
Schronisko

Cennik Wrocławia

1 9,71 mln zł 
Zakup tramwaju Pesa Twist

7 mln zł – miesięczny koszt utrzy-
mania zajezdni Borek

2 1,99 mln zł 
Zakup autobusu przegubo-

wego Mercedes Citaro G2

7,54 zł – koszt przejazdu jednego 
km autobusu przegubowego

3 8,5 mln zł 
Budowa 1 km dro-

gi głównej (bez sieci podziem-
nych i instalacji naziemnych) 
800 zł – montaż znaku drogowego

4 2,8-3,7 mln zł 
Budowa 1 km ścieżki rowe-

rowej
278 zł – miesięczne utrzymanie 
jednego roweru miejskiego

5 1,3-2 mln zł 
Budowa 1 km chodnika  

(szer. 3 m)

8,57 mln zł – Budowa kładki dla 
pieszych na Psim Polu

6 250-1000 zł 
Namalowanie przejścia dla 

pieszych (cienko- i grubowar-
stwowe)

7 690 zł za 1 km 
Miesięczne utrzymanie po-

rządku: w sezonie letnim (m.in. 
zamiatanie, mycie)

2015 zł za 1 km – w sezonie zimo-
wym (w tym odśnieżanie)

W kosztach ujęto m.in.: pozimowe 
oczyszczanie, zamiatanie i zmywa-
nie jezdni, mycie nawierzchni ka-
miennych na chodnikach, placach 
i jezdniach, gotowość technicz-
ną, akcję zimowego oczyszczania  
oraz usuwanie śniegu z pasa drogo-
wego

8 10 tys. zł 
Montaż jednej latarni ulicz-

nej

568 zł – miesięczne utrzymanie 
jednej latarni

9 1532 zł 
Nasadzenie i trzyletnia pielę-

gnacja  drzewa

35 tys. zł – miesięczne utrzymanie 
parku Południowego

10 550 zł 
Posianie 1 ara trawnika

1630 zł – średni koszt skoszenia  
1 ha trawy

11 1000 zł 
Zakup i montaż ławki (par-

kowej i w przestrzeni miejskiej)

1,5 tys. zł – zakup i montaż kosza 
na śmieci w parku

12 400 tys. zł 
Budowa małego placu zabaw 

(do 200 mkw. powierzchni)

1900 zł – roczne utrzymanie placu 
zabaw (małego i dużego - powyżej 
200 mkw.)

13 150 zł za m.b. 
Zagospodarowanie utwar-

dzonej alejki w parku (szer. 2,5 m)

40 zł – nasadzenie i trzyletnia pie-
lęgnacja krzewu

14 9 mln zł 
Budowa przedszkola w ra-

mach ZSP nr 14 przy ul. Dębickiej

1148 zł – utrzymanie jednego 
dziecka w przedszkolu publicz-
nym/miesiąc

15 390 tys. zł 
Montaż przystanku (peronu) 

wiedeńskiego

30 tys. zł – montaż zwykłej wiaty 
przystankowej

16 800 tys. zł 
Średni koszt budowy boiska 

o sztucznej nawierzchni

150 tys. zł – budowa siłowni ple-
nerowej

17 3 mln zł 
Roczna dotacja z miasta na 

utrzymanie schroniska dla zwie-
rząt

31 zł – miesięczne utrzymanie 
czworonoga (psa, kota) w schro-
nisku

18 2,96 mln zł 
Wymiana trybun teleskopo-

wych w Hali Stulecia (2019 r.)

19 849 tys. zł 
Remont Iglicy w latach  

2016-2017. Demontaż, czyszcze-
nie, malowanie i montaż

20 3 mln zł 
Remontu mostu Tumskie-

go w latach 2019-2020. Zabezpie-
czenie antykorozyjne, renowacja, 
czyszczenie, wzmocnienie, wy-
miana nawierzchni jezdni plus od-
tworzenie historycznego oświe-
tlenia

21 57 tys. zł 
Koszt zużycia wody do fon-

tanny multimedialnej za 2019 r.

Z poniższego cennika dowiecie się 
m.in., jaki jest koszt zakupu jed-
nego tramwaju, ile miasto musi 
wydać na budowę kilometra drogi, 
nasadzenie i  utrzymanie drzewa, 
montaż ławki, budowę placu za-
baw, utrzymanie psa w schronisku 
czy wreszcie, ile trzeba zapłacić za 
roczne zużycie wody w  fontannie 
multimedialnej przy Hali Stulecia.

Dane, które zebraliśmy, mogą być 
zaskakujące, bo mało kto wie, ile 
kosztuje montaż jednej latarni 
ulicznej, posianie trawnika czy 
namalowanie przejścia dla pie-
szych. W niektórych przypadkach 
kwoty są uśrednione, gdyż ich 
ostateczna wysokość zależy od 
wielu czynników, takich jak m.in. 
czas i  zakres prac oraz teren, na 
którym są wykonywane, przez co 
różni się w  przypadku konkret-
nych inwestycji.

Kolejne tego typu wydatki będą 
ponoszone w  ramach rekordo-
wego budżetu Wrocławia na 2020 
rok, który zakłada dochody na 
poziomie 5,3 mld zł oraz kwoty 
przekraczające miliard na: wro-
cławską oświatę, pomoc społecz-
ną i transport.

4

22 246 zł 
Średnia wartość miesięcz-

nego dodatku mieszkaniowego

Ile kosztuje Wrocław?Bez skomplikowanych tabel i wykresów 
pokazujemy konkretne wydatki, które składają 
się na funkcjonowanie Wrocławia. Poznajcie 
przykładowe koszty z zakresu: inwestycji, 
komunikacji, środowiska, pomocy społecznej 
i wiele innych.

Nasadzenie i trzyletnia 
pielęgnacja drzewa

1,5 tys. zł

10 tys. zł
Montaż jednej latarni ulicznej

Zakup tramwaju Pesa Twist

9,7 mln zł

9 mln zł
Budowa przedszkola w ramach  

ZSP nr 14 przy ul. Dębickiej

Zakup autobusu przegubowego 
Mercedes Citaro G2

1,99 mln zł

57 tys. zł
Zużycie wody do fontanny  

multimedialnej za 2019 r.

Namalowanie przejścia dla pieszych

do 1 tys. zł

400 tys. zł
Budowa małego placu zabaw

Budowa 1 km drogi głównej 

8,5 mln zł

246 zł
Średnia wartość miesięcznego 
dodatku mieszkaniowego
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