
Budżet obywatelski VIII edycja

j.m. Cena*

Bezpieczeństwo

Monitoring wizyjny

kamera 1 szt 16 000 zł

projekt (dotyczący monitoringu) 1 kpl 5 000 zł

podłączenie zasilania, montaż kamery 1 szt 9 000 zł

infrastruktura pomocnicza (dla 16 punków kamerowych)

W przypadku składania projektu obejmującego monitoring, prosimy o kontakt z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 

Ludności w celu określenia lokalnych warunków instalacji, w tym określenia czy poniższe elementy będą niezbędne:

switch 1 szt 20 000 zł

serwer 1 szt 20 000 zł

macierz 1 szt 30 000 zł

Infrastruktura

Budowa chodnika z kostki brukowej grubości 6 cm bez przebudowy infrastruktury podziemnej 1 m² 450 zł

Budowa chodnika z kostki brukowej grubości 8 cm i szerokości 150 cm bez przebudowy infrastruktury podziemnej 100 mb 45 000 zł

Budowa parkingu z kostki brukowej grubości ok. 10 cm na podbudowie z kruszyw o grubości ok. 50 cm bez przebudowy 

infrastruktury podziemnej
1 m² 600 zł

Budowa ciągu pieszo/rowerowego 1,5m/2,9m na podbudowie z kruszyw ok. 15cm (bez oświetlenia i bez przebudowy 

infrastruktury podziemnej) 
1 mb 1 100 zł

Miesięczny koszt mechanicznego letniego utrzymania czystości pasa drogowego

(0,0199 zł × 100 mb × 31 dni)
100 m² 220 zł

Odśnieżanie pasa drogowego w trakcie całego sezonu zimowego 

(1° utrzymania: 0,0151 zł × 100m² × 120 dni)
100 m² 4 800 zł

Odśnieżanie pasa drogowego w trakcie całego sezonu zimowego 

(2° utrzymania: 0,0172 zł × 100m² × 120 dni)
100 m² 4 800 zł

Oświetlenie solarne (typu bartek) - koszt całkowity za 1 lampę 1 szt 7 000 zł

Oświetlenie solarne (typu czapla) - koszt całkowity za 1 lampę 1 szt 20 000 zł

Oświetlenie solarne (typu bocian) - koszt całkowity za 1 lampę 1 szt 15 000 zł

Oświetlenie tradycyjne - koszt całkowity za 1 lampę 1 szt 8 000 zł

Podłoże z kostki betonowej z podbudową 1 m² 450 zł

Pomalowanie przejścia dla pieszych (oznakowanie cienkowarstwowe (cena 10 zł za m²) na jezdni o szerokości 6 m 

i szerokości przejścia 4 m)
1 szt 120 zł

Pomalowanie przejścia dla pieszych (oznakowanie cienkowarstwowe (cena 10 zł za m²) na jezdni o szerokości 6 m 

i szerokości przejścia 6 m)
1 szt 180 zł

Pomalowanie przejścia dla pieszych (oznakowanie grubowarstwowe (cena 60 zł za m²) na jezdni o szerokości 6 m 

i szerokości przejścia 4 m)
1 szt 650 zł

Pomalowanie przejścia dla pieszych (oznakowanie grubowarstwowe (cena 60 zł za m²) na jezdni o szerokości 6 m 

i szerokości przejścia 6 m)
1 szt 974 zł

Postawienie pojedynczego znaku drogowego wraz z projektem organizacji ruchu 1 szt od 1 200 zł

Remont cząstkowy drogi o nawierzchni asfaltowej 100 m² 13 500 zł

Wybudowanie miejsca parkingowego/postojowego 1 szt 7 000 zł

Wymiana chodnika z elementów betonowych 100 m² 11 000 zł

Wymiana nawierzchni drogi - cała konstrukcja 100 m² 38 000 zł

Zabudowanie stojaka rowerowego (pięciostanowiskowego) 1 szt od 1 230 zł

Zainstalowanie progu zwalniającego z wykonaniem projektu organizacji ruchu na jezdni szerokości 6  m (przy uwzględnieniu 

średniej ceny progu na poziomie 200 zł / 1mb i 5,5 m długości progu przy ww. szerokości jezdni)
1 szt

2 650 zł

oraz

1 000 zł za projekt

Zakup i montaż wiaty przystankowej 1 szt od 10 000 zł

Mała architektura

Budowa piaskownicy z obrzeżami drewnianymi oraz z siedziskami o wymiarach 3,0 × 3,0 m 1 szt 6 600 zł

Budowa piaskownicy z obrzeżami betonowymi prefabrykowanymi o wymiarach ok. 3,5 × 3,5 m 1 szt 9 300 zł

Montaż ławki z fundamentem bez oparcia 1 szt 1 200 zł

Montaż ławki z fundamentem z oparciem 1 szt 1 800 zł

Montaż ogrodzenia panelowego (słupki stalowe, belki podwalinowe prefabrykowane) o wysokości 1,7 m 1 mb 360 zł

Zakup i montaż kosza na śmieci (poj. ok. 50 litrów) 1 szt od 800 zł

Cennik miejski: sprawdź jaki jest koszt wykonania
Kategoria                                                              Nazwa
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Sport / rekreacja

Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową 1 m² 400 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią ze sztucznej trawy 1 m² 420 zł

Budowa placu zabaw obejmująca urządzenia zabawowe oraz nawierzchnię piaskową 1 szt 110 000 zł

Budowa placu zabaw obejmująca urządzenia zabawowe oraz nawierzchnię syntetyczną (150 m²) 1 szt 180 000 zł

Budowa siłowni zewnętrznej obejmująca urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki, kosze na odpady wraz z utrwardzeniem 

terenu
1 szt 144 000 zł

Elementy siłowni zewnętrznych: masaż pleców + narty biegówki 1 kpl 9 400 zł

Elementy siłowni zewnętrznych: motyl + rower 1 kpl 8 300 zł

Elementy siłowni zewnętrznych: motyl + twister siedzący z masażerem 1 kpl 9 600 zł

Elementy siłowni zewnętrznych: piechur + orbitrek 1 kpl 8 900 zł

Elementy siłowni zewnętrznych: prasa nożna + wioślarz 1 kpl 8 200 zł

Elementy siłowni zewnętrznych: surfer / wahadło + narty biegówki 1 kpl 9 500 zł

Montaż piłkochwytu o wysokości 6 m 1 mb 3 000 zł

Plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" 1 m² 1 200 zł

Wykonanie wybiegu dla psów (ogrodzenie, ławki, infrastruktura towarzysząca) wymiarach 15 × 15 m 1 szt 60 000 zł

Zieleń

Koszenie traw w pasie drogowym 1 m² od 0,18 zł

Zakup i nasadzenie krzewów wraz z roczną pielęgnacją 1 szt 35 zł

Zakup i nasadzenie róż wraz z roczną pielęgnacją 1 szt 50 zł

Nasadzenie żywopłotu 10 mb 105 zł

Zakup i posadzenie drzewa wraz z roczną pielęgnacją 1 szt od 650 zł

Założenie trawnika (z siewu) 10 m² od 25 zł

Założenie trawnika (z rolki) 1 m² od 95 zł

Technika informacyjna

PIAP wewnętrzny z opcją dla niepełnosprawnych 1 szt 29 000 zł

PIAP zewnętrzny z opcją dla osób niepełnosprawnych 1 szt 46 000 zł

HotSpot bez licencji dla kontrolera 1 szt 18 000 zł

Pozostałe

Usunięcie napisów graffiti z powierzchni betonowych 1 m² 150 zł

Wycinka drzewa
1 cm 

średnicy
od 10 zł

Zabezpieczenie powierzchni przed graffiti 1 m² 130 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej (w zakresie drogownictwa) 1 kpl
30 % 

kosztu inwestycji / robót

(jednak nie mniej niż 30 000 zł)

Wykonanie dokumentacji projektowej z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą 

(w zakresie budowy / rozbudowy / przebudowy oświetlenia miejsc publicznych)
1 kpl

15 % 
kosztu inwestycji / robót

(jednak nie mniej niż 20 000 zł)

Wykonanie dokumentacji projektowej 1 kpl

15 % 
kosztu inwestycji / robót

(jednak nie mniej niż 4 000 zł)

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego

(bez drogownictwa)
1 kpl

3 % 
kosztu inwestycji do 

200 tys. zł (jednak nie mniej niż 2 500 

zł)

2,5 %
kosztu inwestycji powyżej 

200 tys. zł

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego

(w zakresie drogownictwa)
1 kpl

3 % 
kosztu inwestycji (jednak nie mniej niż 

5 000 zł)

Prowadzenie nadzoru autorskiego ― nie zawsze jest wymagany 1 kpl
22,5 % kosztu dokumentacji 

projektowej

* ceny brutto

― W przypadku braku na w/w liście potrzebnej pozycji, można podać wartość wg własnego szacunku, prosimy w takim razie powołać się na 

podstawę szacunku (np. cennik opublikowany w internecie - prosimy o podanie hiperłącza).

― W przypadku projektów obejmujących roboty budowlane należy uwzględnić koszty wykonania dokumentacji projektowej (z inwentaryzacją 

geodezyjną powykonawczą – wówczas gdy jest wymagana) oraz koszt nadzoru inwestorskiego.

― W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią - procedura związana z uzyskaniem prawomocnej decyzji na wycinkę drzew 

obecnie trwa około 7 miesięcy do 1 roku.

― W przypadku konieczności uzyskania nowych warunków przyłączenia do sieci np. do sieci energetycznej Tauronu - czas realizacji od zawarcia 

umowy to około 1 rok.

― W przypadku wykonywania inwestycji związanych z budową / rozbudową / przebudową oświetlenia miejsc publicznych czas realizacji wynosi 

ok. 1 roku.
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