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L.p. Nazwa usługi Cena zł netto 

 
1. 

Praca ciągnika ZETOR/CASE na zlecenie odbiorcy  
w godzinach od 7-15 w dni robocze. Dojazd liczony osobno za 
ilość km. 

 
120 zł/r-g 
 

 
2. 

Praca ciągnika ZETOR/CASE na zlecenie odbiorcy poza 
godzinami od 7-15 w dni robocze i w dni wolne od pracy. Dojazd 
liczony osobno za ilość km. 

145 zł/r-g    

 
3. 

Praca ciągnika ZETOR/CASE + PRZYCZEPA na zlecenie odbiorcy 
w godzinach od 7-15 w dni robocze. Dojazd liczony osobno za 
ilość km. 

145 zł/r-g    

 
4. 

Praca ciągnika ZETOR/CASE + PRZYCZEPA na zlecenie odbiorcy 
poza godzinami od 7-15 w dni robocze i w dni wolne od pracy. 
Dojazd liczony osobno za ilość km. 

170 zł/r-g    

 
5. 

Praca ciągnika ZETOR/CASE + beczka polewaczka na zlecenie 
odbiorcy w godzinach od 7-15 w dni robocze. Dojazd liczony 
osobno za ilość km. 

170 zł r/g 

 
6. 

Praca ciągnika ZETOR/CASE + beczka polewaczka na zlecenie 
odbiorcy poza godzinami od 7-15 w dni robocze i w dni wolne od 
pracy. Dojazd liczony osobno za ilość km. 

195 zł r/g 

 
7. 

Praca ciągnika KUBOTA/LAMBORGHINI na zlecenie odbiorcy w 
godzinach od 7-15 w dni robocze. Dojazd liczony osobno za ilość 
km. 

100 zł r/g 

 
8. 

Praca ciągnika KUBOTA/LAMBORGHINI na zlecenie odbiorcy w 
godzinach od 7-15 w dni robocze i w dni wolne od pracy. Dojazd 
liczony osobno za ilość km. 

110 zł r/g 

 
9. 

Praca ciągnika KUBOTA/LAMBORGHINI + szczotka na zlecenie 
odbiorcy w godzinach od 7-15 w dni robocze. Dojazd liczony 
osobno za ilość km.  

120 zł r/g 

 
10. 

Praca ciągnika KUBOTA/LAMBORGHINI + szczotka na zlecenie 
odbiorcy poza godzinami od 7-15 w dni robocze i w dni wolne od 
pracy. Dojazd liczony osobno za ilość km. 

170 zł r/g 

 
11. 

Praca ciągnika KUBOTA/LAMBORGHINI + pług z solarką na 
zlecenie odbiorcy w godzinach od 7-15 w dni robocze. Dojazd 
liczony osobno za ilość km. 

150 zł r/g 

 
12. 

Praca ciągnika KUBOTA/LAMBORGHINI + pług z solarką na 
zlecenie odbiorcy poza godzinami od 7-15 w dni robocze i w dni 
wolne od pracy. Dojazd liczony osobno za ilość km. 

160 zł r/g 

 
13. 

Praca samochodu ciężarowego VOLVO LSW 5F13 na zlecenie 
odbiorcy w godzinach od 7-15 w dni robocze. Dojazd liczony 
osobno za ilość km. 

160 zł/r-g 

 
14. 

Praca samochodu ciężarowego VOLVO LSW 5F13 na zlecenie 
odbiorcy poza godzinami od 7-15 w dni robocze i w dni wolne od 
pracy. Dojazd liczony osobno za ilość km. 

170 zł/r-g 

 Praca samochodu ciężarowego VOLVO LSW 5F13 + plug  350 zł/r-g 
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15. z solarką na zlecenie odbiorcy w godzinach od 7-15 w dni 
robocze. Dojazd liczony osobno za ilość km. 

 
16. 

Praca samochodu ciężarowego VOLVO LSW 5F13 + plug  
z solarką na zlecenie odbiorcy poza godzinami od 7-15 w dni 
robocze i w dni wolne od pracy. Dojazd liczony osobno za ilość 
km. 

400 zł/r-g 

 
17. 

Praca samochodu ciężarowego VOLVO LSW 6G30 na zlecenie 
odbiorcy w godzinach od 7-15 w dni robocze. Dojazd liczony 
osobno za ilość km. 

150 zł/r-g 

 
18. 

Praca samochodu ciężarowego VOLVO LSW 6G30 na zlecenie 
odbiorcy poza godzinami od 7-15 w dni robocze i w dni wolne od 
pracy. Dojazd liczony osobno za ilość km. 

160 zł/r-g 

 
19. 

Praca samochodu ciężarowego VOLVO LSW 6G30 + plug  
z solarką na zlecenie odbiorcy w godzinach od 7-15 w dni 
robocze. Dojazd liczony osobno za ilość km. 

300 zł/r-g 

 
20. 

Praca samochodu ciężarowego VOLVO LSW 6G30 + plug  
z solarką na zlecenie odbiorcy poza godzinami od 7-15 w dni 
robocze i w dni wolne od pracy. Dojazd liczony osobno za ilość 
km. 

350 zł/r-g 

 
21. 

Praca koparko-ładowarki na zlecenie odbiorcy w godzinach od 
7-15 w dni robocze. Dojazd liczony osobno za ilość km. 

130 zł/r-g 

 
22. 

Praca koparko-ładowarki na zlecenie odbiorcy poza godzinami 
od 7-15 w dni robocze i w dni wolne od pracy. Dojazd liczony 
osobno za ilość km. 

150 zł/r-g 

 
23. 

Praca równiarki na zlecenie odbiorcy w godzinach  od 7-15  
w dni robocze. Dojazd liczony osobno za ilość km. 

300 zł/r-g 

 
24. 

Praca równiarki na zlecenie odbiorcy poza godzinami od 7-15 w 
dni robocze i w dni wolne od pracy. Dojazd liczony osobno za 
ilość km. 

320 zł/r-g 

 
25. 

Praca wywrotki MASTER na zlecenie odbiorcy w godzinach od 
7-15 w dni robocze. Dojazd liczony osobno za ilość km. 

60 zł/r-g 

 
26. 

Praca wywrotki MASTER na zlecenie odbiorcy poza godzinami 
od 7-15 w dni robocze i w dni wolne od pracy. Dojazd liczony 
osobno za ilość km. 

70 zł/r-g 

 
27. 

Praca MASTER – skrzyniowy na zlecenie odbiorcy w godzinach 
od 7-15 w dni robocze. Dojazd liczony osobno za ilość km.  

70 zł/r-g 

 
28. 

Praca MASTER – skrzyniowy na zlecenie odbiorcy poza 
godzinami od 7-15 w dni robocze i w dni wolne od pracy. Dojazd 
liczony osobno za ilość km. 

80 zł /r-g 

 
29. 

Praca podnośnika koszowego 200T GSR na zlecenie odbiorcy w 
godzinach od 7-15 w dni robocze. Dojazd liczony osobno za ilość 
km. 

200 zł/r-g 
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30. 

Praca podnośnika koszowego 200T GSR na zlecenie odbiorcy 
poza godzinami od 7-15 w dni robocze i w dni wolne od pracy. 
Dojazd liczony osobno za ilość km. 

240 zł/r-g 

 
31. 

Praca HOLDER na zlecenie odbiorcy w godzinach od 7-15 w dni 
robocze. Dojazd liczony osobno za ilość km. 

 
270 zł /r-g 

 
32. 

Praca HOLDER  na zlecenie odbiorcy poza godzinami od 7-15 w 
dni robocze i w dni wolne od pracy. Dojazd liczony osobno za 
ilość km. 

 
280 zł/r-g 

 
33. 

Praca DULEWO – zamiatarka na zlecenie odbiorcy w godzinach 
od 7-15 w dni robocze. Dojazd liczony osobno za ilość km. 

350 zł /r-g 

 
34. 

Praca DULEWO – zamiatarka na zlecenie odbiorcy w godzinach 
od 7-15 w dni wolne od pracy. Dojazd liczony osobno za ilość 
km.  

400 zł/r-g 

 
35. 

Praca rozścielacza na zlecenie odbiorcy w godzinach od 7-15 w 
dni robocze. Dojazd liczony osobno za ilość km. 

450 zł/r-g 

 
36. 

Praca rozścielacza na zlecenie odbiorcy poza godzinami od 7-15 
w dni robocze i w dni wolne od pracy. Dojazd liczony osobno za  
ilość km. 

500 zł/r-g 

   
37. 

Praca bobcata na zlecenie odbiorcy w godzinach od 7-15 w dni 
robocze. Dojazd liczony osobni za ilość km. 

90zł /r-g 

 
38. 

Praca bobcata na zlecenie odbiorcy. Poza godzinami od 7-15 w 
dni robocze i w dni wolne od pracy. Dojazd liczony osobno za 
ilość  km. 

110 zł /r-g 

 
39. 

Praca walca drogowego dużego na zlecenie odbiorcy w 
godzinach od 7-15 w dni robocze. Dojazd liczony osobno za ilość 
km. 

200 zł/r-g 

 
40.  

Praca walca drogowego dużego na zlecenie odbiorcy poza 
godzinami od 7-15 w dni robocze i w dni wolne od pracy. Dojazd 
liczony osobno za ilość km.  

220 zł/r-g 

 
41 

Praca walca drogowego małego na zlecenie odbiorcy w 
godzinach od 7-15 w dni robocze. Dojazd liczony osobno za ilość 
km. 

100zł/r-g 

 
42 

Praca walca drogowego małego na zlecenie odbiorcy poza 
godzinami od 7-15 w dni robocze i w dni wolne od pracy. Dojazd 
liczony osobno za ilość km. 

150 zł/r-g 

 
43. 

Praca łuparki na zlecenie odbiorcy w godzinach od 7-15 w dni 
robocze. Dojazd liczony osobno za ilość km. 

170 zł/r-g 

 
44. 

Praca łuparki na zlecenie odbiorcy poza godzinami od 7-15 w 
dni robocze i w dni wolne od pracy. Dojazd liczony osobno za 
ilość km. 

180 zł/r-g 
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45. 

Praca przyczepy rębaka na zlecenie odbiorcy w godzinach od 7-
15 w dni robocze. Dojazd liczony osobno za ilość km. 

150 zł/r-g 

 
46 

Praca przyczepy rębaka na zlecenie odbiorcy poza godzinami od 
7-15 w dni robocze i w dni wolne od pracy. Dojazd liczony 
osobno za ilość km. 

160 zł/r-g 

 
47. 

Praca kosiarki bijakowej na zlecenie odbiorcy w godzinach od 7-
15 w dni robocze.  

160zł/r-g 

 
48. 

Praca kosiarki bijakowej  na zlecenie odbiorcy poza godzinami 
od 7-15 w dni robocze i w dni wolne od pracy.  

170 zł /r-g 

 
49. 

Praca kosy spalinowej na zlecenie odbiorcy w godzinach od 7-15 
w dni robocze.  

160 zł/r-g 

 
50. 

Praca kosy spalinowej na zlecenie odbiorcy poza godzinami od 
7-15 w dni robocze i w dni wolne od pracy.  

170 zł /r-g 

51. Praca kosiarki samojezdnej na zlecenie odbiorcy w godzinach 
od 7-15 w dni robocze.  

160 zł/r-g 

52. Praca kosiarki samojezdnej  na zlecenie odbiorcy poza 
godzinami od 7-15 w dni robocze i w dni wolne od pracy.  

170 zł /r-g 

 
53. 

Praca pojazdu elektrycznego na zlecenie odbiorcy w godzinach 
od 7-15 w dni robocze. Dojazd liczony osobno za ilość km. 

 
80 zł/r-g 

 
54. 

Praca pojazdu elektrycznego na zlecenie odbiorcy poza 
godzinami od 7-15 w dni robocze i w dni wolne od pracy. Dojazd 
liczony osobno za ilość km. 

 
90 zł/r-g 
 

55. Zakładanie trawnika z siewu za m2: 
- z przygotowaniem terenu 

15-40 zł/ m2 

56. Pielęgnacyjne cięcie  żywopłotów za mb: 
 

10-30 zł/mb 

57.  Formowanie koron drzew: 
- z godz. pracy podnośnika z operatorem 

250 zł /h * 

58. Wycinka drzew: 
- w zależności od obwodu mierzonego na wys. 130 cm 
do 40 cm 
40-80 cm 
80-120 cm 
120-160 cm 
160- 200 cm  
200-240 cm 
240-280cm 
Powyżej 280 cm 

 
 
Indywidualna 
wycena wycinki* 
od 200 zł do 1800 
zł 

59. Frezowanie pni za sztukę: Indywidualna 
wycena ** 
od 300 zł 
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60. Karczowanie pni za sztukę: Indywidualna 
wycena ** 
 od 360 zł 

61. Oczyszczanie terenu zieleni ( np. zbieranie liści , posuszu, 
przycięcie gałęzi): 
- z wywozem 
- bez wywozu 

Indywidualna 
wycena  

 
 
 
 

62. 

 
 
 
 
Wykonanie nasadzeń (materiały zleceniodawcy) 
- bylin, kwiatów (szt) 
- krzewów(m2b lub szt.) 
- drzew (szt.) 

 
 
 
 
Indywidualna 
wycena  
Od 10 zł do 120 zł 

63. Pielenie chwastów(m2) po indywidualnej wycenie Od 15 zł m2 
64.  Sprzedaż drewna (m3): 

-cięte twarde 
- cięte miękkie 
- iglaste cięte 
-łupane twarde 
-łupane miękkie 
- iglaste łupane 
 

 
Wg. cennika na 
drewno 

65. Oczyszczanie ręczne terenu m2 lub z godz. 60 zł/godz. 
66. Grabienie liści (m2) 

-z wywozem i zagospodarowaniem odpadu 
60 zł/godz. lub 
1m2 30 zł 

67. Oprysk herbicydem (m2) 80 zł/m2 
68. Ustawienie znaku drogowego z zamontowaniem( szt.) 250 zł szt.  
69. Ułożenie chodnika z kostki brukowej  45 zł/m2 
70. Uzupełnienie ubytków masą asfaltową (m3) 55 zł/m2 
71. Wykonanie nawierzchni : 

-z gruzu betonowego 
-z destruktu 

22 zł/m2 

72. Uzupełnienie ubytków kruszywem (m3) Wycena 
indywidualna 

73. Materiały budowlane (t) z transportem: 
-Kruszywo 0-4mm 
 -Kruszywo 2-5 mm 
-Kruszywo 0-31,5mm 
-piasek siany  
- piasek podsypkowy 
 

 
130 zł  
150 zł 
170 zł 
120 zł 
100 zł 

74. Materiały budowlane porozbiórkowe: 
-destrukt(t) 

 
60 zł 
Od 3,50 zł szt. 
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- płytki chodnikowe(szt.) 
- kostka brukowa(m2) 
- obrzeża (mb) 
- krawężniki (mb) 
- płyty betonowe szt. 

40 zł 
10 zł 
10 zł 
150 zł 

75. Usługi nie ujęte w cenniku – wycena indywidualna robót  
75. Czyszczenie kostki  brukowej(m2) Wg. pracy sprzętu 
76. Odśnieżanie dachów:  

 
*płaskich z 

pokrywą śnieżną 

do 50 cm w 

kwocie 5,00 zł 

netto /m2 

*płaskich  z 

pokrywą śnieżną 

powyżej  50 cm 

w kwocie 7,00 

zł netto /m2  

 

 
77. Mieszanka soli z piachem za tonę 600 zł/t 
78. Sól wg wyceny za tonę 1000 zł/t 

 

Wynajem środków transportów 

Lp. Typ i nazwa pojazdu Cena  netto 

1. Przejazd na terenie miasta Świdnik pojazdów o mc do 3,5 t.  45zł/km 

2. Przejazd na terenie miasta Świdnik pojazdów o mc powyżej 3,5 t. 55 zł/km 

3. Fiat DOBLO 2,50 zł/km 

4. Samochód wywrotka RENAULT 4,00 zł/km 

5. Samochód RENAULT  3,50 zł/km 

6. Samochód ciężarowy  5,00 zł/km 

7. Koparka obrotowa, koparko-ładowarka 5,00 zł/km 

8. Koparka-ładowarka, cat, walec 5,00 zł/km 

9. Zwyżka  4,50 zł/km 
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Przejazd poza obszarem miasta Świdnik wg cennika za każdy przejechany kilometr. 

 

*Wycinka i cięcia drzew 

Przy wycinaniu lub cięciach na terenach o zwiększonym stopniu trudności,  przy budynkach, 
ogrodzeniach, liniach energetycznych i telefonicznych, przy dużym natężeniu ruchu kołowego i 
pieszego doliczony jest współczynnik utrudnienia do 100%. 

 

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

 

Przy wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych połączonych z formowaniem korony drzewa, koszt  
wykonanie prac zwiększa się o 50 % w przypadkach bliskiego sąsiedztwa budynków, linii 
energetycznych, telefonicznych, natężenia ruchu kołowego i pieszego.   

 

** Frezowanie i karczowanie pni 

Przy frezowaniu lub karczowaniu pni na terenach o zwiększonym stopniu trudności przy budynkach, 
ogrodzeniach, liniach energetycznych i telefonicznych, przy dużym natężeniu ruchu kołowego i 
pieszego doliczony jest współczynnik utrudnienia do 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CENNIK SPRZEDAŻY  DREWNA PRZEZ P. K. PEGIMEK 
 

 

 

 

 

 

Cennik obowiązuje w 2023 

 

 
1M3 

DREWNO MIĘKKIE 
netto /brutto 

DREWNO TWRADE 
netto /brutto 

DREWNO IGLASTE 
netto /brutto 

DREWNO 
CIĘTE 

150,00 zł/184,50 zł 180,00 zł/221,40 zł 110,00 zł/135,30 zł 

DREWNO 
ŁUPANE 

180,00zł/221,40 zł 220,00zł/270,60 zł 130,00 zł/159,90 zł 


