INFRASTRUKTURA
remont 1m² drogi (nowa nakładka asfaltowa)

50 - 90 zł (3-6 cm)

budowa 1m² chodnika

250 - 450 zł

remont 1m² chodnika

170 - 300 zł

montaż 1 m chodnika z kostki brukowej

170 - 250 zł

montaż 1 stojaka rowerowego

250 - 500 zł

budowa 1 miejsca parkingowego

12.000 - 35.000 zł

budowa 10 miejsc parkingowych

96.000 - 240.000 zł

remont 1 miejsca parkingowego

250 - 400 zł/m2

budowa zjazdu – podjazdu dla niepełnosprawnych

50.000 - 180.000 zł

montaż progu zwalniającego listwowego wraz z niezbędnym
oznakowaniem + projekt organizacji ruchu

600-700 zł/mb + 1000 zł

wybudowanie wysepki/azylu dla pieszych + oznakowanie

300 - 5000 zł/m2 + 1000 zł
POR

modernizacja istniejącego przejścia dla pieszych

13.600 - 61.000 zł

odmalowanie pasów

28 - 36 zł/m2

budowa schodów

500 - 150 zł/m2

remont schodów

400 - 700 zł/m2

budowa 1 km ścieżki rowerowej

1.000.000 zł

wyznaczenie kontrapasu (wykonanie oznakowania poziomego na
istniejącej jezdni)

10 - 15 zł/m2 + POR 10003000 zł

montaż lustra drogowego

620 - 800 zł

2

zakup i montaż wiaty przystankowej na istniejącym przystanku (cena nie 5.000-10.000 zł (bez gablot
uwzględnia kosztów wykonania zasilania w energię elektryczną)
reklamowych)
budowa zatoki dla autobusów miejskich

1.900 - 2.500 zł/m2

instalacja ekranu akustycznego

700 - 900 zł/m2

wykonanie trasy spacerowej

250 - 400 zł/m2

zakup 1 tablicy z nazwą ulicy

260 - 470 szt.

instalacja 1 tablicy informacyjnej

460 - 2.000 zł/szt.

zakup znaku drogowego

300 - 700 zł/szt.

wykonanie barierki ochronnej/ogrodzenia

od 300 zł/mb

OŚWIETLENIE
ustawienie latarni parkowej

6.500 - 8.500 zł +
projekt

ustawienie latarni ulicznej

9.000 - 15.000 zł + projekt

oświetlenie boiska

180.000 - 350.000 zł +
projekt

ZIELEŃ MIEJSKA
urządzenie trawnika
posadzenie żywopłotu
posadzenie pnączy
posadzenie krzewów
założenie kwietnika, rabaty bylinowej, kompozycji traw ozdobnych
łąka kwietna
zakup i posadzenie drzewa obwód pnia 14-16 cm
zakup i posadzenie drzewa obwód pnia 45-50 cm
rewitalizacja przestrzeni osiedlowej
kino, teatr plenerowy w parku

8 - 18 zł/m2
700 - 960 zł/10 mb
80 - 100 zł/mb
25 - 30 zł/szt.
250 zł/m2
40 zł/m2
500 – 700 zł
1.500 – 2.500 zł
od 100.000 zł
4 500 zł

MAŁA ARCHITEKTURA
zakup ławki z oparciem + montaż

400 - 3.500 zł

zakup kosza na śmieci o pojemności 50 l+ montaż

260 - 1.500 zł

zakup kosza na psie odchody + montaż

od 500 zł

hamak miejski

1.500 – 3.000 zł

budowa/remont placu zabaw

w zależności od stopnia
złożoności od 100.000 zł
Remont zależny od stopnia i
skali zniszczeń – proponuję
wskazać, że cena zakupu
pojedynczego urządzenia z
atestem od 7.000 zł +
montaż

ARCHITEKTURA SPORTOWA
wykonanie siłowni na świeżym powietrzu

100.000 – 250.000 zł

budowa boiska wielofunkcyjnego

650.000 – 850.000 zł

budowa skateparku

1.000.000 – 2.500.000 zł

wymiana nawierzchni bitumicznej boiska na nawierzchnię poliuretanową 180 zł – 520 zł/m2
budowa bieżni

180.000 – 260.000 zł

