
 

 

Flora i fauna 

krzew liściasty [ wykonanie nasadzeń] ………………………………………………………………….………….40 zł 

krzew iglasty [ wykonanie nasadzeń] ……………………………………………………………………………….50 zł 

wykonanie 1m² trawnika ………………………………………………………………………………………… 40 zł/m2 

drzewo iglaste o wysokości 1 – 1,5 m [ przygotowanie podłoża 

i wykonanie nasadzenia zgodnie ze sztuką ogrodniczą] …………………………………………….250 – 400 zł/szt. 

drzewo liściaste o obwodzie pnia  14 – 18 cm [ przygotowanie 

podłoża i wykonanie nasadzenia zgodnie ze sztuką ogrodniczą] ………………………………………400 – 600 zł 

zakup tabliczki „Opiekunie sprzątaj po swoim psie” 60 cm × 40 cm ………………………………………180 zł/szt. 

zakup kosza na śmieci lub kosza na psie odchody wraz z opróżnianiem ……………………………….1200 zł/szt. 

 

Infrastruktura 

ulepszenie 1m² drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego ……………………….20 zł/m2 

ulepszenie 1m² drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy gruzu betonowego …………………………...40 zł/m2 

ulepszenie 1m² drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy kruszywa łamanego …………………….……55 zł/m2 

budowa 1 m2 drogi …………………………………………………………………………………...………...2800 zł/m2 

budowa 1m² chodnika z krawężnikiem …………………………………………………………...……200 – 250 zł/m2 

remont 1m² chodnika  ……………………………………………………………………………………...……220 zł/m2 

budowa zjazdu / podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami …………………………………………….300 zł/m2 

remont ścieżki rowerowej ………………………………………………………………………………….……250 zł/m2 

modułowy parking rowerowy typu „U” na 10 rowerów …………………………………………………….......1700 zł 

ustawienie 1 podpórki dla rowerzystów przy przejściach dla pieszych ……………………………….............700 zł 

Wiata rowerowa na 10 rowerów …………………………………………………………………………….......8 000 zł 

budowa lub remont schodów na gruncie ……………………………………………………………………...500 zł/m2 

budowa schodów z palisadą i poręczami …………………………….…………………………….……2 000 zł zł/m2 

budowa schodów w obrzeżach ………………………………………………………………………………...600 zł/m2 

budowa na istniejących schodach 1 mb podjazdu dla wózków ……………………………………………......200 zł 



 

budowa 1 mb pochylni/ podjazdu o szer. 1,5 m + poręcz z jednej strony ………………………………...600 zł/mb 

budowa ogrodzenia z siatki z montażem ………………………………………………………………...…..370 zł/mb 

budowa ścieżki rowerowej ……………………………………………………………………………………...600 zł/m2 

samoobsługowa stacja naprawy rowerów ………………………………………………..………………...…..4 000 zł 

zakup HOT SPOTu ………………………………………………………………………..…………………….. 3 000 zł 

budowa progu zwalniającego ………………………………………………………...………………………7000 zł/szt. 

budowa 1 miejsca parkingowego   ……………………………………...………………………………….….450 zł/m2 

budowa 8 miejsc parkingowych ……………………………………….………………………………..….ok. 40 000 zł 

wybudowanie wysepki /azylu dla pieszych …………………………………………………………..……..….3 450 zł 

zakup i montaż wiaty przystankowej na istniejącym przystanku………………….…….…................. 25 000 zł/szt. 

Koszt wybudowania zatoki autobusowej ……………………………………………………………..…….....80 000 zł 

Koszt wybudowania zatoki autobusowej, w obrębie której występują słupy trakcyjne ……..…………..110 000 zł 

 

Kultura 

1 godzina zajęć w domu kultury ………………………………………………………………………….……50 – 70 zł 

 

Mała architektura 

zakup ławki + montaż …………………………………………………………………………………………1 500 zł/szt. 

zakup i montaż tablic informacyjnych ………………………………………………………………...…….1 200 zł/szt. 

budowa piaskownicy 3,0 m × 3,0 m …………………………………………………………………..…….4 000 zł/szt. 

wykonanie 10 elementowej siłowni na świeżym powietrzu ……………………………………..……...….120 000 zł 

budowa 7 elementowego placu zabaw wraz z ogrodzeniem i ławkami ………………..………………...150 000 zł 

 

Oświetlenie i Bezpieczeństwo 

ustawienie latarni parkowej  z oświetleniem LED  ………………………………….………………………12 000/szt. 

ustawienie latarni ulicznej: 

- droga lokalna lub dojazdowa ………………………………………………………………….....11 000 zł/szt. 

- droga zbiorcza lub główna ………………………………………………………...…………... ..12 000 zł/szt. 

zakup i montaż kamery monitoringu ……………………………………………………...……………..........25 000 zł 

 

 

 

 



 

Sport 

1 godzina zajęć na orliku ………………………………………………………………………………………….... 28 zł 

1 godzina pozalekcyjnych zajęć sportowych …………………………………………………………………….. .34 zł 

budowa pełnowymiarowego boisko z trawy naturalnej z wyposażeniem z odwodnieniem  

i nawodnieniem ..................................................................................................................................2 500 000 zł 

budowa pełnowymiarowego boisko z trawy sztucznej z wyposażeniem…………………………........2 000 000 zł 

budowa boiska: 

- nawierzchnia poliuretanowa …………………………………………………………………............400 zł/m2 

- sztuczna trawa ………………………………………………………...………….............................350 zł/m2   

- piłkochwyty z siatki polipropylowej ……………………………………………………………….....750 zł mb 

- piłkochwyty stalowe …………………………………………………………………………………..900 zł mb 

1 godzina zajęć prowadzonych przez kluby sportowe …………………………………….……………….....50-70 zł 

basen - torogodzina (45 min) ……………………………………………………………….………………...50 - 150 zł 

wynajem małej sali sportowej (90 min) ……………………………….……………………………………….90-130 zł 

wynajem szkolnej sali gimnastycznej (60 min.) ………………………………………………………………70-150 zł 

 


