PRZYKŁADOWE, SZACUNKOWE KOSZTY FUNKCJONOWANIA MIASTA
nazwa inwestycji

Koszt opracowania dokumentacji projektowej
INFRASTRUKTURA DROGOWA
Ulica lokalna
budowa ulicy lokalnej - polbruk, jezdnia 5 mb + chodniki obustronne 2 x 2 mb
budowa ulicy lokalnej - asfalt, jezdnia 5 mb + chodniki obustronne 2 x 2 mb
budowa ulicy lokalnej - polbruk, jezdnia 6 mb + chodniki obustronne 2 x 2 mb
budowa ulicy lokalnej - asfalt, jezdnia 6 mb + chodniki obustronne 2 x 2 mb
budowa ulicy lokalnej - żwir, 6 mb + obustronne pobocze 2 x 1 mb
Ulica miejska
budowa ulicy miejskiej (kategoria ruchu KR3): asfalt, jezdnia 6 mb + chodniki
obustronne 2 x 2 mb

jednostka

cena brutto [zł]

4-6 % wartości inwestycji

1 mb
1 mb
1 mb
1 mb
1 mb

2 650,00
3 450,00
3 100,00
4 000,00
1 650,00

1 mb

4 400,00

budowa ulicy miejskiej (kategoria ruchu KR3): asfalt, jezdnia szerokość 7 mb + chodniki
obustronne 2 x 2 mb

1 mb

4 950,00

Inne elementy układu drogowego
Budowa kanału deszczowego ø300
Budowa chodnika z polbruku o szerokości 2 mb

1 mb
1 mb

1 350,00
550,00

Budowa miejsca parkingowego (lokalizacja przy jezdni)
Budowa miejsca parkingowego (lokalizacja poza istn. jezdnią)
Ścieżka rowerowa
budowa ścieżki rowerowej asfaltowej o szerokości 2,5 mb
budowa ścieżki rowerowej asfaltowej o szerokości 2,5 mb z rozbiórką istniejacej
infrastruktury drogowej
Budowa sygnalizacji świetlnej
przy przejściu przez ulicę jednojezdniową
przy przejściu przez ulicę dwujezdniową
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
ustawienie znaku drogowego (oznakowanie pionowe)
próg zwalniający z gotowych elementów (szerokość 6 m)
wyniesione przejście dla pieszych

1 szt.
1 szt.

6 600,00
11 000,00

1 mb

770,00

1 mb

1 100,00

1 kpl.
1 kpl.

300 000,00
500 000,00

1 szt.
1 kpl.
1 kpl.

550,00
4 400,00
11 000,00

1 szt.

5 500,00

1 szt.

8 500,00

1 szt.

15 000,00

1 szt.

21 000,00

500 m2
1 mb
1 m2
1 m2

45 000,00 - 50 000,00
430,00 - 500,00
500,00 - 600,00
125,00 - 170,00

1 szt.
1 kpl. (3-8 szt.)

25 000,00 - 50 000,00
10 000,00 - 20 000,00

MAŁA ARCHITEKTURA
Latarnia
1 punkt świetlny (wysięgnik, oprawa, warkocz podwieszony na słupach obcych)
1 punkt świetlny (wysięgnik, oprawa, warkocz podwieszony na słupach obcych) ze
skrzynką oświetleniową
1 punkt świetlny (słup, wysięgnik, oprawa, kabel energetyczny)
1 punkt świetlny (słup, wysięgnik, oprawa, kabel energetyczny) ze skrzynką
oświetleniową
Plac zabaw
budowa osiedlowego placu zabaw (bez urządzeń), nawierzchnia żwirowa
ogrodzenie placu zabaw (wys. do 1,3 m)
nawierzchnia amortyzująca upadek z wysokości 2,4 m (poliuretan)
utwardzenie (dojścia do urządzeń)
Urządzenia zabawowe
urządzenie wielofunkcyjne złożone min. z drabinek i ścianki wspinaczkowej
drabinki wolnostojące

karuzela tarczowa
karuzela bączek
karuzela dla osób niepełnoprawnych z podłożem z poliuretanu
huśtawka podwójna
huśtawka pojedyncza
huśtawka typu "ważka"
huśtawka dla osób niepełnosprawnych
piaskownica
bujak na sprężynie
stół betonowy do ping ponga
stół betonowy do gier planszowych (szachy, chińczyk)
pomosty wiszące
zjeżdżalnia
trampolina
zjazd linowy
rama obrotowa - kapsuła (kosmiczny surfer)
poligon

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

7 500,00 - 10 000,00
4 000,00 - 6 000,00
30 000,00 - 37 000,00
5 000,00 - 7 500,00
4 000,00 - 6 000,00
3 000,00 - 5 000,00
37 000,00 - 45 000,00
6 000,00 - 10 000,00
2 000,00 - 4 000,00
7 500,00 - 10 000,00
7 500,00 - 10 000,00
5 000,00 - 10 000,00
8 500,00 - 17 000,00
15 000,00 - 60 000,00
8 500,00 - 13 000,00
27 000,00 - 40 000,00
25 000,00 - 35 000,00

1 kpl.

70 000,00 - 120 000,00

1 szt.
1 szt.
1 szt
1 szt.

1 500,00 - 2 000,00
1 500,00 - 2 000,00
1 000,00 - 1 500,00
1 500,00 - 2 000,00

1 m2
1 m2

400,00 - 600,00
400,00

Budowa siłowni zewnętrznych (bez ogrodzenia, oświetlenia i monitoringu)
budowa nawierzchni i kompleksowe wyposażenie siłowni (w tym zamontowanie ok. 10
urządzeń typu: wioślarz, orbitek, biegacz, stepper/twister, wyciskanie siedząc + wyciąg
górny, ławeczka do ćwiczeń, koła taj-chi)
Inne
ławka
ławka z oparciem
kosz na śmieci
stojak na rowery
Boisko
budowa boiska ze sztucznej trawy
budowa boiska z nawierzchnią poliuretanową

boisko do siatkówki plażowej
ogrodzenie boiska (siatka stalowa wys. 4m)
piłkochwyty (wys. 6 m)
oświetlenie boiska (instalacja, 4 słupy, 8 opraw)

1 szt.
1 mb
1 mb.
1 kpl.

50 000,00 - 60 000,00
550,00 - 740,00
700,00
70 000,00

1 kpl. (2 kosze)

10 000,00 - 12 000,00

1 szt.

35 000,00 - 40 000,00

street workout - w zależności od powierzchni użytkowej (20-80 m 2) i ilości elementów

1 szt.

18 000,00 - 60 000,00

bieżnia (3-torowa dł. 75 m)
ścianka wspinaczkowa (wys. do 2m)
altana rekreacyjna (drewniana)
ogrodzenie systemowe panelowe (wys. 1,63) na betonowym fundamencie

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 mb.

130 000,00
60 000,00 - 70 000,00
35 000,00 - 50 000,00
650,00 - 750,00

1 szt.
1 szt.
1 m2
1 m2
1 m2
1 m2
1 m2
1 m2
1 m2
1 m2

300,00 - 650,00
25,00 - 50,00
150,00 - 180,00
100,00 - 150,00
35,00 -70,00
8,00 - 10,00
20,00 - 25,00
12,00 -15,00
12,00 - 14,00
8,00 - 10,00

1 cm

2,70-5,50

1 cm

2,60-12,00

kosze do koszykówki
Monitoring wizyjny
1 punkt monitoringu wizyjnego (kamera z podłączenie do istniejącej infrastruktury)
Inne obiekty

ZIELEŃ MIEJSKA
Nasadzenia
posadzenie drzewa o obwodzie pnia ok. 15 cm
posadzenie krzewu (do 1 m wysokości)
nasadzenie bylin (10-12 szt. )
nasadzenie roślin cebulowych (80 -150 szt.)
nasadzenie pnączy (1 -2szt.)
założenie trawnika z siewu
założenie trawnika z rolki
wysiew nasion (łąka kwietna)
zdjęcie darni z wywozem
przygotowanie podłoża (wymiana ziemi, wyprofilowanie terenu, inne)
Zabiegi pielęgnacyjne
przycinka drzew (cena zależy od obwodu pnia - mierzony w cm na wysokości 130 cm
od gruntu)
wycinka drzew

frezowanie pnia (cena w zależności od obwodu pnia drzewa)
karczowanie pnia
wycinka krzewów bez karczowania (w zależności od powierzchni)
wycinka krzewów z karczowaniem (w zależności od powierzchni)
koszenie zieleńców
Inne
śmietniczka/zakup
opróżnianie śmietniczki
tablice z regulaminem korzystania z obiektu (rozmiar B2)
latarnia parkowa
budka dla ptaków/ karmik

1 cm
1 cm
1 m2
1 m2
1 m2

3,20-4,00
3,20-3,50
5,00-25,00
10,00-35,00
0,10-0,12

1 szt.
1szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

400,00
2,00 - 8,00
700,00 - 1 500,00
5 500,00 - 6 500,00
100,00 - 400,00

godzina
dzień
1 sztuka/dzień
1 sztuka/dzień
dzień
dzień
dzień
dzień
dzień
dzień
1 sztuka/dzień

600,00 - 4 000,00
22 000,00
100,00 - 250,00
300,00 - 700,00
1 000,00 - 2 800,00
2 500,00 - 4 400,00
2 800,00
11 000,00
22 000,00
1 700,00
400,00
~7 000,00 - 49 000,00

honorarium/osoba
honorarium/osoba
honorarium/osoba
honorarium/osoba
honorarium/osoba
honorarium/osoba

1 000,00 - 10 000,00
1 000,00 - 5 000,00
1 000,00 - 3 000,00
2 000,00 - 15 000,00
1 000,00 - 10 000,00
1 000,00 - 6 000,00

KULTURA
Organizacja wydarzenia
wynajem sali do 400 osób
wynajem sali na ok. 800 osób
wynajem reflektorów
wynajem projektora multimedialnego z obsługą
nagłośnienie koncertu (ballady, piosenka aktorska)
nagłośnienie koncertu (rock, metal)
wynajem sceny z zadaszeniem – 6x8 m
wynajem sceny z zadaszeniem – 8x10 m
wynajem sceny z zadaszeniem – 12x10 m
wynajem podestu scenicznego – 4x8 m
wynajem kabin sanitarnych
Produkcja spektaklu
scenografia, projekt i wykonanie
honoraria aktorów
honoraria tancerzy
reżyseria
choreografia
projekt animacji multimedialnej

Druk książki
tomiki poezji/proza (druk czarno-biały, miękka oprawa, format do A6 - A5) do 100
stron
tomiki poezji/proza (druk czarno-biały, miękka oprawa, format do A6 - A5) do 300
stron
wydawnictwo historyczne, opatrzone zdjęciami (druk czarno-biały, miękka oprawa,
format A5, do 350 stron)
wydawnictwo historyczne, opatrzone zdjęciami, dokumentami archiwalnymi (druk
kolorowy, twarda
oprawa,(druk
format
A5-B5, do
300 stron)
wydawnictwo
albumowe
kolorowy,
twarda
oprawa, format A4, do 350 stron)
Koncert muzyki klasycznej, m.in.
dyrektor artystyczny
wykonawcy (solista, wokalista, instrumentalista)
osoba prowadząca
obsługa techniczna

ZAiKS
Inne
tablica upamiętniająca - mała, odlew z brązu, wymiar ok. 40 x 60 cm.
tablica upamiętniająca - duża z płaskorzeźbą, odlew z brązu, wymiar ok. 80 x 110 cm.
pomnik/rzeźba wraz z zagospodarowaniem terenu (forma pomnika wybrana w drodze
postępowania konkursowego, okres realizacji do 2 lat)
mural (projekt + wykonanie)

nakład 300 egz.

5 000,00 - 8 000,00

nakład 300 egz.

6 000,00 - 9 000,00

nakład 500 egz.
nakład 500 egz.

8 000,00 - 12 500,00
10 000,00 - 16 000,00

nakład 500 egz.

18 000,00 - 34 000,00

honorarium/osoba
honorarium/osoba
honorarium/osoba

2 000,00 - 6 000,00
250,00 - 7 000,00
1 000,00 - 2 000,00

honorarium/osoba

800,00 - 1 500,00
do uzgodnienia wg
stawek

1 szt.

~10 000,00

1 szt.

~35 000,00

1 szt.
~400 000,00
1) honorarium/osoba 1) od 7 000 zł lub
lub
2) za 1 m2 (projekt, 2) od 100 zł do 140 za
wykonanie i
1m2
materiały)

SPORT
wynajem sali sportowej (z szatniami i natryskami będąca częścią składową obiektu)
uzależnione od lokalizacji (strefy) i powierzchnia użytkowej: powyżej 700 m 2, od 300
m2 do 700 m2, do 300 m2
obsługa medyczna podczas zawodów (ratownik medyczny)
nagrody rzeczowe
zakup koszulek
obsługa księgowa projektu

godzina
godzina
sztuka
sztuka
usługa

20,00 - 400,00
25,00 - 60,00
do 750,00
20,00 - 80,00
200,00 - 1 500,00

SPRAWY SPOŁECZNE
Koszty zatrudnienia specjalistów
psycholog
logopeda
psychiatra
terapeuta zajęciowy
terapeuta pedagogiczny
asystent osoby niepełnosprawnej
pedagog
konsultacje pedagogiczne i interwencja kryzysowa
psycholog dziecięcy
psychiatra dziecięcy
psychoterapeuta
terapeuta rodziny
terapeuta indywidualny dzieci
terapeuta indywidualny dorosłych
terapeta grupowy dla rodziców
trenerzy TZA i TUS
certyfikowany specjalista terapii uzależnień
socjoterapeuta (zajęcia grupowe)
socjoterapeuta (zajęcia indywidualne)
arteterapeuta
wychowawca-opiekun

Stawka godzinowa [zł]
45,00 - 118,00
35,00-70,00
118,00 - 150,00
30,00
60,00
30,00
60,00 - 118,00
60,00
80,00
150,00
100,00 - 118,00
100,00
80,00
80,00
58,00
60,00
80,00
35,00-140,00
60,00
30,00
20,00-23,00

20,00-25,00
30,00
50,00
20,00
15,00
45,00 (informatyk)
80,00
80,00
80,00
80,00
60,00
100,00
40,00-110,00
100,00
85,00-118,00
19,00 - 38,00
80,00
80,00
80,00

wychowawca-kierownik PWD
pielęgniarka
fizjoterapeuta
opiekun
pomoc opiekuna
trener szkolenia
doradca zawodowy
dietetyk
diabetolog
okulista
oligofrenopedagog
wykładowca języka migowego
instruktor zajęć
tłumacz języka migowego
prawnik
pracownik socjalny
psychoterapeuta uzależnień
specjalista w zakresie poradnictwa rodzinnego
animator zajęć
maseczka jednorozowa 1 sztuka

5,00

maseczka wielorazowa 1 szt

10,00

rękawiczki jednorazowe (opakowanie 100 szt.)

32,00 - 90,00

przyłbice (osłony twarzy) 1 szt.

19,00 - 50,00

Żel antybakteryjny 500 ml

30,00 - 35,00

płyn do dezynfekcji 1 l

27,00 - 100,00

płyn do powierzchni 5 l

ok. 80 zł

EDUKACJA
Koszty wykonania zadań edukacyjnych
wynagrodzenie nauczyciela*
wynagrodzenie wykładowcy/trenera

Stawka godzinowa [zł]
65,00
105,00

Koszty wykonania zadań z wykorzystaniem pomieszczeń placówek oświatowych
sala gimnastyczna - powierzchna użytkowa do 300 m2
sala gimnastyczna - powierzchna użytkowa od 300 m2 do 700m2
sala sportowa - powierzchnia użytkowa powyżej 700 m2
sala lekcyjna
sala konferencyjna, aula - powierzchnia użytkowa do 200 m2
sala konferencyjna, aula - powierzchnia użytkowa powyżej 200 m2
sala gimnastyczna - powierzchna użytkowa do 300 m2 (ORGANIZACJA POZARZĄDOWA,
KLUBY SPORTOWE REALIZUJĄCE ZADANIA PUBLICZNE)

Stawka godzinowa [zł]
od 30,00
od 60,00
od 90,00
od 15,00
od 100,00 za godz.
od 120,00 za godz.
20,00 za godz.

sala gimnastyczna - powierzchna użytkowa od 300 m2 do 700m2 (ORGANIZACJA
POZARZĄDOWA, KLUBY SPORTOWE REALIZUJĄCE ZADANIA PUBLICZNE)
sala sportowa - powierzchnia użytkowa powyżej 700 m2 (ORGANIZACJA
POZARZĄDOWA, KLUBY SPORTOWE REALIZUJĄCE ZADANIA PUBLICZNE)
sala lekcyjna, sala konferencyjna, aula, świetlica, stołówka, sala dydaktyczna
(ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, KLUBY SPORTOWE REALIZUJĄCE ZADANIA PUBLICZNE)
Koszty wykonania zadań z wykorzystaniem boisk szkolnych
boisko trawiaste - powierzchna użytkowa do 1000
boisko trawiaste - powierzchna użytkowa od 1000 do 1400
boisko trawiaste - powierzchna użytkowa od 1400 do 2000
boisko trawiaste - powierzchna użytkowa od 2000 do 2500
boisko trawiaste - powierzchna użytkowa powyżej 2500
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej lub innej - powierzchnia
użytkowa do 500
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej lub innej - powierzchnia
użytkowa od 500 do 1000
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej lub innej - powierzchnia użytkowa
od 1000 do 1200
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej lub innej - powierzchnia użytkowa
od 1200 do 1500

40,00 za godz.
60,00 za godz.

2 za godz.
Stawka godzinowa [zł]
Strefa I**
Strefa II
40,00
30,00
60,00
50,00
80,00
70,00
100,00
90,00
120,00
110,00
40,00

30,00

60,00

50,00

80,00

70,00

100,00

90,00

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej lub innej - powierzchnia użytkowa
powyżej 1500

110,00

100,00

*wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta

** Strefa I - centrum miasta Białegostoku, obejmujący obszar ograniczony: ul.
Towarową, ul. Daleką, ul. Skorupską, ul. F. Chopina, ul. Św. Wojciecha, ul. Świętojańską
do ul. J. K. Branickiego, ul. J.K. Branickiego do ul Augustowskiej, ul. Augustowską, ul. A.
Mickiewicza do ul. Podleśnej, ul. 11-ego Listopada do ul. Zwierzynieckiej, ul.
Zwierzyniecką, ul. M. Kopernika do ul. Łomżyńskiej, ul. Bohaterów Monte Cassino, ul.
Poleską. Strefa II - obejmująca pozostały obszar miasta Białegostoku.

