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Cennik usług ogrodniczych 

Usługa Cena jednostkowa  
(zł brutto) J.m. Uwagi 

PROJEKTOWANIE 
Projekt ogrodu 3,00  m2 Inwentaryzacja i rozmowa z klientem, 

3 różne koncepcje, 
projekt szczegółowy, 
kosztorys, 
wykaz roślin z ich zdjęciami 

Dodatkowa 
koncepcja 

300,00 Szt. - 

Projekt aranżacji 
balkonu i tarasu 

50,00 Szt. - 

PIELĘGNACJA 
Jednorazowa 
pielęgnacja ogrodu 

Od 700,00 1 
wizyta 

W cenie dojazd do 50 km  
Cena nie zawiera kosztów kory, ziemi, nawozów itd. 

Miesięczna 
pielęgnacja ogrodu 

Od 1200,00 3 
wizyty 

Renowacja 
trawnika 

4,00 m2 Aeracja, wertykulacja, nawożenie, wapnowanie, 
piaskowanie zależne od potrzeb (+ koszty piasku) 

Aeracja 1,00 m2 - 
Wertykulacja 1,00 m2 - 
Piaskowanie 1,50 m2 + koszt materiału 
Wapnowanie i 
nawożenie 

1,00 m2 + koszt materiału 

Koszenie 
trawników kosiarką 
spalinową 

1,00 m2 - 

Korowanie 1,50 m2 + koszt materiału 
Przycinanie 
żywopłotów 

15,00 mb do 250 cm wysokości wraz z wywiezieniem materiału 

Cięcie 
pielęgnacyjne 
drzew 
sadowniczych 

100,00 h 2 os. + koszt dojazdu do klienta 

Pielenie ręczne 4,00 m2 - 
Grabienie liści 3,00 m2 - 
Usuwanie starych 
roślin, korzeni 

75,00  Szt. - 

Oprysk chemiczny 2,00 m2 + koszt preparatu 
Oczyszczanie 
terenu z resztek 
budowlanych 

100,00 m3 - 

Wywóz odpadów 
organicznych 

10,00 100 l - 

REALIZACJA 
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Zrywanie darni pod 
rabatę 

10,00 m2 - 

Przekopywanie 
ręczne rabaty 

15,00 m2 - 

Wykonanie 
trawnika z siewu 

8,00 m2 - 

Rozłożenie 
trawnika z rolki 

13,00 m2 - 

Rozkładanie 
agrowłókniny 

2,00 m2 - 

Sadzenie bylin 1,10 Szt. + koszt roślin 
Sadzenie krzewów 6,50 Szt. + koszt roślin 
Sadzenie drzew Od 50,00 Szt. + koszt roślin 
Sadzenie cebul 0,80 Szt. + koszt roślin 
Sadzenie pnączy 5,00 Szt. + koszt roślin 
Ułożenie obrzeża 
trawnikowego typu 
rollboarder 

25,00 mb - 

Rozgraniczenie 
rabat od trawnika 
kostką granitową 

55,00 mb - 

Ścieżka z luźno 
ułożonego 
kamienia 

65,00 mb -- 

Nawierzchnia z 
kostki granitowej 

150,00 mb - 

Malowanie 
konstrukcji 
ogrodowych 

20,00 m2 + koszt materiału 

PORADY 
Porady ogrodnicze 200,00 h W cenie dojazd do klienta do 50 km. Powyżej wycena 

indywidualna. 
Nadzór autorski 100,00 h Nadzór nad naszym projektem realizowanym przez 

innego wykonawcę 
 


