
Wycinka drzew
Średnica pnia w cm cena \ sztuka

do 20 cm 50 zł
21-30 cm 80 zł
31-40 cm 100 zł
41-60 cm 130 zł
61-80 cm 160 zł

81-100 cm 200 zł
101-120 cm 250 zł
121-140 cm 300 zł

CENNIK CIĘĆ PIELĘGNACYJNYCH W KORONIE DRZEWA
Średnica pnia w cm cena \ sztuka

do 20 cm 45 zł
21-30 cm 65 zł
31-40 cm 85 zł
41-60 cm 110 zł
61-80 cm 140 zł

81-100 cm 170 zł
101-120 cm 200 zł
121-140 cm 240 zł

Przy wycinaniu o zwiększonym stopniu trudności przy budynkach, ogrodzeniach, linii energetycznych i 

telefonicznych, przy dużym natężeniu ruchu kołowego i pieszego doliczony jest współczynnik 

utrudnienia do 100%. Współczynnik utrudnienia zależny od procentowej ilości wycinanego drzewa, 

które musi być opuszczone na linach hamujących. Dokładną wartość współczynnika ustala się w 

porozumieniu ze zleceniodawcą i w uzasadnionych przypadkach.

Drzewa wielopniowe o koronach drzew rozwidlających się poniżej 1,3 metra
mierzona od poziomu gruntu, liczone są - każdy konar jako oddzielne drzewo.

Przy wykonaniu cięć pielęgnacyjnych połączonych z formatowaniem koron drzew
owocowych i niskopiennych, koszt wykonania prac zwiększa się o 50%.

Koszty cięć przyrodniczych i technicznych zwiększają się o 30% w następujących przypadkach:
- bliskie sąsiedztwo budynków
- cięcie nad ogrodzeniami, liniami energetycznymi i telefonicznymi
- duże natężenie ruchy drogowego
- usuwanie przewodnika drzewa lub skracanie wysokości drzewa

Drzewa wielopniowe o koronach rozwidlających się poniżej 1,3 metra
mierzonego od poziomu gruntu, liczone są - każdy konar jako oddzielne drzewo.

PODSTAWOWY CENNIK NIE JEST OSTATECZNY ALE NA JEGO 
PODSTAWIE PRZEDSTAWIANE SĄ WSZYSTKIE NASZE OFERTY.



CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG OGRODNICZYCH
Projekt Budowa oczka wodnego, fontann, systemu nawadniającego
1 - 2 zł/m2 Cena do uzgodnienia

Karczowanie, usuwanie samosiewów Mycie mchu i glonów z kostki
2 - 10 zł/szt. 5 - 15 zł/m2

Równanie terenu Budowa ścieżki żwirowej
4 - 10 zł/m2 10 - 50 zł/m2

Ułożenie siatki przeciw kretom Ściółkowanie korą lub torfem
4- 8 zł/m2 15 - 30 zł/m2

Ułożenie agrowłókniny Odśnieżanie chodników, pojazdów
4 - 8 zł/m2 0,50 - 1 zł/m2

Zakładanie trawnika z siewu Odśnieżanie dachów
4 - 14 zł/m2 1 - 2,50 zł/m2

Zakładanie trawnika z rolki Malowanie konstrukcji ogrodowych
6 - 20 zł/m2 4 - 8 zł/m2

Koszenie trawnika (możliwość wywozu) Wykopy (rów pod instalacje)
0,20 - 1 zł/m2 5 - 10 zł/mb

Nawożenie trawnika nawozem Praca pilarka spalinową
0,30 - 0,50 zł/m2 50 zł/godz.

Sadzenie krzewów , drzew Praca rębakiem do gałęzi
25% wartości roślin 80 - 120 zł/godz.

Areacja lub Wertykulacja Wywóz odpadów(gałęzi, liści, trawy)
0,30 - 1 zł/m2 30 - 50 zł/m3, 5 zł/worek 120l

Renowacja trawnika Grabienie liści, trawy
2- 5 zł/m2 0,20 - 1 zł/m2

Wapnowanie Czyszczenie oczka wodnego
0,30 - 1 zł/m2 20 - 50 zł/m3

Oprysk plecakowy Cięcie żywopłotu
0,20 zł/m2 1 - 10 zł/mb w zależności od wysokości

Podane kwoty nie obejmują zakupu materiałów ogrodniczych.

Proszę o kontakt o usługi dodatkowe niewymienione w cenniku.

Ceny orientacyjne mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji ogrodu,
uwarunkowań terenu, wielkości i zakresu prowadzenia prac ogrodniczych.

P.H.U. LUKBAB
Łukasz BABILON

604 214 738 
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