Orientacyjny cennik z przykładowymi, szacunkowymi kosztami funkcjonowania miasta, które
posłużą Państwu w trakcie przygotowywania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

FESTYNY, IMPREZY PLENEROWE
wypożyczenie krzesła

4 zł/1 szt./doba

wypożyczenie stołu

8 zł/1 szt./doba

wykładzina dywanowa zabezpieczająca

600 zł/impreza

nawierzchnię sali konferencyjno-sportowej –
wraz z rozłożeniem
10 zł /1 szt. /1 dzień

wynajem barierek ochronnych
kino, teatr plenerowy

3 000 - 4 500 zł

animacje dla dzieci

150 - 200 zł / h

wypożyczenie namiotu

35 zł / h

EDUKACJA
Przykładowe koszy wynajmu pomieszczeń w szkołach samorządowych:
35 zł – 100 zł (w zależności od

sala gimnastyczna

wielkości

sali

oraz

czasu

trwania

wynajmu)
10 zł – 70 zł (w zależności od wielkości

sala lekcyjna

sali oraz czasu trwania wynajmu)
MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA
zakup ławki z oparciem

400-2.500 zł

zakup kosza na śmieci o pojemności 50 l

260-1.000 zł

zakup kosza na psie odchody + montaż

od 500 zł

zakup dystrybutora na woreczki na psie odchody

od 60 zł

hamak miejski

1.500–3.000 zł
ZIELEŃ MIEJSKA

urządzenie trawnika

8-18 zł/m2

posadzenie żywopłotu

700-960 zł/10 mb

posadzenie pnączy

80-100 zł/mb

posadzenie krzewów

25-30 zł/szt.

założenie kwietnika, rabaty bylinowej,

250 zł/m2

kompozycji traw ozdobnych

40 zł/m2

łąka kwietna

zakup i posadzenie drzewa obwód pnia 14-16 cm 500–700 zł
zakup i posadzenie drzewa obwód pnia 45-50 cm 1.500–2.500 zł
OŚWIETLENIE
ustawienie latarni parkowej

6.500-8.500 zł

ustawienie latarni ulicznej

9.000-15.000 zł

INFRASTRUKTURA
remont 1m² drogi (wykonanie nakładki

35-65 zł (3-6 cm) + 9 zł za każdy

asfaltowej)

dodatkowy cm

budowa 1m² chodnika

250-450 zł

remont 1m² chodnika

170-300 zł

wymiana 1 m2 chodnika na kostkę brukową

170-250 zł

ustawienie 1 stojaka rowerowego

250-500 zł

ustawienie 1 podpórki dla rowerzystów przy
przejściach dla pieszych

400-900 zł

budowa 1 miejsca parkingowego

12.000-35.000 zł

remont 1 miejsca parkingowego

250-400 zł/m2

montaż progu zwalniającego listwowego wraz z
niezbędnym oznakowaniem + projekt

600-700 zł/mb + 600 zł

organizacji ruchu
budowa schodów

500-150 zł/m2

remont schodów

400-700 zł/m2

wykonanie trasy spacerowej

250-400zł/m2

zakup 1 tablicy z nazwą ulicy

260-470 szt.

instalacja 1 tablicy informacyjnej

460-2.000 zł/szt.

wykonanie barierki ochronnej/ogrodzenia

150-500 zł/mb

