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Wykaz szacunkowych kosztów związanych z realizacją poszczególnych zadań gminy: 

 
1. Budowa/Przebudowa jezdni o szerokości 6mb, jednostronny chodnik szerokości 2,5 m z 

kostki betonowej wraz z obustronnymi  krawężnikami bez budowy kanału deszczowego. 
1 mb ulicy:  ok. 4000  zł 
1 m2 ulicy:  ok. 650  zł 
 

2. Wykonanie remontu  nawierzchni jezdni: dwie warstwy asfaltu (4cm + 4 cm), szerokość 
jezdni 3 mb, obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m, 
regulacja indywidualnych zjazdów i na drogi publiczne boczne 

1 mb drogi: ok. 560  zł    
1 m2 drogi: 120 - 250 zł     
 

3. Oświetlenie uliczne kablowe  
100 mb budowy nowego oświetlenia: 12000 - 15000  zł 
 

4. Utwardzenie placu klińcem (profilowanie podłoża, nawierzchnia tłuczniowa, warstwa 
podbudowy – dolna, roboty ziemne, wywóz materiału ziemnego): 

m2 utwardzenia: 180 - 220 zł 
 

5. Utwardzenie placu ażurem (profilowanie podłoża, nawierzchnia tłuczniowa, warstwa 
podbudowy –dolna, roboty ziemne, wywóz materiału ziemnego): 

m2 utwardzenia: 220 - 300 zł 
 

6. Wykonanie nawierzchni chodnika (nawierzchnia z kostki betonowej, warstwy 
podbudowy, krawężniki lub obrzeża roboty ziemne):  

1 m2 chodnika: 230 - 270 zł 
 

7. Zieleń:  
200 - 300 zł (drzewo o wysokości 2 m, obwód 12-14 cm, nasadzenie) 
140 - 160 zł (drzewo standardowe o obwodzie do 10 cm, nasadzenie) 
200 zł (klomb za 1 m²) 
 

8. Ścieżka pieszo-rowerowa z dopuszczonym ruchem  jednokierunkowym:  
1 mb ścieżki o szerokości 2,5 m: 1300 -1500  zł 
 

9. Siłownia zewnętrzna: 
Urządzenia wraz z montażem – 1 sztuka: 1500 - 4500 zł/sztuka 
Nawierzchnia pod urządzenia – sztuczna – ok. 12 m2 : 210 - 240 zł/m2 
Nawierzchnia pod urządzenia – jak pod kostkę betonową – ok. 12 m2: 80 - 120 zł/m2 
 

10. Urządzenia zabawowe 
Urządzenie wielofunkcyjne (drabinka, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa): 2000 - 4000 zł 
Drabinka:  400 - 1500 zł 
Karuzela (sztuka): 4000 - 5000 zł 
Huśtawka wagowa:  1200 - 2000 zł 
Huśtawka wahadłowa: 2000 - 2500 zł 
Piaskownica drewniana 2,5x2,5: 1400 - 1900 zł 



Spreżynowiec:  900 - 1300 zł 
Stojak na rowery z montażem: 800 zł  
 
Podane szacunkowe koszty są wartością uśrednioną, nie obejmują prac przygotowawczych, 
projektowych oraz obsługi inwestorskiej i mogą ulec zmianie w zależności od warunków 
terenowych i poziomu skomplikowania zadania.  


