INFRASTRUKTURA
DROGI, CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWE
Ustawienie stojaka rowerowego typu „U” (zakup i montaż)

szt.

550 zł

Budowa progu spowalniającego (zakup i montaż progu z oznakowaniem)

kpl.

3800 zł

Wybudowanie wysepki dla pieszych (zakup i montaż azyli wraz z
oznakowaniem)

kpl.

6000 zł

Wyznaczenie kontrapasu (z podstawowym oznakowaniem)

100
mb

2500 zł

Montaż lustra drogowego (zakup i montaż)

szt.

600 zł

Ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu
asfaltowego

m2

20 zł

m2

30 zł

Ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy kruszywa łamanego

m2

46 zł

Budowa chodnika z krawężnikiem

m2

90 zł

Remont chodnika

m2

70 zł

Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych

m2

90 zł

Remont ścieżki rowerowej

m2

70 zł

Budowa schodów

m2

100 zł

Budowa ścieżki rowerowej

m2

120 zł

Budowa 1 miejsca parkingowego

m2

120 zł

Naprawa dziury w drodze

m2

100 zł

szt.

20 000 zł

szt.

400 zł

szt.

13 000 zł

Ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy gruzu betonowego

Postawienie solarnej lampy parkowej (w miejscu gdzie jest sieć
energetyczna nie stosuje się lamp solarnych z racji tańszych kosztów
eksploatacji tradycyjnego oświetlenia LED. Unika się konieczności
okresowej wymiany akumulatorów i ich zewnętrznego ładowania w okresie
zimowym. Montaż takiej lampy można rozważać w miejscu całkowicie
pozbawionym infrastruktury energetycznej.)
Postawienie znaku drogowego
Zakup i montaż wiaty przystankowej (4000x1250x2500 ) projekt, montaż, brukowanie

szklana,

zadaszona,
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PLACE REKREACJI RUCHOWEJ
Orbitrek/biegacz – urządzenie dwustanowiskowe

kpl.

9 300 zł

Ławka/prostownik pleców – urządzenie dwustanowiskowe

kpl.

7 300 zł

Biegacz – urządzenie podwójne

kpl.

7 000 zł

Wioślarz – urządzenie podwójne

kpl.

7 700 zł

Wahadło/twister – urządzenie podwójne

kpl.

5 700 zł

Stepper – urządzenie podwójne

kpl.

8 000 zł

Ławka/ prostownik pleców

kpl.

4 900 zł

Orbitrek – urządzenie podwójne

kpl.

7 700 zł

Rower – urządzenie podwójne

kpl.

7 900 zł

Narty biegówki – urządzenie podwójne

kpl.

9 200 zł

Wielofunkcyjne urządzenie zabawowe

kpl.

13 000 zł

Bujak sprężynowy pojedynczy

kpl.

2 100 zł

Bujak sprężynowy dwuosobowy

kpl.

2 500 zł

Huśtawka podwójna

szt.

3 300 zł

Urządzenie podwójne (dwustanowiskowe) – masażer pleców
siedzący
Urządzenie podwójne koła Tai Chi + koło do ćwiczeń ramion

kpl.

5 500 zł

kpl.

5 100 zł

Nawierzchnia z kostki betonowej

m2

160 zł

Nawierzchnia bezpieczna pod urządzenia zabawowe dla dzieci (żwir
płukany)
Ławka z oparciem

m2

95 zł

szt.

800 zł

Kosz na śmieci

szt.

600 zł

Tablica informacyjna

szt.

650 zł

Nawierzchnia z kruszywa łamanego

m2

125 zł

Nawierzchnia syntetyczna bezspoinowa

m2

360 zł

Dokumentacja projektowa placu zabaw (PB)

kpl.

10 000 zł
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OŚWIETLENIE
Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla
pieszych
Budowa linii oświetlenia (dokumentacja techniczna).
Zakres można ustalić po otrzymaniu technicznych
warunków zasilania. Długości linii zasilania szafy
sterowniczej należy uwzględnić w wycenie
dokumentacji.

170 000 zł

kpl.
pierwsze
100 m

3 500 zł

+ każde
następne
100 m

+ 1 000 zł

100 m

18 000 zł

Budowa linii oświetlenia (Realizacja). Na budowę
składają się koszty szafy sterowniczej, linii kablowej,
słupów i opraw.

MONITORING

Zakup i montaż kamery monitoringu
szt.

40 000 zł

Kanalizacja teletechniczna wraz ze światłowodem

kmb

120 000 zł

Rozbudowa macierzy dyskowej w Centrum Monitoringu
Wizyjnego na potrzeby przechowywania
zarejestrowanego obrazu

1 dysk

4 500 zł

1 półka do
macierzy
dyskowej

73 000 zł

1 macierz
dyskowa

80 000 zł

szt.

25 000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej

mb

850 zł

Budowa wodociągu

mb

400 zł

m2

17 zł

m2

40 zł

Stanowisko kamerowe (kamera obrotowa, słup,
urządzenia zasilania awaryjnego, urządzenia
komunikacyjne)

Stanowisko operatorskie
INNE

Oczyszczenie z graffiti
Zabezpieczenie powłoką antygraffiti
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MAŁA ARCHITEKTURA

Doposażenie placu zabaw
1 500 – 50 000 zł np.:

- bujak sprężynowy pojedynczy

1 500 zł

- bujak sprężynowy dwuosobowy

2 200 zł

- huśtawka podwójna

4 000 zł

- karuzela

6 000 zł

- huśtawka ważka

2 500 zł

- piaskownica

2 500 zł

- huśtawka 'bocianie gniazdo'

8 000 zł

- wieża ze zjeżdżalnią

10 000 zł

a) nawierzchnia żwirowa

ok. 95 zł za 1 m2

- z oparciem

1 500 – 2 000 zł

- bez oparcia

1 000 – 1 500 zł

betonowy z wkładem 40 l

700 – 1 500 zł

Wykonanie nawierzchni
placu zabaw

Ławka (zakup+ montaż)

Kosz na śmieci (zakup +
montaż)

Stół do gry w ping-ponga

8 000 zł
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Dokumentacja projektowa
placyku do gry w piłkarzyki
lub ping-ponga

1 000 zł

ŚRODOWISKO
ZIELEŃ
Drzewo iglaste (zakup + posadzenie)

szt. wys. 150 220 cm.

200 - 580 zł

Drzewo liściaste (zakup + posadzenie)

330 - 1200 zł

Krzew liściasty (zakup + posadzenie)

szt. o obwodzie
pnia 14 - 25 cm
szt.

Krzew iglasty (zakup + posadzenie)

szt.

20 - 80 zł

Rabata kwiatowa (zakup roślin + posadzenie)

m2

200 250 zł

Żywopłot (zakup roślin + posadzenie)
Pielęgnacja drzewa

mb szerokości ok. 30 - 120 zł
70-80 cm
szt./sezon
100 - 150 zł

Pielęgnacja krzewów

m2/sezon

20 - 40 zł

Cięcie żywopłotu

m2

0,40 - 0,80 zł

Założenie trawnika

m2

6 - 17 zł

Łąka kwietna (zakup nasion + założenie)

100 m2

4000 - 7000 zł

Nasadzenie roślin cebulowych (materiał + sadzenie
maszynowe)

m2

40 - 80 zł

15 - 50 zł
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SPORT
ARCHITEKTURA SPORTOWA
Budowa kompleksu sportowego w skład którego wchodzą:
• boisko do piłki nożnej 62x30 m (pole gry 57x28m) wraz z
piłkochwytami z nawierzchnią z trawy syntetycznej ,
• boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i
piłki siatkowej o wymiarach 32,1x19,1m (pole gry
28,1X15,1m) z nawierzchnią poliuretanową

m2

450 zł

Budowa kompleksu sportowego - oświetlenie boisk za pomocą 10
masztów oświetleniowych (32 projektory) o wysokości 9 m

kpl.

90 000 zł

Budowa kompleksu sportowego - budynek zaplecza boisk (budynek
ten jest pawilonem wykonanym z elementów w konstrukcji drewnianej
bez okien w ścianach zewnętrznych osłonowych o pow.
całkowitej 82,9 m2 , kubaturze 273,09 m 3 )

szt

250 000 zł

mb

1 000 zł

Budowa kompleksu sportowego - wykonanie ogrodzenia terenu z
bramą wjazdową i furtką wejściową o łącznej długości 371 mb

m2
400 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24,10x44,00 m z
nawierzchnią syntetyczną poliuretanową EPDM zawierające w
swym obrysie:
boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20,00x40,00 m,
wyposażone w 2 bramki o wym.3,00x2,00 m z siatkami
polipropylenowymi,
boisko do tenisa o wymiarach 23,77x10,97 m, wyposażone
w 2 słupki z siatką polipropylenową,
dwa boiska do siatkówki o wymiarach 9,00x18,00 m,
wyposażone
w 4 słupki z siatkami polipropylenowymi turniejowymi, - dwa
boiska do koszykówki o wymiarach 15,10x22,10 m,
wyposażone w 4 stojaki z tablicami laminowanymi i koszami
z siatkami ,
- dwa piłkochwyty z siatki polipropylenowej o wymiarach:
2 szt. – 6 x 24 m,
- ogrodzenie: panele z prętów stalowych ocynkowanych malowane
na zielono o wymiarach 2,08x42,00 m, oraz z siatki polipropylenowej
o wymiarach 1,9x42,00
Oświetlenie terenu boiska wielofunkcyjnego 4 sztuki masztów
oświetleniowych aluminiowych o wysokości 9 m wraz z oprawami
świetlnymi.
Budowa boiska wielofunkcyjnego
Boisko z nawierzchnią poliuretanową

kpl.
(4 szt.)
m2
m2

33 000 zł

450 zł
450 zł
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Budowa skateparku
Dokumentacja projektowa budowy boiska (PB)
Oświetlenie płyty boiska. Dokumentacja techniczna
Zakres można ustalić po otrzymaniu technicznych warunków
zasilania. Długości linii zasilania szafy sterowniczej należy
uwzględnić w wycenie dokumentacji.

Oświetlenie płyty boiska (Realizacja). Na budowę składają się koszty
szafy sterowniczej, linii kablowej, słupów i reflektorów

m2
kpl.

700 zł
15 000 zł

pierwsze
100 m

3 500 zł

+ każde
następne
100m

+ 1 000 zł

100 m

20 000 zł

KULTURA
KULTURA
Zajęcia w domu kultury
Zajęcia na pływalni

godzina
45 min.,
osobogodzina

25 – 30 zł
185 – 360 zł + koszt opiekuna lub
organizatora zajęć
Brak możliwości określenia wartości, zależy
od zakresu planowanego przedsięwzięcia.
We wniosku do budżetu obywatelskiego
wnioskodawca winien zamieścić
szczegółowe informacje nt. rodzaju, ilości
zajęć, zawodów itp.

Zorganizowanie festynu

Zajęcia z tańca
towarzyskiego

godzina

25 – 30 zł

Zajęcia muzyczne

godzina

25 – 30 zł

Projekcja filmu kina
plenerowego

prezentacja

5 000 zł

Zakup nowości książkowych
do biblioteki

1.Literatura naukowa i popularno-naukowa
– średnia cena za 1 szt. 60 zł
2.Literatura piękna – średnia cena za 1 szt.
40 zł
3. Audiobooki – średnia cena za 1 sztukę
35 zł
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Wynajem
sceny, impreza
nagłośnienia, celem
zorganizowania koncertu

Koszt pracy instruktora,
opiekuna

osobogodzina

10 000 – 100 000zł
W zależności od rozmiarów sceny,
wymagań technicznych artystów i jakości
nagłośnienia oraz oświetlenia. Ceny
najlepiej konsultować z komercyjnymi
firmami.
35 – 150 zł brutto (w zależności od
liczebności grupy i rodzaju zajęć)

ZDROWIE
PROGRAMY ZDROWOTNE
Opracowanie programu zdrowotnego przez specjalistę
z danej dziedziny/zespół specjalistów

program

do 4 000 zł

(Program określi szczegółową wycenę procedur
medycznych.
Na tym etapie nie jest możliwa wycena i sporządzenie
katalogu świadczeń medycznych)

SPOŁECZEŃSTWO
DZIAŁANIA EDUKACYJNO-PROMOCYJNE
np. „dni otwarte”, festyny, pikniki, kampanie społeczne, spartakiady itp.
media

2 000 – 6 000 zł

szt

ok. 2,50 zł

godzina

do 300 zł

obiekt

do 1500 zł

uczestnik

ok. 15 zł

uczestnik

ok. 25 zł

osoba

do 300 zł

Promocja zadania
Materiały promocyjne ( plakaty, ulotki, broszury
informacyjne, biuletyny) wraz z dystrybucją
Spotkania edukacyjne nt. profilaktyki zdrowotnej
(wykłady, seminaria, warsztaty, grupy terapeutyczne)
Koszty wynajmu obiektów na potrzeby realizacji zadania
Catering dla uczestników
Organizacja konkursów w ramach realizacji zadania
Koszty koordynatora i obsługi prawno-księgowej
realizowanego zadania
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