Zarząd Zieleni Miejskich
Przedmiotem działalności Zarządu Zieleni Miejskich jest w szczególności:
•wykonanie zadań pozostających w zakresie utrzymania urządzonych terenów zielonych w mieście;
•utrzymanie zieleni wysokiej (drzew i krzewów) oraz zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych;
•prowadzenie gospodarki leśnej w lasach powierzonych w administrowanie Zarządowi;
•sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach, na terenie miasta Łodzi, nie stanowiących
własności Skarbu Państwa;
•prowadzenie ogrodu zoologicznego oraz ogrodu botanicznego w zakresie obowiązków ustawowych
nałożonych na takie jednostki;
•sprawowanie ochrony nad obszarami rezerwatów przyrody na terenie miasta Łodzi;
•prowadzenie edukacji przyrodniczej oraz popularyzowanie aktywnych form wypoczynku z
wykorzystanie zasobów powierzonych Zarządowi

Lp Produkt

Szacunkowe koszty w zł brutto

1

wykonanie alejki z kostki granitowej z demontażem
starej nawierzchni

230 zł/m2

2

wykonanie alejki z nawierzchni asfaltowej z demontażem 235 zł/m2
starej nawierzchni

3

budowa nowej alejki o nawierzchni asfaltowej

180 zł/m2

4

budowa alejki z kostki betonowej

180 zł/m2

5

rekultywacja trawników/ zakładanie trawników

15 zł/m2

6

zakup i montaż nowego kosza na śmieci

500 zł/szt.

7

wykonanie boiska wielofunkcyjnego 20x30m2 z
nawierzchnią tartanową, nieogrodzonego, z montażem
koszy do gry, bramek, wraz z opracowaniem
dokumentacji projektowej

200 000,00 zł

8

zakup i montaż nowego kosza parkowego

ok. 500 zł/szt.

9

zakup i montaż nowej ławki parkowej

900-1500 zł/szt.

10 nasadzenie drzew

650 zł/szt.

11 nasadzenia krzewów

30 zł/szt.

12 urządzenie średniej wielkości placu zabaw, z
ogrodzeniem, z nawierzchnią amortyzującą
poliuretanową wraz z dokumentacją projektową

ok. 500 000 zł

13 nawierzchnia amortyzująca z poliuretanu

400 zł/m2

14 siłownia zewnętrzna z 5 urządzeniami (z wykonaniem
nawierzchni poliuretanowej)

45 000,00 zł

15 stelaż z tablicą informacyjną

ok. 1 200 zł

16 dokumentacja projektowo - kosztorysowa

5 000 - 25 000 zł (w zależności od
rodzaju inwestycji)

Wydział Gospodarki Komunalnej
Przedmiotem działalności Wydziału Gospodarki Komunalnej są w szczególności:
•renaturyzacja rzek
•dbanie o tereny zielone, które nie są parkami
•dbanie o czystość (kwestie dzikich wysypisk, koszy ulicznych, czystości elewacji)
•dbanie o czystość dróg (odśnieżanie, przycinanie trawy przy drogach)
•gospodarka odpadami (segregacja śmieci, elektrośmieci)
•termomodernizacja budynków szkolnych

Lp Opis czynności, prac, robót - do wykonania.

Szacunkowe koszty w zł brutto

1

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
zagospodarowania terenu pod plac zabaw dla dzieci.

10.000 – 15.000 zł (w zależności
od powierzchni terenu
przeznaczonego pod budowę
placu zabaw
i jego wyposażenia
w urządzenia zabawowe i
komunalne).

2

Budowa placu zabaw dla dzieci obejmująca następujące
elementy: ogrodzenie terenu, wyposażenie w urządzenia
zabawowe i komunalne (ławki, kosze, stojaki na rowery),
wykonanie nawierzchni amortyzujących z piasku pod
urządzeniami oraz utwardzenie terenu pod ciągi piesze i
dojścia.

200 - 400 zł za 1 m2 powierzchni
terenu przeznaczonego pod plac
zabaw kwota w zależności od ilości
i rodzaju urządzeń zabawowych i
komunalnych oraz producenta.

3

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
zagospodarowania terenu pod siłownię plenerową.

10.000 – 15.000 zł
(w zależności od powierzchni
terenu przeznaczonego pod
budowę siłowni plenerowej i jej
wyposażenia w urządzenia
siłownicze i komunalne).

4

Budowa siłowni plenerowej obejmująca następujące
elementy: wyposażenie w urządzenia siłownicze i
komunalne (ławki, kosze, stojaki na rowery), wykonanie
nawierzchni utwardzonej pod urządzeniami oraz
utwardzenie terenu pod ciągi piesze i dojścia.

200 - 300 zł za 1 m2 powierzchni
terenu przeznaczonego pod
siłownię plenerową kwota w
zależności od ilości i rodzaju
urządzeń siłowniczych i
komunalnych oraz producenta.

5

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
budowy parkingu dla samochodów osobowych, na
terenach niezabudowanych (poza pasem drogowym).

15.000- 20.000 zł (w zależności od
powierzchni terenu
przeznaczonego pod budowę
parkingu i budowy ewentualnego
odwodnienia)

6

Budowa parkingu dla samochodów osobowych
obejmująca wykonanie miejsc postojowych z kostki
betonowej ażurowej oraz dróg dojazdowych i
manewrowych z kostki betonowej pełnej.

300 - 350 zł za 1 m2 powierzchni
terenu przeznaczonego pod
budowę parkingu siłownię
plenerową kwota w zależności od
ilości i rodzaju urządzeń
siłowniczych i komunalnych oraz
producenta.

7

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

7.000 – 15.000 zł

utwardzenia terenu pod ciągi piesze (chodniki), ciągi
pieszo- jezdne (chodniki z dojazdami), na terenach
niezabudowanych (poza pasem drogowym).

(w zależności od powierzchni
terenu przeznaczonego pod
budowę ciągów pieszych lub
ciągów pieszo-jezdnych).

8

Utwardzenie terenu pod ciągi piesze (chodniki), ciągi
pieszo- jezdne (chodniki z dojazdami), na terenach
niezabudowanych (poza pasem drogowym).

150- 200 zł za 1 m2 powierzchni
terenu przeznaczonego pod
budowę ciągu pieszego 200- 250 zł
za 1 m2 powierzchni terenu
przeznaczonego pod budowę ciągu
pieszo-jezdnego.

9

Nadzór inwestorski

2 - 3% od ogólnej wartości
kosztorysowej robót

Zarząd Dróg i Transportu
Przedmiotem działalności ZDIT są w szczególności:

• planowanie, budowa, przebudowa i remonty dróg ( w tym: rowerowych) oraz chodników
•prowadzenie laboratorium badań drogowych oraz utrzymanie i ochrona dróg i drogowych obiektów
inżynierskich w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, z wyłączeniem obowiązków utrzymania
czystości i porządku na drogach,
•utrzymania zieleni przydrożnej oraz zadań zarządcy dróg związanych z ochroną środowiska;
•zarządzanie ruchem na drogach publicznych i wewnętrznych w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu
drogowym;
•wykonywanie zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego;
•wydawanie licencji lub zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy,
w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym z wyłączeniem przewozów taksówkowych;
•inicjowanie i realizacja zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego
obejmujących budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i remonty obiektów i urządzeń
związanych z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego, w szczególności przystanków
komunikacyjnych, dworców i innych obiektów służących pasażerom, w rozumieniu ustawy o
publicznym transporcie zbiorowym.

Opis czynności, prac, robót - do wykonania.

Szacunkowe koszty w zł brutto

1

Budowa chodnika z kostki/płyt betonowych ułożonych na
podbudowie z kruszywa i wzmocnionym podłożu z
gruntu stabilizowanego cementem wraz z ułożeniem
krawężników/obrzeży oraz wykonaniem koryta w gruncie
(budowa w pasie drogowym ulicy)

350 zł/m2

2

Budowa miejsc postojowych z płyt ażurowych na
podbudowie z kruszywa i gruncie stabilizowanym
cementem wraz z ułożeniem krawężników/ obrzeży oraz
wykonaniem koryta w gruncie (budowa w pasie
drogowym)

320 zł/m2

3

Budowa 100 m drogi rowerowej z nawierzchni asfaltowej
szerokości 2.5 m

150 000 zł

4

Przebudowa ulicy lokalnej (osiedlowej) szerokości
średnio 5 metrów, wraz z budową chodników,

4.0 mln zł / km

przebudową kolizji z infrastrukturą, budową
odwodnienia, oświetleniem
5

Dokumentacja projektowa na wykonanie chodnika o
długości do 100 mb

20 000 zł

6

Dokumentacja projektowa na wykonanie chodnika o
długości od 100 do 500 mb

20 - 50 tyś. zł

7

Dokumentacja projektowa na wykonanie chodnika o
długości powyżej 500 mb

50-100 tyś. zł

8

Dokumentacja projektowa dla ulicy osiedlowej

9

Ekran akustyczny (pełny)

60 tyś. zł
650-700 zł / m2

10 Ekran akustyczny (przezroczysty)

1000 zł / m2

11 Wyniesione przejście dla pieszych (oznakowanie
pionowe i poziome + wyniesienie)

25 - 60 tyś zł

12 Przejście dla pieszych bez sygnalizacji (malowanie + 2
znaki pionowe) - szer. Jezdni 7.0 m

2 500 zł

13 Przejazd rowerowy bez sygnalizacji - (malowanie +
wypełnienie na czerwono + 2 znaki pionowe) - szer.
jezdni 7.0 m

3 200 zł

14 Próg listwowy - (próg + 2x zestaw znaków: uwaga próg,
ograniczenie prędkości, koniec ograniczenia prędkości)

4 700 zł

15 Próg wyspowy - (2 progi + 2x zestaw znaków j.w.)

13 500 zł

16 Koszt wiaty (poza Strefą Wielkomiejską) wraz z
montażem

17 000 zł

17 Koszt wiaty secesyjnej w Strefie Wielkomiejskiej wraz z
montażem

60 000 zł

18 Koszt przejazdu rowerowego (bez sygnalizacji)
projekt+oznakowanie pionowe + poziome + rowerówka

90 000 zł

19 Sygnalizacja świetlna dla pojedynczego przejścia dla
pieszych / przejazdu rowerowego (przejście przez jedną
jezdnie - wraz z dokumentacją projektową)

240 000,00 zł

20 Sygnalizacja świetlna dla podwójnego przejścia dla
pieszych / przejazdu rowerowego (przejście przez dwie
jezdnie wraz z dokumentacją)

480 000,00 zł

21 Koszt sygnalizacji na skrzyżowania trzywlotowym

370 000,00 zł

22 Koszt sygnalizacji na skrzyżowania czterowlotowym

420 000,00 zł

23 Koszt utworzenia miejsc parkingowych dla rowerów (np.
przy szkołach) - np. stojak dla rowerów - koszt stojaka
rowerowego podany jest wraz z nawierzchnią chodnika
wokół niego)

700 zł

