
KATEGORIA: ZIELEŃ

kino, teatr plenerowy w parku 3 000–4 500 zł

łąka kwietna (1 m2) 40 zł

wykonanie nasadzenia - 1 drzewo iglaste 250 zł

wykonanie nasadzenia - 1 drzewo liściaste 250 zł

wykonanie nasadzenia - 1 krzew liściasty 30 zł

wykonanie nasadzenia - 1 krzew iglasty 30 zł

wykonanie trawnika (1 m2) 25 zł

wykonanie kompozycji z traw ozdobnych (1 m2) 150zł

KATEGORIA: PLAC ZABAW

ogrodzenie z siatki (1mb) 120 zł

ogrodzenie z przęsła metalowego (1mb) 130 zł

zjeżdżalnia 1 000 zł

drążki/drabinka 2 000 zł

huśtawka podwójna 2 000 zł

huśtawka bocianie gniazdo 2 000 zł

karuzela 3 500 zł

huśtawka pojedyncza 2 000 zł

bujak na sprężynie 2 000 zł

piaskownica 4 000 zł

KATEGORIA: SPORT I REKREACJA

budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej (1 m2) 250 zł

wykonanie boiska do gry w koszykówkę 200 zł

siłownia zewnętrzna: (w tym 4 urządzenia) 25 000 zł

ogrodzenie panelowe z montażem o wys. 2,00 m (1 mb) 150 zł

furtka z montażem o szerokości 1,20 m 1 500 zł

piłkochwyty (1 mb) 90 zł

oświetlenie boiska (bez kosztów projektu) 180 000 – 350 000 zł

KATEGORIA: INFRASTRUKTURA DROGOWA



budowa chodnika z kostki betonowej (1 m2) 600 zł

budowa drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej (1 km) 2 000 000 zł

remont 1m² drogi (wykonanie nakładki asfaltowej) 100 zł

budowa 1 miejsca postojowego 25 000 – 40 000 zł

budowa zjazdu – podjazdu dla niepełnosprawnych 90 000 – 180 000 zł

wybudowanie azylu/wysepki dla pieszych 800 zł

modernizacja istniejącego przejścia dla pieszych 30 000 – 80 000 zł

montaż progu zwalniającego listwowego wraz z niezbędnym 
oznakowaniem + projekt organizacji ruchu (na drodze wewnętrznej)

1100–1300 zł/mb+600 zł 
projekt

montaż lustra drogowego 750–950 zł +600 zł projekt 

instalacja ekrany akustycznego (1m2) 700-900 zł

wykonanie trasy spacerowej (1m2) 700-900 zł

budowa 1 m² alejki parkowej z asfaltu (grubość 5 cm) 200 zł

KATEGORIA: OŚWIETLENIE

ustawienie latarni parkowej 8 000-10 000 zł

ustawienie latarni ulicznej 10 000-16 000 zł

budowa oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych 30 000-40 000 zł

KATEGORIA: MAŁA ARCHITEKTURA

tablica informacyjna: 700-3 000 zł

kosz na psie odchody + montaż 250-2 000 zł

kosz na śmieci uliczny+montaż 700-3 000 zł

ławka parkowa z oparciem+montaż 400-3 500 zł

ławka parkowa bez oparcia 250 zł

leżak miejski 4 000-6 000 zł

hamak miejski 7 000- 10 000 zł

Stojak rowerowy typu „U” ze stali nierdzewnej+montaż 700 zł

Samoobsługowa stacja naprawy rowerów – stojak z zestawem 
narzędzi i pompką

3 000-5 000 zł


