
OFERTA 

usług wycinki drzew 

Skrzypek na Dachu Marcin Skrzypiński  



Szanowni Państwo,

jesteśmy firmą zajmującą się kompleksową 

wycinką drzew. Naszą ofertą staramy się spełnić 

oczekiwania Klienta świadcząc profesjonalne 

usługi na najwyższym poziomie

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a także 
z pozostałymi usługami jakie oferujemy, które w szerszym opisie znajdą 

Państwo na stronie firmy www.skrzypeknadachu.pl

Marcin Skrzypiński 

Właściciel 

Skrzypek na Dachu Marcin Skrzypiński 
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http://www.skrzypeknadachu.pl/


Zakres oferowanych usług 

www.skrzypeknadachu.pl 3

✓ Wycinka drzew metodą tradycyjną

✓ Wycinka drzew metodą alpinistyczną 

✓ Cięcia techniczne i sanitarne w koronie drzew 

✓ Zrębkowanie gałęzi 
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Wycinka drzew metodą tradycyjną
polega  na obaleniu drzewa w całości za 

pomocą pilarki spalinowej  w preferowanym 

kierunku. 

Kolejnym etapem jest okrzesywanie z gałęzi, 

a następnie cięcie pni oraz konarów na 

mniejsze kawałki i przygotowanie do 

transportu lub układanie w pryzmy. Po 

wszystkich pracach teren jest oczyszczany.
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Wycinka drzew metodą alpinistyczną jest stosowana w miejscach, gdzie nie ma możliwości obalenia drzewa 

w całości, w pobliżu zabudowań lub wszędzie tam, gdzie cięcie tradycyjne niesie za sobą zwiększone ryzyko. Polega 

ona na ścinaniu drzewa od góry przez arborystę, który tnie materiał powyżej siebie i opuszcza go bezpiecznie na linie 

w dół - metoda jest bezpieczna dla zabudowań, wiat, garaży, linii energetycznych, płyt nagrobkowych i innych 

przeszkód. Niektóre zlecenia wymagają użycia podnośnika koszowego jako stanowiska pracy, wtedy również urobek 

jest opuszczany na linach po kawału.
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Cięcia techniczne i sanitarne w koronie drzew 

Są to cięcia konarów i gałęzi wymuszone znajdującymi się 
w kolizji z nimi urządzeniami technicznymi lub architekturą; 
umożliwiające wzajemne optymalne współistnienie drzewa 

i będącego z nimi w konflikcie obiektu, jak i cięcia 
w koronach drzew, polegające na usuwaniu pędów, gałęzi

oraz konarów chorych, martwych lub połamanych.
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Zrębkowanie gałęzi jest to metoda rozdrabniania gałęzi  za pomocą rębaka, który przeznaczony jest 

do przerobu odpadów drewnianych oraz gałęzi. Przerobione drewno jest wydajnym i ekologicznym 

opałem, idealnie nadającym się do spalania we wszystkich typach kotłów C.O. Jest to doskonała metoda na 

pozbycie się gałęzi w miastach i terenach zabudowanych, gdzie obowiązuje zakaz ich palenia. Gałęzie po 

przerobieniu znacznie zmniejszają swoją objętość, co w znacznym stopniu ułatwia ich transport.

Nasza firma posiada rębak tnący gałęzie do 8 cm Ø,  długość zrębek 7 cm – max.14 cm



❖ Pakowanie 

zrębków 

Nasz rębak jest stosunkowo kompaktową 
konstrukcją, która pozwala pracownikom firmy 

dotrzeć  nawet do ciasnych ogrodów 
działkowych. Pozyskany urobek pakujemy do 
worków 50 L, co jest idealnym rozwiązaniem 
w przypadku wykorzystania zrębek jako opału 

(kominków oraz na rozpałkę) lub pozostawiamy 
luzem. 

Maksymalna wydajność rębaka to 8m³/h
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CENNIK:  I. Wycinka drzew metodą tradycyjną

Obwód pnia w cm mierzony na wysokości 

130 cm od poziomu gruntu 
Cena brutto za sztukę

do 60 cm 50 zł *,**

61 - 90 cm 80 zł *,**

91 – 120 cm 100 zł *,**

121 - 180 cm 150 zł *,**

181 - 240 cm 200 zł *,**

241 – 300 cm 300 zł *,**

301 - 360 cm 400 zł *,**

361 – 420 cm 500 zł *,**

* cena obejmuje wycinkę drzewa, podzielenie pni na ustalone odcinki, złożenie drewna i gałęzi

w pryzmy, uporządkowanie terenu wycinki

** drzewa wielopniowe o koronach rozwidlających się poniżej 130 cm mierzone od poziomu gruntu,

liczone są – jako każdy konar osobno



www.skrzypeknadachu.pl 10

II. Wycinka drzew metoda alpinistyczną

Przy wycinaniu drzew o zwiększonym stopniu trudności, takie jak:

➢ bliskie sąsiedztwo budynków

➢ cięcie nad ogrodzeniami,  liniami energetycznymi, telefonicznymi

➢ duże natężenie ruchu kołowego i pieszego

➢ inne przeszkody

Doliczany jest współczynnik utrudnienia do 100% od ceny za wycinkę tradycyjną.

+ współczynnik utrudnienia jest uzależniony od procentowej ilości wycinanego drzewa,

które musi być opuszczane na linach hamujących. Dokładną wartość współczynnika

ustalamy w porozumieniu ze Zleceniodawcą.
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III. Cięcia techniczne i sanitarne w koronie drzew

Obwód pnia w cm Cena brutto za sztukę

do 60 cm 45 zł *,**

61 - 90 cm 65 zł *,**

91 – 120 cm 85 zł *,**

121 - 180 cm 110 zł *,**

181 - 240 cm 140 zł *,**

241 – 300 cm 170 zł *,**

301 - 360 cm 200 zł *,**

361 – 420 cm 240 zł *,**

* koszt cięć przyrodniczych i technicznych zwiększają się o 30 % w następujących przypadkach:

● bliskie sąsiedztwo budynków ● cięcie nad ogrodzeniami ● liniami energetycznymi, telefonicznymi

● inne przeszkody ● duże natężenie ruchu kołowego i pieszego ● usuwanie przewodnika drzewa lub skracanie

wysokości drzewa

** Przy wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych połączonych z formatowaniem koron drzew owocowych

i niskopiennych, koszt wykonania prac zwiększa się o 50%
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IV. Zrębkowanie gałęzi i usługi dodatkowe

Nazwa usługi Cena brutto

Praca rębakiem do gałęzi 80 – 120 zł/ h

Wywóz odpadów  zielonych 30 -50 zł /m³ - 5 zł worek 120 L

Praca pilarką spalinową 50 zł /h

Karczowanie usuwanie samosiewów 3-10 zł/szt. 

Cięcie żywopłotu 3 -10 zł/mb

Grabienie liści trawy 0,20 - 1 zł/m²

Koszenie trawnika 0,20 - 1 zł m²

Mycie glonów i mchu z kostki brukowej 5 - 15 zł m²
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*** Przedstawiony cennik nie jest ofertą w rozumieniu handlowym, a jedynie podstawą do oszacowania

kosztów usług.

Dokładny koszt usług zostanie przedstawiony po zapoznaniu się z danym zleceniem.

• Przy większych zamówieniach na usługi oferujemy korzystne rabaty.

✓ Firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

✓ Używamy profesjonalnego i atestowanego sprzętu asekuracyjnego jak i środków ochrony 

indywidualnej

✓ Nasi pracownicy posiadają niezbędne przeszkolenia oraz uprawnienia do wykonywania zleconych 

prac

✓ Indywidualne podejście do potrzeb Klienta pozwala na przygotowanie najlepszych rozwiązań 

w zakresie zleconych prac  
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Marcin Skrzypiński 

tel. + 48 533 676 319

e-mail: kontakt@skrzypeknadachu.pl

SKRZYPEK NA DACHU MARCIN SKRZYPIŃSKI

Ul. Strzelecka 5/1a, 57-400 Nowa Ruda

NIP 8851566007

mailto:kontakt@skrzypeknadachu.pl

