
Lp. USŁUGA OPIS JEDN. CENA NETTO UWAGI

1. Oczyszczanie powierzchni
Oczyszczanie powierzchni, pozbieranie 

nieczystości i złożenie w pryzmach.
m2 0,90 zł

2.
Oczyszczanie zamiatarką 

samojezdną

Oczyszczanie zamiatarką samojezdną 

HAKO.
rg 184,00 zł

Ilość godzin jest liczona od 

momentu wyjazdu do 

powrotu do LUK sp. z o. o. 

Fabryczna 7a

Odśnieżanie dróg, chodników, placów, 

podwórek (ciągnik z 

pługiem).Odśnieżanie dróg, 

chodników, placów, podwórek 

(ciągnik z pługiem).Odśnieżanie 

dróg, chodników, placów, podwórek 

(ciągnik z pługiem).

rg 86,00 zł

Odśnieżanie dróg, chodników, placów, 

podwórek (ręczne).Odśnieżanie dróg, 

chodników, placów, podwórek 

(ręczne).Odśnieżanie dróg, 

chodników, placów, podwórek 

(ręczne).

m2 1,40 zł

4.

Odśnieżanie i 

posypywanie piaskiem i 

solą

Odśnieżanie i posypywanie dróg, 

chodników, placów,podwórek (ciągnik z 

pługiem).Odśnieżanie i posypywanie 

dróg, chodników, placów,podwórek 

(ciągnik z pługiem).Odśnieżanie i 

posypywanie dróg, chodników, 

placów,podwórek (ciągnik z 

pługiem).

rg 127,00 zł

Ilość godzin jest liczona od 

momentu wyjazdu do 

powrotu do LUK sp. z o. o. 

Fabryczna 7a

Posypywanie dróg, chodników, placów, 

podwórek piaskiem i solą (ciągnik z 

pługiem).Posypywanie dróg, 

chodników, placów, podwórek 

piaskiem i solą (ciągnik z 

pługiem).Posypywanie dróg, 

chodników, placów, podwórek 

piaskiem i solą (ciągnik z pługiem).

rg 80,00 zł

Posypywanie dróg, chodników, placów, 

podwórek piaskiem i solą 

(ręczne).Posypywanie dróg, 

chodników, placów, podwórek 

m2 1,20 zł
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USŁUGI PORZĄDKOWE, ODŚNIEŻANIE

3. Odśnieżanie

5.
Posypywanie powierzchni 

piaskiem i solą
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6.
Cięcie drewna pilarką 

spalinową
Cięcie drewna pilarką spalinową rg 63,00 zł

Cięcie żywopłotu rg 75,00 zł

Pielęgnacja żywopłotu mb 11,00 zł

Koszenie trawnika kosą spalinową rg 75,00 zł

Koszenie trawnika kosiarką ciągnikową rg 92,00 zł

Koszenie trawnika m2 1,20 zł

Koszenie trawy kosiarką bijakową rg 75,00 zł

Koszenie trawy kosiarką rotacyjną rg 69,00 zł

Koszenie trawy kosiarką żyłkową lub na 

pokos
rg 40,00 zł

Usługa koszenia kosiarką Ferris m2 0,17-0,25 zł.
W przypadku większych 

powierzchni ceny ustalamy 

indywidualnie

9. Pielęgnacja drzew Przycięcie gałęzi szt
wg. wyceny 

indywidulanej

10. Usługa rębaka Usługa rozdrabniania, zrębkowania gałęzi godz 80,00-100,00 zł.

Wynajem ciągnika z przyczepą o 

ładowności do 5 t za każda rozpoczętą 

godzinę

rg 69,00 zł

Dodatek za każdy kilometr km 2,50 zł

Wynajem kontenera o ładowności do 5 t 

za każda rozpoczętą godzinę
rg 86,00 zł

Dodatek za każdy kilometr km 2,50 zł

14. Podstawienie kontenera

Podstawienie kontenera na gruz, ziemię, 

odpady po remontach (plus koszt 

utylizacji odpadu na składowisku według 

ilości i rodzaju)

szt 115,00 zł

15.
Wynajem pracowników 

do prac ręcznych

Wynajem pracowników do prac ręcznych 

np. załadunek, rozładunek, 

przeprowadzki,sprzątanie piwnic i 

strychów oraz wszystkie inne nietypowe 

prace

rg 35,00 zł

16.
Zawieszenie banera lub 

reklamy

Zawieszenie banera lub reklamy w oknie 

(pomiędzy oknami) budynku/lokalu
szt

wg wyceny 

indywidualnej

7.
Cięcie i pielęgnacja 

żywopłotu

USŁUGI UTRZYMANIA ZIELENI

8. Koszenie

USŁUGI WYNAJMU SPRZĘTU

12.
Wynajem ciągnika z 

przyczepą i kierowcą

Ilość godzin jest liczona od 

momentu wyjazdu do 

powrotu do LUK sp. z o. o. 

Fabryczna 7a

13. Wynajem kontenera

Ilość godzin jest liczona od 

momentu wyjazdu do 

powrotu do LUK sp. z o. o. 

Fabryczna 7a

INNE USŁUGI, KONTENERY
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Nagrobek pojedynczy usługa 

jednorazowa – utrzymanie czystości
szt 35,00 zł

Nagrobek podwójny usługa jednorazowa 

– utrzymanie czystości
szt 45,00 zł

Grobowiec rodzinny usługa jednorazowa 

– utrzymanie czystości
szt 52,00 zł

Nagrobek pojedynczy usługa 2 razy w 

roku – utrzymanie czystości
szt 64,00 zł

Nagrobek podwójny usługa 2 razy w 

roku – utrzymanie czystości
szt 80,00 zł

Grobowiec rodzinny usługa 2 razy w 

roku – utrzymanie czystości
szt 92,00 zł

18.
Montowanie ławek przy 

grobie

Zamontowanie ławki przy grobie wraz z 

materiałem
szt

wg wyceny 

indywidualnej

19.
Malowanie ławek, krzyży, 

i innych elementów

Malowanie ławek, krzyży, i innych 

elementów wraz z materiałem
szt

wg wyceny 

indywidualnej

20.
Układanie kostki wokół 

grobu
Układanie kostki wokół grobu szt

wg wyceny 

indywidualnej

* Do cen dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 poz.

710 ze zm.).

* Ceny usług wykonywanych w trybie awaryjnym, w dni wolne od pracy i święta zwiększa się o 50 %.

USŁUGI NA CMENTARZU KOMUNALNYM

17.

Mycie nagrobka środkami 

chemicznymi wyzbieranie 

śmieci, liści, gałązek, 

pielenie, grabienie, 

podlewanie kwiatów 

(także w bezpośrednim 

otoczeniu grobu), 

odśnieżanie w sezonie 

zimowym, wyrzucenie 

starych kwiatów, 

wieńców, zniczy, 

zapalenie małego znicza, 

wykonanie dokumentacji 

zdjęciowej
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