
Nr Nazwa Opis Jednostka Cena [zł]

1.1 Chodnik nawierzchnia z podbudową m2 120-140

1.2 Krawężnik element krawężnika + ława mb 50

1.4 Droga rowerowa nawierzchnia z podbudową m2 150

1.5 Przejście dla pieszych znaki pionowe i poziome + obrzeże szt. 650-750

1.6 Oświetlenie cena za laternie w zależności od możliwości podłaczenia szt. 1000-3000

2.1 Element siłowni zewnętrznej element siłowni, w zależności od funkcji szt. 7000-10000

2.3 Sprzęt dla boiska do siatkówki siatka + słupki szt. 3000-5000

2.4 Stół zewnętrzny do gry w szachy szt. 3000

2.5 Stół zewnętrzny do gry w piłkarzyki szt. 5000

2.6 Stół zewnętrzny do gry w ping ponga szt. 4000

3.1 Ławka bez oparcia/z oparciem szt. 500-700

3.2 Śmietnik betonowy szt. 400

3.3 Donice kwiatowe element ozdobny np. do parku, placu zabaw itd.. szt. 300-600

3.4 Piasek cena z transportem tona 40

3.5 Stojak na rowery - szt. 400-600

4.1 Zjeżdżalnia pojedynczy element, który może zostać połaczony w zestawie szt. 4000-7000

4.2 Mały zestaw zjeżdżalnia + drabinka + pionowa siatka do wspinaczki szt. 5500-8500

4.3 Średni zestaw 2xdrabinki + zdjeżdżalnia z daszkiem + 2x pionowe siatki do wspinaczki szt. 1000-18000

4.4 Duży zestaw zjeżdzalnia z daszkiem + 2x mostki + mostek wiszący + zjeżdżalnia rura szt. 22000-35000

4.5 Plac zabaw dla malucha zestaw połączonych elementów dla najmłodszych dzieci szt. 13000-25000

5.1 Ogrodzenie ogrodzenie możliwe do stosowania np. przy boiskach, placach zabaw, wysokość 1,8 m mb 150-200

5.2 Trawa zasianie + nawóz + spulchnienie gleby m2 18

Wykaz cen poszczególnych elementów inwestycji zaproponowanych do funduszu 

obywatelskiego*

* Podane ceny są jedynie pogladowe i nie mogą zostać użyte do sporządzenia kosztorysu projektowanej inwestycji. Każdy projekt opracowany na potzreby funduszu obywatelskiego zostanie 

poddany dokładnej analizie i wersyfikacji warunków w jakich miałby zostać utworzony. Dlatego też dla każdego z nich zostanie sporządzony osobny kosztorys.

1. Elementy drogowe

2. Elementy rekreacyjno sportowe

3. Elementy dekoracyjne i funkcjonalne

5. Elementy wykończeniowe

4. Elementy placu zabaw


