
Lp.  Nazwa inwestycji  Jednostka  Cena 
brutto [zł]  

 
INFRASTRUKTURA DROGOWA  

 
1 Koszt dokumentacji 3-5 % wartości 

inwestycji 
 Ulica lokalna    

 
2 Budowa ulicy lokalnej - polbruk jezdnia 5 m szer. + chodniki 

obustronne szer. do 2 m 
100 mb 141-155 

tys. zł 
3 Budowa ulicy lokalnej - asfalt jezdnia 5 m szer. + chodniki 

obustronne szer. Do 2 m 
100 mb 170-192 

tys. zł 
4 Budowa ulicy lokalnej - polbruk jezdnia 6 mb + chodniki 

obustronne szer. Do 2 m 
100 mb 169-185 

tys. zł 
5 Budowa ulicy lokalnej - asfalt jezdnia 6 mb + chodniki 

obustronne 2 x 2 mb 
100 mb 162-225 

tys. zł 
 Ulica miejska    

 
6 Budowa ulicy miejskiej (kategoria ruchu KR3): 

jezdnia asfaltowa o szerokości 6 mb + chodniki obustronne 2 
x 2 mb 

100 mb 162-225 
tys. zł 

7 Budowa ulicy miejskiej (kategoria ruchu KR3): 
jezdnia asfaltowa o szerokości 7 mb + chodniki obustronne 2 
x 2 mb 

100 mb 185-258 
tys. zł 

8 Budowa kanału deszczowego ø300 1 mb 1000 zł 
9 Budowa chodnika z polbruku o szerokości 2 mb 100 mb 15-18 tys. 

zł 
10 Remont chodnika 

(roboty rozbiórkowe, ułożenie nowego chonika z kostki 
betonowej brukowej na podbudowie betonowej) 

1 m2 180-200 zł 

11 Budowa miejsca parkingowego 1 szt. 4000 zł 
12 Potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i 

grysami (roboty ziemne, podbudowa tłuczniowa, potrójne 
utrwalenie) 

1 m2 
 

60-80 zł 

13 Nakładka bitumiczna gr. 5 cm wraz z wymianą krawężnika 
(rozebranie krawężników, frezowanie nawierzchni, ustawienie 
krawężnika, nawierzchnia bitumiczna gr. 5 cm) 

1 m2 
 

120-140 zł 

 Ścieżka rowerowa    
 

14 Budowa ścieżki rowerowej asfaltowej o szerokości 2,5 mb 100 mb 23 tys. zł 
15 Budowa ścieżki rowerowej asfaltowej o szerokości 2,5 mb z 

rozbiórką istniejącej infrastruktury drogowej 
100 mb 32 tys. zł 

 Budowa sygnalizacji świetlnej    
 

16 Przy przejściu przez ulicę jednojezdniową  
1 kpl. 

 

150 tys. zł 

17 Przy przejściu przez ulicę dwujezdniową 1 kpl. 250 tys. zł 



 
 Progi zwalniaj ące   

 
 

18 Próg zwalniający z kostki brukowej szer. 4m wraz z 
oznakowaniem 

1 szt. 7 tys. zł 
 

19 Próg zwalniający wyspowy wraz z oznakowaniem  
1 szt. 

 

4 tys. zł 

20 Próg zwalniający listwowy do zamontowania na drogach 
wewnętrznych wraz z oznakowaniem 

1 szt. 2,5 tys. zł 

 
MAŁA ARCHITEKTURA  

 
  

Latarnia  
 

  

21 1 punkt świetlny (wysięgnik, oprawa, słup) 1 szt. 3,6-4 tys. 
zł 
 

22 1 punkt świetlny (wysięgnik, oprawa, słup) ze skrzynką 
oświetleniową 

1 szt. 9 tys. zł 

23 Kabel       10 m 3,8 tys. zł 
24 Lampa solarna (słup, fundament, oprawa, panel 

fotowoltaiczny, akumulator) 
1 m2 15 tys. zł 

  
Boisko  
 

  

25 Budowa boiska bez zaplecza 1 m2 Nawierzchni
a trawiasta – 

100 zł 
Nawierzchni
a sztuczna – 

250 zł 
26 Budowa boiska z zapleczem 1 m2 600 zł 

  
Plac zabaw  
 

  

27 Budowa nowego placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną, 
ogrodzeniem i urządzeniami zabawowymi 

200 m2 120 tys. zł 

28 Nawierzchnia amortyzująca upadek z wysokości 2,4 m 1 m2 430 zł 
  

Urządzenia zabawowe  
 

  

29 Urządzenie wielofunkcyjne, składające się z drabinek i ścianki 
wspinaczkowej 

1 szt. 2-4 tys. zł 

30 Drabinki wolnostojące 1 szt. 400-1500 
zł 

31 Karuzela 1 szt. 4 tys. zł 
32 Pomosty wiszące 1 szt. 2-2,5 tys. 



zł 
33 Huśtawka podwójna 1 szt. 1,5-2 tys. 

zł 
34 Huśtawka pojedyncza 1 szt. 1,2-1,5 

tys. zł 
35 Huśtawka typu „Ważka” 1 szt. 750-1000 

zł 
36 Piaskownica drewniana 1 szt. 1,2 tys. zł 
37 Sprężynowce (bujaki) 1 szt. 900-1200 

zł 
38 Stół betonowy do ping-ponga 1 szt. 3-4 tys. zł 

  
Siłownia zewn ętrzna  
 

  

39 Budowa nawierzchni i kompleksowe wyposażenie siłowni 60 m2 od 45 tys. 
zł 

40 Urządzenia siłowni zewnętrznej 1 szt. 1-6,5 tys. 
zł 

41 Zakup bezobsługowej toalety publicznej z przyłączami 1 szt. 100 tys. zł 
-150 tys. zł 

42 Ławka 1 szt. 350-600 zł 
43 Kosz na śmieci 1 szt. 400 zł 
44 Stelaż z tablicą informacyjną 1 szt. 400 zł 

 
ZIELEŃ MIEJSKA  

 
45 Posadzenie drzewa (o obwodzie pnia ok. 15 cm) 1 szt. 108 zł 
46 Posadzenie krzewów 1 szt. 20 zł 
47 Założenie trawnika(z siewu) 1 m2 12,5 zł 
48 Założenie kwietnika dywanowego 1 m2 15 zł 
49 Przycinka drzew (cena w zależności od obwodu drzewa) 1 szt. 160 zł 
50 Wycinka drzewa (cena w zależności od obwodu drzewa) 1 szt. 508 zł 
51 Frezowanie drzewa (cena w zależności od obwodu drzewa) 1 szt. 300 zł 

 
SPRZĄTANIE 

 
52 Zbieranie śmieci, odpadów itp. 1 m2 1,2 zł 
53 Kontener na odpady mieszane o pojemności 2,2 m3 1 szt. 600 zł 

 


