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Wprowadzenie
Przedstawiona publikacja ma być pomocą w oszacowaniu wstępnych kosztów projektów
składanych do Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku w Gdyni.
Cenniki podzieliliśmy na cztery główne działy tematyczne: obiekty sportowe, obiekty do
rekreacji i zieleń miejska, ulice i oświetlenie oraz projekty miękkie (nieinwestycyjne). Można
w nich znaleźć szacunkowe ceny elementów inwestycji, które najczęściej pojawiały się we
wnioskach do BO w latach ubiegłych. Kategoria „projekty miękkie” dotyczy wydatków, które
mogą pojawić się w projektach związanych z edukacją, kulturą, zdrowiem czy polityką
społeczną.
W cenniku zostały ujęte propozycje rozwiązań, odpowiadających na pojawiające się w
mieście nowe wyzwania wynikające z kryzysu klimatycznego tj. zwiększenie ilości zieleni w
mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. W puli miejskiej został
określony w tym celu Klimatyczny Budżet Obywatelski, niemniej takie rozwiązania – w
mniejszej skali, można również składać na poziomie dzielnicowym.
Jeśli w cenniku nie ma interesującej Cię pozycji, możesz ustalić szacunkowe koszty swojego
projektu, sprawdzając oferty firm realizujących podobne inwestycje i działania lub szukając
informacji w Internecie. Zapraszamy Cię też do kontaktu z urzędnikami, którzy zajmują się
weryfikacją projektów o interesującej Cię tematyce. Telefony i adresy mailowe do tych osób
znajdziesz na kolejnych stronach a także bardziej szczegółowe na stronie bo.gdynia.pl.

Skąd się wzięły kwoty w cennikach?
Informacje na temat szacunkowych cen projektów bazują na kosztach realizacji podobnych
projektów w latach ubiegłych.
Miasto Gdynia zwraca uwagę na to, by wykonawcy gwarantowali wysoką jakość i trwałość
stosowanych materiałów. Urządzenia do ćwiczeń czy zabaw muszą posiadać odpowiednie
atesty oraz spełniać standardy jakości i dostępności.
Poza materiałami i usługami budowlanymi, ważnym elementem kosztu inwestycji jest
dokumentacja projektowa. Jest ona niezbędna do uzyskania decyzji i uzgodnień
zezwalających na realizację projektu. Ponadto planowane inwestycje, za wyjątkiem tych
dotyczących budowy dróg, chodników, schodów i oświetlenia, wymagają także zabezpieczenia
kwoty na 3-letnie utrzymanie i konserwację projektu po zakończeniu realizacji.
Wszystkie ceny przedstawione w tym dokumencie są cenami brutto.
PAMIĘTAJ!
Ostatecznej wyceny składanych projektów dokonują urzędnicy sprawdzający projekt. Wstępne
oszacowanie kosztów ułatwi jednak ich weryfikację. Tobie zaś pozwoli na sprawdzenie, czy środki
przeznaczone w tym roku na dzielnicę w ramach BO wystarczą, by zrealizować Twój pomysł.
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Jak dokładne są przedstawione szacunki kosztów?
W cennikach przedstawiono jedynie przybliżone koszty projektów. Pozwolą one na to, by
zarezerwować odpowiednie środki na realizację zwycięskich pomysłów mieszkańców.
Ostateczny koszt realizacji inwestycji poznamy dopiero po jej wykonaniu.
Na podniesienie ogólnej kwoty na realizację projektu mogą wpłynąć droższe niż zakładane
oferty od potencjalnych wykonawców. Zdarza się również, że w trakcie realizacji projektu
pojawiają się przeszkody, których nie można było przewidzieć na etapie weryfikacji (np.
konieczność przebudowy instalacji podziemnych). Wzrost kosztów może być też związany z
koniecznością dostosowania terenu do potrzeb osób z niepełnosprawnością czy do przepisów
przeciwpożarowych. Pełen zakres prac jest określany dopiero podczas przygotowywania
dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego.
W sytuacji, gdy koszty zadania wybranego z BO okażą się wyższe niż zakładano albo pojawi
się konieczność zastosowania zmian, urzędnicy realizujący projekty kontaktują się
z autorem i wspólnie szukają rozwiązań.

Jak korzystać z cenników i kart projektów?
Ceny najczęściej pojawiających się inwestycji przedstawiamy na dwa główne sposoby.
Po pierwsze, możesz skorzystać z tradycyjnych cenników, które pozwolą Ci oszacować mniej
więcej koszty Twojego projektu. Niektóre koszty, zwłaszcza dokumentacji obiektów
sportowych, są przedstawione w postaci „widełek”. W takim wypadku dla mniejszych
inwestycji należy liczyć koszt zbliżony do dolnej granicy, a dla większych – bliższy górnej.
Po drugie, udostępniamy Ci tzw. karty projektów. Pomagają one samodzielnie policzyć części
składowe proponowanych inwestycji. Będziesz mógł na przykład sprawdzić, jak zmienią się
koszty projektu w zależności od tego, jaką nawierzchnię, ogrodzenie czy wyposażenie
wybierzesz. Ceny w kartach projektów zostały uśrednione, tak żeby maksymalnie uprościć
obliczenia.
Oba sposoby pozwolą na otrzymanie tych samych wyliczeń bazowych. Od Ciebie więc zależy,
z którego z nich skorzystasz.

Jak policzyć koszty dokumentacji projektowej?
Korzystając z cennika: Jeśli w Twoim projekcie pojawiają się elementy różnego typu
(np. nawierzchnia boiska + wyposażenie boiska + mała architektura), w kosztorysie należy
uwzględnić dokumentację dla każdego z tych elementów.
Korzystając z karty projektu: W kartach projektu zostały uwzględnione uśrednione koszty
dokumentacji dla całości inwestycji. Podczas weryfikacji wniosku urzędnicy dokładniej
oszacują koszt dokumentacji w oparciu o proponowany zakres prac.
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Obiekty
sportowe

Weryfikacją projektów dotyczących
obiektów sportowych zajmują się
pracownicy Gdyńskiego Centrum Sportu
Eliza Zieleniewska:
e.zieleniewska@gdyniasport.pl, tel. 785-174-713
Agnieszka Rachelska:
a.rachelska@gdyniasport.pl, tel. 785-174-741
Paulina Wandachowicz:
p.wandachowicz@gdyniasport.pl,
tel. 58 622 11 64 w.47
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Cennik

Budowa obiektów sportowych1
Poniżej podano orientacyjne ceny brutto. Ostatecznej wyceny dokonują pracownicy
Gdyńskiego Centrum Sportu, indywidualnie dla każdego projektu.
WAŻNA UWAGA
Cenniki i karty projektów w tym rozdziale nie uwzględniają oświetlenia. Do oświetlenia siłowni lub
Placów Sportów Miejskich można użyć latarni parkowych (ich orientacyjne ceny znajdują się w
cenniku i karcie „Oświetlenie zewnętrzne”). Koszty oświetlenia boisk są bardzo wysokie i wymagają
indywidualnej kalkulacji dla konkretnego projektu.
Do planowanych inwestycji należy założyć koszty 3-letniego ich utrzymania.

BOISKA SPORTOWE:
Dokumentacja projektowa
› cena zależy od wielkości obiektu

Koszt:

ok. 15 000-30 000 zł

NAWIERZCHNIE BOISK:
Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego
min. 400 zł za 1 m2
› do siatkówki, koszykówki, streetballu, piłki ręcznej itp.
Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego na
min. 600 zł za 1 m2
2
podbudowie rozsączającej wody opadowe
›
do siatkówki, koszykówki, streetballu, piłki ręcznej itp.
Nawierzchnia z trawy syntetycznej
min. 400 zł za 1 m2
› do piłki nożnej, rugby itp.
Nawierzchnia z trawy syntetycznej na podbudowie rozsączającej min. 600 zł za 1 m2
wody opadowe2
› do piłki nożnej, rugby itp.
Nawierzchnia piaskowa
min. 150 zł za m2
› do siatkówki plażowej
WYPOSAŻENIE BOISK:
Montaż 2 bramek do piłki nożnej/ręcznej
Montaż 2 koszy do koszykówki
Montaż słupków i siatki do siatkówki/tenisa/badmintona
(dotyczy tylko boisk na terenach szkolnych lub w miejscach
gdzie jest możliwość przechowywania słupków i siatki)
Montaż kompletu urządzeń do różnych dyscyplin
› do piłki nożnej/ręcznej, koszykówki i siatkówki
Montaż piłkochwytów
› wysokość: 4 m
› wysokość: 6 m
1

ok. 9 000 zł
ok. 7 000 zł
ok. 5 000 zł
ok. 21 000 zł
ok. 1 000 zł za 1 mb
ok. 1 200 zł za 1 mb

Podane ceny nie uwzględniają oświetlenia, ogrodzenia, małej architektury i tym podobnych elementów.
Nawierzchnie zarówno poliuretanowe, jak i z trawy syntetycznej na podbudowie konstrukcji, zapewniającej
zbieranie wody pochodzącej z opadów oraz jej rozsączanie. Powoduje to zmniejszanie wprowadzania wód
opadowych do kanalizacji deszczowej oraz lepsze warunki gruntowo-wodne dla pobliskich terenów.
1
2

BUDOWA PLACÓW SPORTOWYCH:
Koszt:
Dokumentacja projektowa
ok. 8 000-20 000 zł
› cena zależy od wielkości placu i liczby urządzeń
ok. 400 zł za 1 m2
Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna
Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna na podbudowie
ok. 600 zł za 1 m2
rozsączającej wody opadowe3
ok. 150 zł za 1 m2
Nawierzchnia z kostki betonowej dla nawierzchni pieszych
Nawierzchnia z kostki betonowej przepuszczająca wodę dla
ok. 250
150 zł za 1 m2
nawierzchni pieszych
Wyposażenie siłowni miejskiej lub stacji treningowej
min. 100 000 zł
(z możliwością korzystania przez osoby z niepełnosprawnością)
› zestaw obejmujący ok. 13 stanowisk do ćwiczeń
Wyposażenie placu sportów miejskich lub stacji treningowej
min.100 000 zł
(z możliwością korzystania przez osoby z niepełnosprawnością)
› komplet urządzeń do crossfitu, street workoutu, parkouru,
teqball itp
BUDOWA PLACÓW SPORTOWYCH:
Koszt:
Dokumentacja projektowa
ok. 8 000-20 000 zł
› cena zależy od wielkości placu i liczby urządzeń
Dokumentacja projektowa
ok. 10 000-25 000 zł
› cena zależy od wielkości obiektu
Bieżnia syntetyczna
ok. 400 zł za 1 m2
› tory o szerokości 1,2 m
Bieżnia syntetyczna poliuretanowa na podbudowie rozsączającej
ok. 600 zł za 1 m2
wody opadowe3
Skocznia do skoku w dal i trójskoku
ok. 65 000 zł
BUDOWA SKATEPARKU:
Dokumentacja projektowa
› cena zależy od wielkości obiektu
Skatepark monolityczny betonowy o powierzchni ok. 150 m2
› cena zależy od wybranego wyposażenia oraz wymiaru
obiektu – zaleca się załączać ofertę producenta jako
dane wyjściowe do kalkulacji obiektu

MAŁA ARCHITEKTURA PRZY OBIEKTACH SPORTOWYCH:
Dokumentacja projektowa
› cena zależy od zakresu inwestycji
Kosz na śmieci
Ławka z oparciem i podłokietnikami
Ławka młodzieżowa
Stojak na rowery
3

Koszt:

ok. 10 000-25 000 zł
ok. 2 000 zł za 1m2

Koszt:

min. 5 000 zł
2 200 zł
2 500 zł
2 000 zł
2000 zł

Nawierzchnie zarówno poliuretanowe, jak i z trawy syntetycznej na podbudowie konstrukcji, zapewniającej
zbieranie wody pochodzącej z opadów oraz jej rozsączanie. Powoduje to zmniejszanie wprowadzania wód
opadowych do kanalizacji deszczowej oraz lepsze warunki gruntowo-wodne dla pobliskich terenów.
2

Siedziska na konstrukcji
› 20 miejsc – dwurzędowa konstrukcja stalowa
Wiaty z siedziskami – np. na boiska lub obiekty lekkoatletyczne
› 14 osobowa, siedzenia PCV na konstrukcji stalowej
dług. 8 m, wys. 2, pokrycie z poliwęglanu bezbarwnego
Wieszaki na ubrania
Tablica informacyjna z regulaminem
Niskie ogrodzenie (wys. 1 m)
Wysokie ogrodzenie (wys. 1,6 - 2 m)
KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Boisko poliuretanowe - jeden zabieg czyszczenia w roku*
Boisko z trawy syntetycznej - zestaw zabiegów w roku*
(1 kompleksowy zestaw zabiegów + 2 x szczotkowanie + 1
czyszczenie)
Pozostałe obiekty portowe (bieżące utrzymanie w czystości:
sprzątanie i zgrabienie, czyszczenie elementów, wywożenie
śmieci w okresie 3 lat)
* Koszty utrzymania należy obliczyć na okres 3 lat.

24 000 zł
25 000 zł
2000 zł
2 500 zł
250 zł za 1 mb
350 zł za 1 mb
3 zł 50 gr/m2
5 zł/m2
3 780 zł

PAMIĘTAJ!
Jeśli cena projektu znajduje się „na granicy” środków przyznanych na daną dzielnicę, skontaktuj się
z Gdyńskim Centrum Sportu, które może pomóc w znalezieniu oszczędniejszego rozwiązania.
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Karta projektu

Budowa, przebudowa lub remont boiska
wielofunkcyjnego
Poniżej podano orientacyjne ceny brutto. Ostatecznej wyceny dokonują pracownicy
Gdyńskiego Centrum Sportu, indywidualnie dla każdego projektu.
1. Boisko wielofunkcyjne wymaga nawierzchni poliuretanowej. Przemnóż jej cenę przez
powierzchnię planowanego boiska.
Cena za m2:

RODZAJ NAWIERZCHNI:

400 zł
600 zł

Nawierzchnia poliuretanowa
Nawierzchnia poliuretanowa
na podbudowie rozsączającej

Powierzchnia:

x
x

Koszt:

2

______ m =
______ m2 =

2. Wybierz wyposażenie oraz uwzględnij ewentualny koszt ogrodzenia. Szczegóły dotyczące
wyposażenia prosimy zawrzeć w opisie projektu.
WYPOSAŻENIE:
Dwie bramki

Cena za zestaw:

Koszt:

9 000 zł x
7 000 zł x

1 zestaw =
1 zestaw =

(dotyczy tylko boisk na terenach szkolnych
lub w miejscach gdzie jest możliwość
przechowywania słupków i siatki)

5 000 zł x

1 zestaw =

Pojedynczy kosz do streetballu
Zestaw: dwa kosze do koszykówki,
dwie bramki do piłki nożnej/ręcznej,
dwa słupki do siatkówki
Ławka z oparciem i podłokietnikami

3 500 zł x

1 zestaw =

21 000 zł x

1 zestaw =

Dwa kosze do koszykówki
Dwa słupki + siatka do siatkówki,
tenisa lub badmintona

2 500 zł
2 000 zł
24 000 zł
25 000 zł
2 000 zł
2 200 zł
2 000 zł
2 500 zł

Ławka młodzieżowa
Siedziska na konstrukcji
Wiaty z siedziskami
Wieszaki na ubrania
Kosz na śmieci

x _____ szt. =
x _____ szt. =
x _____ szt. =

x _____ szt. =
x _____ szt. =
2 500 zł x _____ szt. =

Stojak na rowery
Tablica informacyjna z regulaminem
Szczotki do czyszczenia obuwia
sportowego
OGRODZENIE (opcjonalnie):
Piłkochwyty (wysokość 4 m, 6m)

x _____ szt. =
x _____ szt. =
x _____ szt. =

Cena za 1 mb:

1 000/1 200 zł x

Długość:

Koszt:

_____ m =

Łączny koszt wyposażenia i ogrodzenia = __________
4

3. Oblicz również koszty 3 – letniego utrzymania boiska:
Cena za m2:

UTRZYMANIE OBIEKTU:
Boisko poliuretanowe - jeden
zabieg czyszczenia w roku

3 zł 50 gr

Powierzchnia:

x

Koszt:

2

______ m x 3 =

4. Koszt wykonania obowiązkowej dokumentacji wynosi ok. 18 000 zł.
5. Zsumuj koszty z poprzednich punktów.

18 000 zł
(1) nawierzchnia

(2) wyposażenie
i ogrodzenie

(3) koszty utrzymania (4) dokumentacja
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(5) łączny koszt

Karta projektu

Budowa, przebudowa lub remont boiska do piłki
nożnej4
Poniżej podano orientacyjne ceny brutto. Ostatecznej wyceny dokonują pracownicy
Gdyńskiego Centrum Sportu, indywidualnie dla każdego projektu.
1. Wybierz rodzaj nawierzchni. Przemnóż jej cenę przez powierzchnię planowanego boiska.
RODZAJ NAWIERZCHNI:
Nawierzchnia poliuretanowa
Nawierzchnia poliuretanowa
na podbudowie rozsączającej
Sztuczna trawa
Sztuczna trawa na
podbudowie rozsączającej

Cena za m2:

Powierzchnia:

Koszt:

2

400 zł
600 zł

x
x

______ m =
______ m2 =

400 zł
600 zł

x
x

______ m2 =
______ m2 =

2. Podlicz koszty wyposażenia, małej architektury oraz ewentualnego ogrodzenia.
WYPOSAŻENIE:
Dwie bramki

Cena:

Ławka z oparciem i podłokietnikami
Ławka młodzieżowa
Siedziska na konstrukcji

Liczba:

9 000 zł x 1 zestaw
2 500 zł x _____ szt.
2 000 zł x _____ szt.
24 000 zł x _____ szt.

Koszt:

=
=
=
=

25 000 zł x _____ szt. =
2 000 zł x _____ szt. =

Wiaty z siedziskami
Wieszaki na ubrania
Kosz na śmieci

2 200 zł x _____ szt. =

Stojak na rowery

2 000 zł x _____ szt. =
2 500 zł x _____ szt. =

Tablica informacyjna z regulaminem
Szczotki do oczyszczania obuwia
sportowego
OGRODZENIE (opcjonalnie):
Piłkochwyty (wysokość 4m/6m)

2 500 zł x _____ szt. =
Cena za 1 mb:

Długość:

1000/1200zł x

Koszt:

_____ m =

Łączny koszt wyposażenia i ogrodzenia = __________
3. Oblicz również koszty 3 – letniego utrzymania boiska:
UTRZYMANIE OBIEKTU:
Boisko poliuretanowe - jeden
zabieg czyszczenia w roku

4

Cena za m2:

3 zł 50 gr

Powierzchnia:

x

Koszt:

2

______ m x 3 =

Jeśli chcesz stworzyć boisko, na którym będzie można uprawiać także inne sporty, skorzystaj z karty projektu
„Budowa boiska wielofunkcyjnego”.
6

Boisko z trawy syntetycznej zestaw zabiegów w roku
(1 kompleksowy zestaw
zabiegów + 2 x szczotkowanie
+ 1 czyszczenie)

5 zł

x

______ m2 x 3 =

4. Koszt wykonania obowiązkowej dokumentacji wynosi ok. 20 000 zł.
5. Zsumuj koszty z poprzednich punktów.

20 000 zł
(1) nawierzchnia

(2) wyposażenie
i ogrodzenie

(3) koszty utrzymania (4) dokumentacja
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(5) łączny koszt

Karta projektu

Budowa Placu Sportów Miejskich
Plac Sportów Miejskich to obiekt służący do trenowania takich dyscyplin jak crossfit, street
workout, parkour czy teqball.
Poniżej podano orientacyjne ceny brutto. Ostatecznej wyceny dokonują pracownicy
Gdyńskiego Centrum Sportu, indywidualnie dla każdego projektu.
1. Wybierz rodzaj nawierzchni. Przemnóż jej cenę przez powierzchnię placu, aby otrzymać koszt
wykonania nawierzchni.
RODZAJ NAWIERZCHNI:
Kostka betonowa dla nawierzchni
pieszej
Kostka betonowa przepuszczająca
wodę dla nawierzchni pieszej
Poliuretanowa
Poliuretanowa na podbudowie
rozsączającej

Cena za m2:

Powierzchnia:

Koszt:
2

150 zł x ______ m =
250 zł x ______ m2 =
400 zł x ______ m2 =
600 zł x ______ m2 =

2. Podlicz koszty wyposażenia, małej architektury oraz ewentualnego ogrodzenia. Szczegóły
dotyczące wyposażenia prosimy zawrzeć w opisie projektu.
WYPOSAŻENIE:
Zestaw urządzeń do ćwiczeń

Cena:

Liczba:

100 000 zł x 1 zestaw =
2 500 zł x _____ szt. =

Ławka z oparciem i podłokietnikami
Ławka młodzieżowa

2 000 zł x _____ szt. =

Wieszaki na ubrania

2 000 zł x _____ szt. =

Kosz na śmieci

2 200 zł x _____ szt. =

Stojak na rowery

2 000 zł x _____ szt. =

OGRODZENIE (opcjonalnie):
Niskie (wysokość 1 m)

Koszt:

Cena za 1 mb:

Długość:

Koszt:

250 zł x ______ m =
350 zł x ______ m =

Standardowe (wysokość 1,6-2,0 m)

Łączny koszt wyposażenia i ogrodzenia = __________
3. Koszty utrzymania obiektu:
UTRZYMANIE OBIEKTU
Bieżące utrzymanie w czystości: sprzątanie i zgrabienie,
czyszczenie elementów, wywożenie śmieci w okresie 3 lat
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Koszt:

3 780 zł

4. Koszt wykonania obowiązkowej dokumentacji wynosi ok. 15 000 zł.
5. Zsumuj koszty z poprzednich punktów.

15 000 zł
(1) nawierzchnia

(2) wyposażenie
i ogrodzenie

(3) koszty utrzymania (4) dokumentacja
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(5) łączny koszt

Karta projektu

Budowa siłowni miejskiej
Poniżej podano orientacyjne ceny brutto. Ostatecznej wyceny dokonują pracownicy
Gdyńskiego Centrum Sportu, indywidualnie dla każdego projektu.
1. Wybierz rodzaj nawierzchni. Przemnóż jej cenę przez powierzchnię planowanej siłowni.
Cena za m2:

RODZAJ NAWIERZCHNI:
Kostka betonowa dla nawierzchni
pieszej
Kostka betonowa przepuszczająca
wodę dla nawierzchni pieszej
Poliuretanowa
Poliuretanowa na podbudowie
rozsączającej

Powierzchnia:

Koszt:

2

150 zł x ______ m =
250 zł x ______ m2 =
400 zł x ______ m2 =
600 zł x ______ m2 =

2. Podlicz koszty wyposażenia, małej architektury oraz ewentualnego ogrodzenia. Szczegóły
dotyczące wyposażenia prosimy zawrzeć w opisie projektu.
WYPOSAŻENIE:
Stanowisko do ćwiczeń

Cena:

5 500 zł
2 500 zł
2 000 zł
2 000 zł
2 200 zł
2 000 zł

Ławka z oparciem i podłokietnikami
Ławka młodzieżowa
Wieszaki na ubrania
Kosz na śmieci
Stojak na rowery
OGRODZENIE (opcjonalnie):
Niskie (wysokość 1 m)

Liczba:

x
x
x
x
x
x

_____ szt.
_____ szt.
_____ szt.
_____ szt.
_____ szt.
_____ szt.

Cena za 1 mb:

Długość:

Koszt:

=
=
=
=
=
=
Koszt:

250 zł x ______ m =
350 zł x ______ m =

Standardowe (wysokość 1,6-2 m)

Łączny koszt wyposażenia i ogrodzenia = __________
3. Koszty utrzymania obiektu:
UTRZYMANIE OBIEKTU
Bieżące utrzymanie w czystości: sprzątanie i zgrabienie,
czyszczenie elementów, wywożenie śmieci w okresie 3 lat

Koszt:

3 780 zł

4. Koszt wykonania obowiązkowej dokumentacji wynosi ok. 12 000 zł.
5. Zsumuj koszty z poprzednich punktów.

12 000 zł
(1) nawierzchnia

(2) wyposażenie
i ogrodzenie

(3) koszty utrzymania (4) dokumentacja
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(5) łączny koszt

Karta projektu

Budowa obiektu do lekkoatletyki
Poniżej podano orientacyjne ceny brutto. Ostatecznej wyceny dokonują pracownicy
Gdyńskiego Centrum Sportu, indywidualnie dla każdego projektu.
1. Przemnóż cenę bieżni przez jej planowaną powierzchnię. Pojedynczy tor bieżni powinien
mieć szerokość co najmniej 1,2 m i długość (jeśli to możliwe) co najmniej 60 m.
Cena za m2:

RODZAJ NAWIERZCHNI:

Powierzchnia:

400 zł x
600 zł x

Bieżnia o nawierzchni syntetycznej
Bieżnia o nawierzchni syntetycznej
na podbudowie rozsączającej

Koszt:

2

______ m =
______ m2 =

2. Wybierz wyposażenie oraz uwzględnij ewentualny koszt ogrodzenia.
WYPOSAŻENIE:
Skocznia do skoku w dal i trójskoku

Cena:

65 000 zł
2 500 zł
2 000 zł
24 000 zł
25 000 zł
2 000 zł
2 200 zł
2 000 zł

Ławka z oparciem i podłokietnikami
Ławka młodzieżowa
Siedziska na konstrukcji
Wiaty z siedziskami
Wieszaki na ubrania
Kosz na śmieci
Stojak na rowery

Koszt:

x 1 zestaw =
x _____ szt. =
x _____ szt. =
x _____ szt. =
x
x
x
x

_____ szt.
_____ szt.
_____ szt.
_____ szt.

=
=
=
=

2 000 zł x _____ szt. =

Tablica informacyjna z regulaminem
OGRODZENIE (opcjonalnie):
Niskie (wysokość 1 m)

Liczba:

Cena za 1 mb:

Długość:

Koszt:

250 zł x ______ m =
350 zł x ______ m =

Standardowe (wysokość 1,6-1,7 m)

Łączny koszt wyposażenia i ogrodzenia = __________
3. Oblicz również koszty 3 – letniego utrzymania obiektu:
Cena za m2:

UTRZYMANIE OBIEKTU:
Bieżnia o nawierzchni
syntetycznej - jeden zabieg
czyszczenia w roku

3 zł 50 gr

Powierzchnia:

x

Koszt:

2

______ m x 3 =

4. Koszt wykonania obowiązkowej dokumentacji wynosi ok. 12 000 zł.
5. Zsumuj koszty z poprzednich punktów.

12 000 zł
(1) nawierzchnia

(2) wyposażenie

(3) koszty utrzymania (4) dokumentacja
11

(5) łączny koszt

Obiekty do
rekreacji
i zieleń miejska

Weryfikacją projektów dot. zieleni miejskiej
zajmują się pracownicy Wydziału Ogrodnika
Miasta
ogrodnik.miejski@gdynia.pl
tel.: 58 620 72 86

Weryfikacją projektów dot. placów zabaw
i większości projektów rekreacyjnych
zajmują się pracownicy Zarządu Dróg i
Zieleni
sekretariat@zdiz.gdynia.pl
tel.: 58 761 20 00
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Cennik

Zieleń miejska, parki, mała architektura
Poniżej podano orientacyjne ceny brutto. Ostatecznej wyceny dokonują pracownicy Biura
Ogrodnika Miasta, indywidualnie dla każdego projektu.
W kosztorysie projektu należy dodatkowo uwzględnić cenę:
• wykonania projektu (ok. 2-30 tys. zł)
• pielęgnacji przez okres 3 lat gwarancji (30% łącznego kosztu materiału roślinnego i ściółkowego)
• tablicę informacyjną o realizacji inwestycji z Budżetu Obywatelskiego

PRACE PORZĄDKOWE, PRZYGOTOWYWANIE TERENU:
Usuwanie samosiewów o średnicy pnia do 3 cm
Usuwanie samosiewów o średnicy pnia od 3 cm do 14 cm
Frezowanie pnia drzewa do 0,75 m2
Wycinka drzew do 5 m wysokości
Wycinka drzew powyżej 5 m wysokości
Wycinka drzew z miejsc trudno dostępnych
Niwelacja terenu (głębokość do 30 cm)
Niwelacja terenu (głębokość powyżej 30 cm) + wywóz ziemi
Ziemia do kształtowania terenu + rozplantowanie
Zrywanie darni (usunięcie trawnika lub chwastowiska) + wywóz
Przygotowanie terenu pod obsadzenia bylinowe, wymiana gleby
(głębokość 20-30 cm)
Przygotowanie terenu pod obsadzenia krzewami, wymiana gleby
(głębokość ok. 30 -50 cm)
Wywóz gruzu i kamieni (0,5 m3 - 1 tona)
Wywóz odpadów zielonych (5m3 - 1 tona)
Wywóz odpadów zmieszanych (1,5m3 -1 tona)
TRAWNIKI:
Założenie trawnika z siewu (na płaskim terenie) + częściowa wymiana
ziemi (głębokość ok. 10 cm)
Założenie trawnika z siewu (na skarpie) + częściowa wymiana ziemi
(głębokość ok. 10 cm)
Założenie trawnika z rolki (na płaskim terenie) + częściowa wymiana
ziemi (głębokość ok. 5 cm)
Założenie trawnika z rolki (na skarpie) + częściowa wymiana ziemi
(głębokość ok. 5 cm)
Renowacja trawnika
Zrywanie darni (usunięcie trawnika lub chwastowiska) bez wywozu
Koszenie nieużytków (teren płaski i skarpa)
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Koszt:

33 zł za m2
108-172 zł za szt.
1 300 zł za szt.
324-648 zł za szt.
648-2 920 zł za szt.
1 188-3 132 zł za szt.
33 zł za 10 m2
92 zł za 10 m2
195 zł za m3
22 zł za m2
38 zł za m2
54 zł za m2
216 zł za t
425 zł za t
972 zł za t
Koszt:

33 zł za m2
38 zł za m2
49 zł za m2
54 zł za m2
8 zł za m2
16 zł za m2
5,50 zł za 10 m2

KWIATY, TRAWY OZDOBNE, DONICE:
Sadzenie cebul kwiatowych małych (krokusy i tulipany i żonkile,
60-100 szt./m2)
Sadzenie cebul kwiatowych dużych (hiacynty i czosnki, 25 szt./m2)
Sadzenie roślin jednorocznych + podłoże, bez przygotowania
terenu (np. bratek, aksamitka, begonia, pelargonia)
Sadzenie bylin, traw ozdobnych do 9 szt./m2 + podłoże, bez
przygotowania terenu
Obsadzanie donic do 1m2– zmiana wiosenna i jesienna
Obsadzanie donic do 1m2– zmiana letnia
KRZEWY I DRZEWA:
Sadzenie pnączy + podłoże, nawóz

Koszt:

237 zł za m2
324 zł za m2
118 zł za m2
165 - 195 zł za m2
270 zł za m2
360 zł za m2
Koszt:

Przesadzanie krzewów + podłoże, nawóz
Sadzenie krzewów średniej wielkości + podłoże, nawóz
Sadzenie dużych krzewów + podłoże, nawóz
Sadzenie krzewów żywopłotowych + podłoże, nawóz
Przesadzanie drzew młodych + podłoże, nawóz
Przesadzanie drzew do 35 cm obwodu – przesadzarką
Przesadzanie drzew powyżej 35 cm obwodu – przesadzarką
Sadzenie drzew + podłoże, nawóz
Palikowanie drzew
ŚCIÓŁKOWANIE:
Kora bez agrowłókniny

33 zł za szt.
22 zł za szt.
43-54 zł za szt.
od 78 zł za szt.
85 zł za mb
1 080-1 290 zł za szt.
2 160 zł za szt.
3 240 zł za szt.
2 380 zł za szt.
216 zł za kompl.
Koszt:

Agrowłóknina do ściółkowania
Kamień polny płukany (frakcja 16-32 mm o gr. 5 cm) z transportem
Kamień otoczak biały (frakcja 20-40 mm o gr. 5cm) z transportem
Grys ozdobny (szary norweski lub dolomitowy biały, frakcja 8–16
mm o gr. 5 cm)
ŁĄKI KWIETNE, OGRODY DESZCZOWE:
Wykonanie łąki kwietnej jednorocznej w istniejącym trawniku
Wykonanie prostego ogrodu deszczowego ze ściółkowaniem
kamieniem oraz roślinami
Pielęgnacja i utrzymanie roczne ogrodu deszczowego
OGRODZENIA, OBRZEŻA, ŚCIEŻKI

24 zł za m2
5,50 zł za m2
35 zł za m2
108 zł za m2
54 zł za m2
Koszt:

38 zł za m2
1 188 zł za m2
8,70 zł za m2
Koszt:

Obrzeża aluminiowe
Obrzeża betonowe przy ścieżkach
Obrzeża PCV mocowane za pomocą 3 szt. szpili
Krawężnik betonowy przy ulicach
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86 zł za mb
54 zł za mb
40 zł za mb
175 zł za mb

Ścieżka żwirowa bez krawężników
Nawierzchnia mineralna typu Hanse Grand bez obrzeży
Nawierzchnia Terra WAY wodoprzepuszczalna bez obrzeży
Niskie ogrodzenie terenów zielonych
Demontaż siatki ogrodzeniowej + wywóz odpadów
Demontaż słupków ogrodzeniowych + wywóz odpadów
MAŁA ARCHITEKTURA (KOSZT UWZGLĘDNIA MONTAŻ):
Ławka betonowo-drewniana z oparciem (deska z drewna sosnowego
lub liściastego)
Ławka metalowo-drewniana z oparciem i podłokietnikami (deska z
drewna sosnowego lub liściastego)
Ławka stalowo-drewniana z oparciem i podłokietnikami (deski z
drewna egzotycznego)
Ławka bez oparcia
Koszt 3-letniego utrzymania ławki/przysiadaka
Demontaż ławki wkopanej
Demontaż ławki wbetonowanej
Transport ławki (z załadunkiem i rozładunkiem, odległość do 10 km)
Transport donicy o masie do 250 kg (z załadunkiem i rozładunkiem,
odległość do 10 km)
Ławka solarna
Przysiadak
Kosz na śmieci metalowy z daszkiem
Kosz na śmieci stalowy (stawiany np. przy ulicach)
Kosz na śmieci z betonu architektonicznego
Stojak na rowery 2-4 stanowisk
Tablica informacyjna A4
Tablica informacyjna z regulaminem (dotyczy placów zabaw,
wybiegów dla psów)
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216 zł za m2
324 zł za m2
378 zł za m2
250 zł za mb
65 zł za mb
27 zł za szt.
Koszt:

2 000 zł za szt.
2 500 zł za szt.
3 000 zł za szt.
1 800 zł za szt.
708 zł za szt.
40 zł za szt.
53 zł za szt.
64 zł za szt.
64 zł za szt.
15 000 zł za szt.
3 250 zł za szt.
2 200 zł za szt.
3 000 zł za szt.
2 000 zł za szt.
1 500 zł za szt.
1 200 zł za szt.
2 500 zł za szt.

Cennik

Zazielenienie placów do zabaw, terenów rekreacyjnych
i parków kieszonkowych
Istnieje możliwość zgłoszenia projektu, którego celem jest zazielenienie istniejącego placu do zabaw,
terenu rekreacyjnego lub parku kieszonkowego.
Wykonując nasadzenia w obrębie placu zabaw należy brać pod uwagę m.in.: wielkość terenu, uzbrojenie
podziemne terenu, strefy bezpieczeństwa urządzeń, rodzaj nasadzeń. W związku z tym, określenie
możliwość zastosowania zazielenienia placów zabaw rozpatrywane będzie indywidualne dla każdego
obiektu na etapie weryfikacji wniosku.
Wykonanie nasadzeń i pielęgnacja istniejącej zieleni będą rozpatrywane indywidualnie dla każdej realizacji
w konsultacji z Wnioskodawcą.
We wniosku należy określić lokalizację terenu (nr działki).

Poniżej podano orientacyjne ceny brutto.
ZADRZEWIENIE
Posadzenie 1 drzewa
(wycena obejmuje: zakup materiału szkółkarskiego i ziemi
urodzajnej, nawożenie, transport, robociznę, palikowanie,
gwarancyjną pielęgnację 3-letnią)
ZAZIELENIENIE RABATAMI BYLIN I KRZEWÓW :
Pakiet mały – nasadzenia o powierzchni do 30 m2
(dwie, trzy grupy krzewów lub bylin, traw)
Pakiet średni – nasadzenia o powierzchni do 50 m2
(kilka większych grup bylin i krzewów lub np.
żywopłot wokół placu)
Pakiet duży – nasadzenia o powierzchni do 100 m2
(zaaranżowanie całości terenu)

Koszt:

2 900 zł

Koszt:

18 000 zł
30 000 zł
60 000 zł

Wycena obejmuje: przygotowanie terenu, zdjęcie darni i jej wywóz, ułożenie ziemi urodzajnej,
posadzenie krzewów i bylin, zakup materiału roślinnego, ziemi urodzajnej, nawożenie, niskie
ogrodzenie fragmentów rabat chroniące przed zadeptaniem lub dzikami, ściółkowanie oraz
pielęgnację gwarancyjną przez 3 lata.
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Place zabaw i wybiegi dla psów

Praktyczne informacje dotyczące miejskich placów
do zabaw i wybiegów dla psów
Co warto wiedzieć?
1. Wybór lokalizacji: place do zabaw i wybiegi dla psów powinny być usytuowane na działce
budowlanej. Wybór terenu leśnego lub rolniczego wiąże się z wydłużeniem procedur oraz
znaczącym zwiększeniem kosztów realizacji.
2. Oświetlenie i monitoring: Zarząd Dróg i Zieleni (ZDiZ) nie realizuje budowy oświetlenia
i monitoringu, w związku z tym, poniższe wyceny nie obejmują tego zakresu robót.
3. Zieleń: Możliwość wykonania nasadzeń i pielęgnacja istniejącej zieleni będą rozpatrywane
indywidualnie dla każdej realizacji. Istnieje możliwość uwzględnienia w projekcie
zastosowania naturalnych elementów zgodnie z ideą naturalnych placów do zabaw.
4. Zasada dostępności przestrzeni wspólnych dla wszystkich mieszkańców: w związku z
obowiązywanie w Gdyni standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (OzN)
każdy plac do zabaw i wybieg dla psów realizowany przez ZDiZ, wymaga uzyskania warunków
brzegowych i uzgodnień w zakresie dostępności obiektu dla wszystkich mieszkańców
przygotowywaną przez Wydział Dostępności Urzędu Miasta.
5. Projekt i realizacja: Rodzaj i charakter urządzeń i wyposażenia oraz sposób ich
rozmieszczenia określi projekt zagospodarowania terenu, który będzie konsultowany
z Wnioskodawcą na etapie jego opracowywania, a który uwzględni charakter dzielnicy,
przestrzeń w której będzie zrealizowany, istniejącą infrastrukturę i zieleń oraz grupę
docelową, której dedykowana będzie przestrzeń. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej
zostaną określone szacunkowe koszty realizacji inwestycji, a faktyczny koszt budowy placu
zbaw będzie znany po wyborze wykonawcy projektu oraz robót budowlanych w trybie
przetargowym.
6. Bezpieczeństwo: Obiekty rekreacyjne w miejscach publicznych muszą gwarantować
bezpieczeństwo użytkowania i dlatego ich wyposażenie musi spełniać wymogi określone
w przepisach i normach, a urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikaty wydane przez
jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji lub inny
równorzędny podmiot. Istnieje możliwość skorzystania z certyfikacji urządzeń
zindywidualizowanych.
Składniki cenotwórcze budowy placu
zabaw. Na koszt i sposób wykonania placu
do zabaw wpływają następujące czynniki:
• konieczność opracowania
dokumentacji projektowokosztorysowej,
• istniejące zagospodarowanie
terenu,
• ukształtowanie terenu,
• konieczność przygotowania terenu,

Składniki cenotwórcze budowy wybiegu dla
psów.
Na koszt i sposób wykonania wybiegu dla
psów wpływają następujące czynniki:
• konieczność opracowania
dokumentacji projektowokosztorysowej,
• istniejące zagospodarowanie terenu,
• ukształtowanie terenu,
• zieleń istniejącą,
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•
•
•
•
•
•
•

•

przebieg sieci uzbrojenia
podziemnego,
zieleń istniejącą,
rodzaj urządzeń zabawowych,
uwzględnienie certyfikacji urządzeń
specjalnych,
jakość materiałów, z których będą
wykonane urządzenia zabawowe,
rodzaj nawierzchni zastosowanej
pod urządzeniami na placu zabaw,
pozostałe elementy wyposażenia
takie jak np. ławki, kosze na
odpady, stojaki na rowery,
ogrodzenie, tablice z regulaminem.

•
•
•
•
•
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konieczność przygotowania terenu
(np. oczyszczenie z samosiewów),
przebieg sieci uzbrojenia
podziemnego,
liczba i rodzaj urządzeń do zabaw i
treningów dla psów,
jakość materiałów, z których będą
wykonane urządzenia,
ilość i rodzaj nawierzchni,
pozostałe elementy wyposażenia
takie jak np. ławki, kosze na odpady,
stojaki na rowery, ogrodzenie, tablice
z regulaminem.

Cennik

Budowa placu zabaw
WAŻNA UWAGA! Zachęcamy do składania wniosków na przebudowę istniejących placów do
zabaw, będących w utrzymaniu ZDiZ, a wymagających wymiany wyposażenia i nawierzchni,
z dostosowaniem tych obiektów do aktualnych standardów i oczekiwań użytkowników.

Poniżej znajduje się wycena przestrzeni do zabawy. Kwota uzależniona jest od dostępnej
powierzchni. Oba warianty uwzględniają zastosowanie zasady projektowania dostępnego dla
wszystkich mieszkańców. W wariancie podstawowym przyjęto szacunkowy koszt w oparciu o
urządzenia ze średniej półki cenowej, przy wariancie rozszerzonym - z wysokiej półki cenowej
oraz przy założeniu, że teren jest płaski i pozbawiony uzbrojenia podziemnego.
Poniżej podano orientacyjne ceny brutto.
1. PLAC ZABAW O POWIERZCHNI DO 200 M2:
Wariant podstawowy

Koszt:

min. 200 000 zł
300 000 zł

Wariant rozszerzony
2. PLAC ZABAW O POWIERZCHNI DO 300 M2:
Wariant podstawowy

Koszt:

min. 300 000 zł
450 000 zł

Wariant rozszerzony
3. PLAC ZABAW O POWIERZCHNI DO 500 M2:
Wariant podstawowy

Koszt:

min. 400 000 zł
600 000 zł

Wariant rozszerzony
4. PLAC ZABAW O POWIERZCHNI DO 1 000 M2:
Wariant podstawowy
Wariant rozszerzony

Koszt:

min. 500 000 zł
800 000 zł

5. KOSZT UTRZYMANIA OBIEKTU:

Koszt:

Koszt 3-letniego utrzymania

15 000 zł

Powyższe ceny uwzględniają przygotowanie projektu, dostawę i montaż urządzeń
zabawowych oraz wyposażenia dodatkowego, tj. np.: ławki, kosze, ogrodzenie itp. oraz
wykonanie różnego rodzaju nawierzchni w obrębie placu i poza nim o ile będzie taka potrzeba.
PAMIĘTAJ! W związku ze zmianą sposobu wyceny budowy placów do zabaw we wniosku należy
określić:
• lokalizację (numer działki),
• orientacyjną powierzchnię,
• przedział wiekowy użytkowników, dla których przeznaczony jest obiekt uwzględniający
potrzeby danej dzielnicy (dzieci młodsze, dzieci starsze, młodzież, przestrzeń o charakterze
wielopokoleniowym),
• ewentualnie tematykę placu (np. bajkowa, morska, naturalny plac do zabaw,
eksperymentarium).
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Budowa wybiegu dla psów
Poniżej podano orientacyjne ceny brutto.

WYBIEG DLA PSÓW O POWIERZCHNI:
do 500 m2

Koszt:

100 000 zł
200 000 zł
15 000 zł

do 1 000 m2
3-letni koszt utrzymania obiektu

Powyższe ceny uwzględniają uporządkowanie terenu, dostawę i montaż kilku urządzeń do
zabaw i treningu dla psów oraz wyposażenia dodatkowego, tj. np.: ławki, kosze, ogrodzenie
itp. oraz wykonanie nawierzchni w obrębie wybiegu.
Szacunkowe koszty, dla każdego wariantu, mogą być wyższe np. w sytuacji, gdy:
• proponowany teren jest trudny (skarpy, duże różnice wysokości terenu, uzbrojenie
podziemne),
• niezbędne będzie oczyszczenie terenu z samosiewów drzew i krzewów,
• zajdzie konieczność wybudowania ciągu pieszego, który będzie stanowił dojście do
obiektu.

PAMIĘTAJ! W związku ze zmianą sposobu wyceny budowy wybiegów dla psów, proponujemy aby
nie sporządzać szczegółowej wyceny projektu, jak to było przyjęte we wcześniejszych edycjach
Budżetu Obywatelskiego.
We wniosku należy określić:
• lokalizację (numer działki),
• orientacyjną powierzchnię.
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Windy,
platformy,
defibrylatory

Weryfikacją projektów dot. budowy wind i
platform poprawiających dostęp do budynków
osobom z niepełnosprawnościami zajmują się
pracownicy Wydziału Budynków
Violetta Obuchowicz - Klose:
e-mail: v.obuchowicz-klose@gdynia.pl
tel.: 58 668 23 04

Weryfikacją projektów z zakresu zdrowia zajmuje
się Gdyńskie Centrum Zdrowia
e-mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl ,
tel. 58 880 83 22
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Windy, platformy zewnętrzne i defibrylatory
Poniżej podano orientacyjne ceny brutto.
1. Windy i platformy zewnętrzne
Projekty zakładające budowę lub modernizację wind i platform rozpatrywane będą za każdym razem
indywidualnie, ze względu na zakres zadania: winda czy platforma, ilość kondygnacji oraz możliwości
techniczne.

KOSZT UTRZYMANIA WINDY/PLATFORMY:

Koszt:

Koszt utrzymania technicznego przez okres 3 lat

15 000 zł

2. Defibrylatory montowane na zewnątrz budynków i defibrylatory wolnostojące.

DEFIBRYLATORY
Defibrylator AED (3G) montowany na zewnątrz budynku (AED,
kapsuła, montaż kapsuły i podłączenie do sieci energetycznej, tablica
informacyjna), wymiana baterii i elektrod
Defibrylator AED wolnostojący:
› Defibrylator AED z kapsułą
› Stojak dla defibrylatora wolnostojącego
› Projekt przyłączenia do sieci energetycznej dla wolnostojącego
› Przyłączenie do sieci energetycznej defibrylatora
wolnostojącego
› Wymiana baterii i elektrod
Defibrylator AED (3G) montowany wewnątrz budynku (AED, szafka,
montaż szafki, tablica informacyjna), wymiana baterii i elektrod
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Koszt:

16 300 zł
24 800 zł
13 500 zł
4 000 zł
2 000 – 3 000 zł
2 000 – 3 000 zł
1 300 zł
12 300 zł

Ulice
i oświetlenie

Weryfikacją projektów drogowych zajmują
się pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni
sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Tel: 58 761 20 00

Weryfikacją projektów oświetleniowych
zajmują się pracownicy Wydziału Inwestycji
wydz.inwestycji@gdynia.pl
Tel: 58 668 83 00
Weryfikacją projektów dot. wiat przystankowych
zajmują się pracownicy Zarządu Komunikacji
Miejskiej
Piotr Koehna: p.koehna@gdynia.pl
Tel: 58 660 54 32
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Budowa dróg, chodników, schodów
Poniżej podano orientacyjne ceny brutto. Ostatecznej wyceny dokonują pracownicy Zarządu
Dróg i Zieleni, indywidualnie dla każdego projektu.
CHODNIKI I KRAWĘŻNIKI O SZEROKOŚCI 2M:
Chodnik ograniczony obrzeżami z obu stron
+ rozbiórka starego chodnika
Chodnik ograniczony obrzeżami z obu stron
Chodnik ograniczony obrzeżem i krawężnikiem
+ rozbiórka starego chodnika
Chodnik ograniczony obrzeżem i krawężnikiem
CHODNIKI I KRAWĘŻNIKI O SZEROKOŚCI 1,5 M:
Chodnik ograniczony obrzeżami z obu stron
+ rozbiórka starego chodnika
Chodnik ograniczony obrzeżami z obu stron
Chodnik ograniczony obrzeżem i krawężnikiem
+ rozbiórka starego chodnika
Chodnik ograniczony obrzeżem i krawężnikiem

Koszt:

830 zł za mb
730 zł za mb
940 zł za mb
790 zł za mb
Koszt:

680 zł za mb
590 zł za mb
780 zł za mb
650 zł za mb
160 zł za mb

Krawężnik betonowy

SCHODY I PORĘCZE:

Koszt:

3 130 zł za mb
553 zł za mb

Schody betonowe o szerokości 2 m
Poręcz schodów

Koszt:
JEZDNIE:
Jezdnia z kostki betonowej grubości 8 cm,
rozbiórka starej nawierzchni
Jezdnia z płyt YOMB

380 zł za m2
380 zł za m2
150 zł za m2

Nawierzchnia bitumiczna (nakładka)
WYKONANIE REGULACJI URZĄDZEŃ:

Koszt:

Włazów kanałowych

690 zł za szt.

Zaworów wodociągowych i gazowych

270 zł za szt.

Studni teletechnicznych

850 zł za szt.
560 zł za szt.

Kratek ulicznych
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INFRASTRUKTURA ROWEROWA:

Koszt:

Dokumentacja projektowa
Droga rowerowa
Droga rowerowa z nawierzchnią bitumiczną
Droga rowerowa z nawierzchnią mineralnożywiczną wodoprzepuszczalną
Wyznaczenie pasa rowerowego na jezdni
Czerwone wypełnienie pasa rowerowego
Stojak rowerowy z montażem
Podpórka rowerowa
Stacja napraw rowerów
Utwardzenie nawierzchni pod stojak, stację
naprawy rowerów

400 zł za mb
1 500 zł za mb
1 500 zł za mb
2 000 zł za mb
80 zł za mb
210 zł za mb
2 000 zł za szt.
2 200 zł za szt.
6 000 zł za szt.
400 zł za m2

Stojaki rowerowe oraz stacje naprawy rowerów muszą być lokalizowane na nawierzchniach
utwardzonych, dlatego w określonych przypadkach należy doliczyć koszt utwardzenia
(ostatnia pozycja w tabeli).
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Ruch drogowy i oznakowanie ulic
ZALECA SIĘ! Jeśli dostrzegasz w dzielnicy problem związany z organizacją ruchu, opisz go dokładnie
w projekcie. Urzędnicy, na etapie weryfikacji projektu, zaproponują Ci najlepsze rozwiązanie by mu
zaradzić i pomogą odpowiednio je wycenić.
Poniżej podano orientacyjne ceny brutto. Ostatecznej wyceny dokonują pracownicy Zarządu Dróg
i Zieleni, indywidualnie dla każdego projektu.
Niektóre przedsięwzięcia wymagają wykonania dodatkowego projektu zmiany organizacji ruchu,
wycenianego odrębnie przez ZDiZ.

ZNAKI DROGOWE, BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM:
Słupek stalowy do montażu znaków i luster drogowych + montaż
Tarcza znaku drogowego + montaż
Lustro drogowe o średnicy 80 cm + montaż
Wymalowanie 1 m2 oznakowania poziomego jezdni
(cienkowarstwowo)
Próg zwalniający + oznakowanie
Słupek wygradzający
Wyniesione przejście dla pieszych + oznakowanie
OZNAKOWANIE ULIC I PLACÓW:
Tablica z nazwą ulicy w Śródmieściu Gdyni, długość ok. 0,6 m
+ słupek, montaż, odtworzenie fragmentu nawierzchni
Tablica z nazwą ulicy w Śródmieściu Gdyni, długość ok. 1,2 m
+ słupek, montaż, odtworzenie fragmentu nawierzchni
Tablica z nazwą ulicy poza Śródmieściem Gdyni, długość ok. 0,6 m
+ słupek, montaż, odtworzenie fragmentu nawierzchni
Tablica z nazwą ulicy poza Śródmieściem Gdyni, długość ok. 1,2 m
+ słupek, montaż, odtworzenie fragmentu nawierzchni
Tablica ozdobna z nazwą placu, skweru itp.
+ słupek, montaż, odtworzenie fragmentu nawierzchni
Tablica naścienna + montaż
Tablica wolnostojąca + montaż, dokumentacja projektu

TABLICA INFORMACJI PASAŻERSKIEJ:
Tablica z podłączeniem (poniżej 50 m kanalizacji teletechnicznej)
wraz z dokumentacja projektową

Koszt:

393 zł
526 zł
1 354 zł
86 zł
7 000 zł
213 zł
18 000 zł
Koszt:

4 420 zł
4 600 zł
1 370 zł
1 550 zł
5 150 zł
3 000 zł
14 000 zł
Koszt:

110 000 zł

UWAGA: Postawienie tablicy informacji pasażerskiej za każdym razem wymaga wykonania
dokumentacji projektowej.
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SYGNALIZACJA ŚWIETLNA:

Koszt:

Zmiana programu istniejącej sygnalizacji świetlnej
Sterownik, zasilanie, szafka do nowej sygnalizacji świetlnej
+ projekt sygnalizacji świetlnej, wydanie warunków
Maszt niski
Maszt wysoki
Metr kanalizacji lokalnej (do połączenia masztów)
Sygnalizator dźwiękowy
Przycisk dla pieszych
Pętla indukcyjna*

5 200 zł
115 000 zł
4 000 zł
30 000 zł
500 zł
700 zł
600 zł
1 500 zł

* Wymagane są po 3 pętle na każdym pasie na każdym wlocie skrzyżowania oraz po 2 pętle
na każdym pasie na każdym wylocie skrzyżowania.
Orientacyjny łączny koszt nowej sygnalizacji świetlnej: od 250 000 do 800 000 zł za
skrzyżowanie.

AKTYWNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH:

Koszt:

System detekcji pieszych

17 000 zł
za 1 etap przejścia

WIATY PRZYSTANKOWE:

Koszt:

Projekt postawienia wiaty w nowej lokalizacji
Wiata standardowej wielkości
Wiata wspornikowa (bez boków – do lokalizacji w miejscach z
wąskimi chodnikami)
3-letni koszt utrzymania wiaty przystankowej (mycie +
naprawy/wymiana szyb)
Oświetlenie wiaty z paneli fotowoltaicznych
Oświetlenie wiaty i gabloty rozkładowej z paneli fotowoltaicznych
Ekran-e-papierowy zasilany panelami solarnymi prezentującymi
najbliższe odjazdy (zalecany montaż w dzielnicach na obrzeżach
miasta)
+ roczny koszt utrzymania (po upływie 2-letniej gwarancji)
Zabrukowanie nóg pod wiatą (dotyczy tylko nowych lokalizacji)
Dodatkowe zabruki (dodatkowe odtworzenie bez podbudowy)
Zabruki z podbudową (wykonanie od nowa)
Dodatkowe krawężniki (wykonanie od nowa)
Zielona ściana (wiata standardowa i większa, montaż zieleni na
obecnych wiatach)
Pielęgnacja zielonej ściany na szerokości 2 paneli (przez okres 3 lat)
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4 500 zł
30 000 zł
29 200 zł
2 300 zł
7 500 zł
10 500 zł
49 000 zł
3 500 zł
700 zł za m2
80 zł za m2
170 zł za m2
100 zł za mb
5 000 zł za szt.
12 000 zł

Cennik

Oświetlenie zewnętrzne
Ostatecznej wyceny budowy nowego oświetlenia dokonują pracownicy Wydziału Inwestycji,
indywidualnie dla każdego projektu.
Wyceną modernizacji istniejących latarni zajmuje się Zarząd Dróg i Zieleni.
Poniżej podano orientacyjne ceny brutto.
UWAGA: Oświetlenie wymaga wykonania oddzielnej dokumentacji projektowej, nawet jeśli
stanowi część większej inwestycji (na przykład parku, siłowni miejskiej).
BUDOWA SIECI I ELEMENTY OŚWIETLENIA:

Średni koszt:

1 lampa
(w koszcie zawiera się m.in. wykonanie następujących elementów,
robót i montażu: fundamentu, słupa oświetleniowego, oprawy
oświetleniowej, kabla zasilającego, wykonania robót budowlanych
(wykopy, praca sprzętu budowlanego), odtworzenia nawierzchni,
wykonania pomiarów i inne)

15 000 zł

DOKUMENTACJA I POZWOLENIA:
Koszt:
Projekt budowlany i wykonawczy, projekt tymczasowej organizacji 15–20 % kosztów
ruchu, specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy
budowy
inwestorskie, uzyskanie decyzji administracyjnych i in.
UWAGA! Jednak nie mniej niż 10 000 zł
Łączny koszt inwestycji zostanie uzyskany przez pomnożenie kosztów budowy przez 1,2.

1,2
(1) łączny koszt budowy

(2) łączny koszt inwestycji

Koszt:

MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA :
Dobudowa kolejnej oprawy bez wymiany słupa, na istniejącej latarni
(np.: zamiast 1 oprawy na słupie będą wisieć 2 oprawy)
Wymiana oprawy sodowej na LED, bez zmiany ilości opraw (sztuka
za sztukę) bez wymiany słupa
Wymiana słupa

3 000 zł za 1 szt.
oprawy
2 000 zł za 1 szt.
oprawy
6 000 zł za 1 szt.

UWAGA: na jednym słupie mogą wisieć maksymalnie 2-3 oprawy. Jeżeli wymagana jest
większa ilość opraw, konieczna jest również wymiana słupa.
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Projekty miękkie
(nieinwestycyjne)
Weryfikacją projektów z zakresu edukacji zajmuje się
Wydział Edukacji
wydz.edukacji@gdynia.pl,
tel. 58 761 77 00
Weryfikacją projektów z zakresu kultury zajmuje się
Wydział Kultury
wydz.kultury@gdynia.pl
tel. 58 527 49 06
Weryfikacją projektów z zakresu zdrowia zajmuje się
Gdyńskie Centrum Zdrowia
e-mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl ,
tel. 58 880 83 22
Weryfikacją projektów z zakresu sportu i rekreacji zajmuje
się Gdyńskie Centrum Sportu
Łukasz Ceyrowski – l.ceyrowski@gdyniasport.pl,
tel. 606 216 900
oraz
Wydział Polityki Rodzinnej
e-mail: rodzina@gdynia.pl
tel. 58 620 00 64
Weryfikacją projektów z zakresu ochrony środowiska
zajmuje się
Wydział Środowiska
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
tel. 58 668-84-80
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Kultura, edukacja, zdrowie, sport
Poniżej podano orientacyjne ceny brutto (z uwzględnionym podatkiem VAT). Ostatecznej
wyceny dokonują pracownicy Wydziału Kultury, Wydziału Edukacji, Gdyńskiego Centrum Zdrowia,
Gdyńskiego Centrum Sportu lub innych komórek i jednostek miejskich, indywidualnie dla każdego
projektu.
PAMIĘTAJ!
Przy planowaniu zajęć na terenach placówek oświatowych koniecznie udaj się do dyrekcji w celu
uzyskania pisemnej zgody na ich realizację. Gdy otrzymasz zgodę dyrekcji szkoły, uwzględnij we
wniosku koszty eksploatacyjne i obsługi technicznej pomieszczeń, w których zajęcia miałyby się
odbyć. Jeśli nie uzyskasz zgody dyrektora, rozważ możliwość realizacji projektu w innych
jednostkach miejskich na terenie dzielnicy np. w domu sąsiedzkim w Przystani, czy w bibliotece,
bądź ujmij w projekcie koszty wynajmu komercyjnego sali w oparciu o dostępną w dzielnicy
infrastrukturę.
Dla każdego wydarzenia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym zaplanuj też koszty jego promocji.
Przy planowaniu wydarzeń plenerowych pamiętaj o uwzględnieniu kosztów związanych z ich obsługą,
np. transportu sprzętu, uporządkowania przestrzeni po spotkaniu itp.
Planując budżet wydarzenia, oszacuj liczbę osób, które wezmą w nim udział, od tego bowiem zależy
ostateczna cena wielu kategorii budżetowych.
Podane niżej cenniki zawierają najbardziej typowe wydatki związane z organizacją wydarzenia.
Dostosuj je do specyfiki planowanej imprezy.

KOSZTY EKSPLOATACYJNE I OBSŁUGA TECHNICZNA
POMIESZCZEŃ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH (SZKOŁACH)
Sala gimnastyczna
Sala lekcyjna
ZBIORY KSIĄŻEK DO BIBLIOTEK
50 pozycji popularno-naukowych

Koszt:

150 zł za godz.
60 zł za godz.
Koszt:

3 500 zł
2 500 zł

50 pozycji z beletrystyki
SPOTKANIA W BIBLIOTEKACH/SZKOŁACH (autorskie, występy):
Honoraria dla gości/autorów
Poczęstunek
Teatrzyk dla dzieci (wynagrodzenia artystów, wyposażenie
techniczne – mikrofony, agregat, koszty ZAiKS)
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Koszt:

500-1 500 zł za os.
10 zł za os.
3 000-6 000 zł

KINO PLENEROWE:
Zakup licencji do filmu pełnometrażowego

Koszt:

Wynajem toalet przenośnych (1 toaleta na 50 osób)
Koszty obsługi pełnej podczas pokazu plenerowego
Koszty obsługi pełnej podczas pokazu w sali/wnętrzu

ZAJĘCIA EDUKACYJNE/ARTYSTYCZNE:
Wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia/instruktora
Materiały (wydruki, materiały plastyczne, papiernicze)

FESTYN/ŚWIĘTO ULICY/PIKNIK SĄSIEDZKI:
Wynajęcie sceny z nagłośnieniem i oświetleniem i obsługą
techniczną
Zespół muzyczny – honorarium
Konferansjer/prowadzący
Wynajem toalet przenośnych (1 toaleta na 50 osób)
Ratownik medyczny
Wynajęcie namiotów (4mx4m)
Wypożyczenie kompletu 2 ławek i stołu
Ubezpieczenie festynu
Pokazy np. kuglarskie
Poczęstunek
Stefa animacji dziecięcej (dla dzieci do 5 r.ż., wyposażenie
miejsca, animator do 2 godz.)
Zjeżdżalnie dmuchane, trampoliny
Zakup licencji do odtwarzania muzyki
Sprzątanie terenu, usuwanie śmieci
Ochrona
Koszty przygotowania terenu i transportu
Koszty obsługi w czasie wydarzenia
ZAWODY SPORTOWE5:
Wypożyczenie agregatu 2kW

ok. 900 zł za film
200 - 400 zł za szt.
1 900 – 2 100 zł za dzień
500 - 800 zł za dzień
Koszt:

100-600 zł za godz.
20-40 zł za os.
Koszt:

2 000-6 000 zł
2 000-10 000 zł
500-2 000 zł
400 zł za szt.
400 zł za dzień
350 zł za szt.
40-60 zł za kompl.
300 zł
wycena indywidualna
15-20 zł za os.
2000 zł
wycena indywidualna
(nie mniej niż 2 500 zł)
500 zł
1 000 zł za dzień
500-1 000 zł za dzień
500 zł za dzień
800 zł za dzień
Koszt:

100 zł za dzień
100 zł za szt.
40 zł za szt.

Brama startowa
Podesty sceniczne

5

Gdyńskie Centrum Sportu w trakcie swoich wydarzeń sportowych nie ma w swoim zakresie
ubezpieczenia osób biorących udział w wydarzeniu (NNW).
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Nagłośnienie (1 kolumna + mikrofon)

100 zł za zestaw
50 zł za szt.
300-400 zł za dzień
10 zł za szt.
50 zł za szt.
200 zł za dzień
30-50 zł za godz.
400 zł za dzień
10 zł duży
6 zł mały
9 zł drewniany
90 zł komplet mały
150 zł komplet duży
500 zł za usługę
300 zł za dzień
400 zł za dzień
zgodnie z cennikiem

Podium
Spiker
Leżak
Namiot
Strefa animacji
Ratownik medyczny
Medale dla uczestników

Puchary dla zwycięzców
Transport
Obsługa techniczna
Fotorelacja
Zaiks, Stoart, Spav, SAWP
ZAJĘCIA SPORTOWE
Instruktorzy sportowi

Koszt

190 zł za godz.
220 zł za godz.
(z kijami)

Instruktor nordic walking

PROMOCJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH, EDUKACYJNYCH,
SPORTOWYCH
Druk materiałów promocyjnych: plakaty i ulotki (zależy od
formatu i nakładu)
Baner
Reklama w mediach płatnych

HOTELE DLA OWADÓW
Hotel o wymiarach wys. 90 cm, szer. 40 cm

Koszt

od 150 zł
400 zł
od 150 zł

Koszt:

Hotel o wymiarach wys. 120 cm, szer. 138 cm
Hotel o wymiarach wys. 180 cm, szer. 83 cm
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745 zł
2 980 zł
4 370 zł

Karty projektów

Sport
1. BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
(maksymalna ilość dzieci biorąca udział w projekcie 700 osób):
Koszt:
15 000 zł brutto
Całość w tym:
• Koszty promocji
• Przygotowanie i wypożyczenie sprzętu (agregat, wyp. auta, brama startowa, flagi)
• Udostępnienie miejsca zawodów i uzyskanie niezbędnych pozwoleń
• Przygotowanie trasy i miasteczka (oznaczenia, taśmy, barierki, baner imprezy)
Obsługa techniczna
• Prowadzenie biura zawodów (agrafki + materiały biurowe)
• Oprawa muzyczna + spiker. Zamówienie pamiątkowych medali
Zamówienie pucharów
• Wykonanie numerów startowych
• Nagrody dla dzieci
• Pakiety startowe
• Wynajem barierek
• Fotorelacja
• Zatrudnienie ochrony
• Przygotowanie wyników i klasyfikacji
• Zabezpieczenie medyczne
• Wynajem agregatów + paliwo
• Usługa transportu
2. GRA TERENOWA Z MAPĄ I KOMPASEM (2 EDYCJE NA DZIELNICY):
Całość w tym:
• Koszty promocji
• Opracowanie map w terenie oraz druk
• Projekt tras i opracowanie graficzne
• Medale
• Obsługa techniczna
• Upominki dla uczestników
• Zaplecze techniczne (namiot zawodów/ agregat + paliwo)

Koszt:

8 000 zł brutto

3. CYKLICZNE ZAJĘCIA SPORTOWE, TANECZNE DLA MIESZKAŃCÓW
Koszt:
15 000 zł brutto
Całość w tym:
• Koszt instruktora ok. 36 zajęć +/- ( w zależności od statusu osoby zatrudnianej)
• Koszty promocji
• Koszty pomieszczeń i obsługi technicznej
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------------------------------Dział Diagnoz i Partycypacji
Laboratorium Innowacji Społecznych
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
tel. 58 727 39 10,
www.bo.gdynia.pl
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