczestników
150 zł netto;
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ZIELEŃ MIEJSKA I MAŁA ARCHITEKTURA



zakup i montaż ławki parkowej

1000- 1400 zł brutto/sztukę;



posadzenie krzewu/żywopłot i roczny koszt pielęgnacji

300 – 500 zł brutto/mb;



posadzenie drzewa (obwód ok. 14 cm) i roczny koszt pielęgnacji

1000 – 1500 zł brutto/sztukę;



urządzenie trawnika siewem (w zależności od terenu)

20 – 40 zł brutto/m2;



wykonanie trawnika z rolki (w zależności od terenu)

40 – 60 zł brutto/m2;



zasianie łąki kwietnej zamiast trawnika

40 – 60 zł brutto/m2;



założenie kwietnika

350 – 500 zł brutto/m2;



obsadzenie i pielęgnacja rabat kwiatowych

600 – 900 zł brutto/10m2;



usunięcie drzewa (w zależności od wielkości)

350 – 900 zł brutto/sztukę;



skoszenie łąki wraz z wywiezieniem urobku

0,30 – 1,00 zł/m2.
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Potrzebujesz pomocy?
… jeśli chcesz się upewnić, że dobrze wyceniasz koszty inwestycji drogowej

Zarząd Dróg Miejskich
tel. 56 66 30 800
… jeśli chcesz się upewnić, że dla wybranej przez Ciebie lokalizacji nie ma zaplanowanego innego przeznaczenia

Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego
tel. 56 45 10 290
… jeśli nie jesteś pewien do kogo należy teren, na którym chcesz zlokalizować inwestycję

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. 56 45 10 270
… jeśli chcesz się upewnić, że dobrze wyceniasz koszty inwestycji z zakresu zieleni miejskiej i małej architektury

Wydział Środowiska
tel. 56 45 10 262
… jeśli chcesz się upewnić, że dobrze wyceniasz inne inwestycje

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
tel. 56 45 10 264
… jeśli chcesz uzyskać informacje o kosztach montażu kamery monitoringu miejskiego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 45 10 289
… jeśli chcesz uzyskać informacje o kosztach organizacji imprezy, szkolenia, konferencji, warsztatów

Wydział Kultury i Sportu
tel. 56 69 68 690
… jeśli chcesz uzyskać informacje o kosztach organizacji wycieczki, usługach przewodnickich

Informacja Turystyczna
tel. 56 46 12 318
… jeśli nie wiesz do jakiego okręgu przynależysz, lub chcesz sprawdzić własność terenu

Serwis Geoportal Miasta dostępny z poziomu strony www.grudziadz.pl
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