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wycinka krzewów i drzew (od 50 zł za szt), pocięcie drzewa na 
kawałki 20-40 zł, możliwość wywozu urobku  
odchwaszczanie (20 zł/1h*), oczyszczanie i wykaszanie rowów (od 
12 zł mb)
wywóz niepotrzebnych przedmiotów (załadunek, wywóz, 
rozładunek) od 50 zł na terenie gminy Lubicz  
koszenie traw i nieużytków kosą spalinową (30zł/1h**), cięcie 
drewna piłą spalinową (50 zł**/1h)
drobne usługi remontowe i naprawcze (np.malowanie–od 8zł/m2), 
usługi rozbiórkowe (wycena indywidualna)
sprzątanie przedremontowe, sprzątanie po remoncie, sprzątanie 
piwnic, strychów, garaży (wycena indywidualna)
kolportaż ulotek, broszur (od 10 gr/szt), rozwieszanie plakatów 
reklamowych, roznoszenie korespondencji firmowej 
prace w obejściu domostwa: wrzucenie węgla do pomieszczenia 
gospodarczego (30 zł/tonę), sprzątanie ogrodu po zimie (20 zł/1h*)
sprzątanie pomieszczeń biurowych, hal, innych lokali i obiektów, 
terenów przyległych i placów
koszenie trawników, - przycinanie żywopłotu i wiele innych.
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*1 h = 60 min pracy 1 pracownika 
** za 1 h cięcia 1 pracownika ze sprzętem i paliwem do piły
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