Drewniane, metalowe,
murowane... i nie tylko
Ogrodzenia
Co zrobiÊ, gdy beton
z podmurówki kruszy siÚ,
kiedy i jak przeprowadziÊ
demontaĝ starego pïotu,
czy warto odnawiaÊ skorodowanÈ
siatkÚ, jak zaradziÊ odpadajÈcym
daszkom i czapom, jak nieduĝo
wydaÊ na ogrodzenie –
odpowiedziÈ na te pytania jest
poniĝszy artykuï.
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Emilia Rosïaniec, ukasz Szymeczko

Kaĝde ogrodzenie wymaga systematycznej konserwacji. Ta polega
najczÚĂciej na oszlifowaniu drewnianych lub metalowych sïupków
i przÚseï, a nastÚpnie ponownym ich pomalowaniu. Po kilku lub
kilkunastu latach jednak takie zabiegi juĝ nie wystarczajÈ
i ogrodzenie trzeba wymieniÊ. Takĝe kupujÈc dziaïkÚ, czÚsto musimy
zdemontowaÊ wysïuĝone juĝ ogrodzenie, które pozostaïo po
poprzednim wïaĂcicielu, i ogrodziÊ posesjÚ nowym. W artykule
podpowiadamy, jak naprawiÊ ogrodzenie (jeĂli usterki nie wpïywajÈ
na jego trwaïoĂÊ), w jaki sposób zdemontowaÊ zniszczony pïot
i z jakich materiaïów wykonaÊ nowe ogrodzenie. Od czego zaleĝy
zaczÈÊ?

Posadowienie
Fundament pod ogrodzenie powinien byÊ wykonany z betonu o maïej
nasiÈkliwoĂci. GïÚbokoĂÊ jego posadowienia dostosowuje siÚ do tego,
co na nim postawimy. Pod mur peïny fundament naleĝy posadowiÊ

11–12/2008

2008-10-28 17:27:17

Ogrodzenia

Kiedy konieczny jest demontaĝ starych ogrodzeñ i jak go dokonaÊ?

fot. E. Rosïaniec

fot. E. Rosïaniec

Przed demontaĝem naleĝy sprawdziÊ stan starego ogrodzenia, moĝe siÚ okazaÊ, ĝe sïupki ogrodzeniowe sÈ jeszcze w dobrym stanie
i wystarczy je odpowiednio oczyĂciÊ i pomalowaÊ, co pozwoli zaoszczÚdziÊ na kosztach

Demontaĝ wysïuĝonego ogrodzenia naleĝy
rozpoczÈÊ od zdjÚcia skrzydeï bramy i furtki,
nastÚpnie trzeba odciÈÊ bÈdě odkrÚciÊ przÚsïa od
sïupków, a na koñcu usunÈÊ sïupki ogrodzeniowe

wykonania nowego ogrodzenia. Jeĝeli korozja wyrzÈdziïa duĝe szkody i sïupki, gïównie
przy gruncie, sÈ w opïakanym stanie, naleĝy je usunÈÊ.
Siatka ogrodzeniowa, która jest juĝ mocno
skorodowana, powinna równieĝ zostaÊ zdjÚta.
Ogrodzenia frontowe, takie jak przÚsïa stalowe
lub drewniane, bramy i furtki, czÚsto po dïugoletnim uĝytkowaniu równieĝ wymagajÈ wymiany. Wówczas demontaĝ naleĝy zaczÈÊ od
zdjÚcia skrzydeï bramy i furtki, nastÚpnie trzeba odciÈÊ bÈdě odkrÚciÊ przÚsïa od sïupków,
a na koñcu usunÈÊ sïupki ogrodzeniowe. Jeĝeli
sïupki zalane sÈ w podmurówce, a jest ona
w dobrym stanie i moĝna jÈ jeszcze wykorzystaÊ do nowego ogrodzenia, warto, nie niszczÈc

fot. E. Rosïaniec

Bardzo skorodowane sïupki i siatkÚ lepiej po
prostu usunÈÊ

Bardzo zniszczonÈ podmurówkÚ naleĝy usunÈÊ. To samo dotyczy sïupków przy bramie i furtce,
które zalane sÈ w ïawie fundamentowej

fot. Fences Factory

poniĝej strefy przemarzania gruntu, tj. od 80
do 140 cm (zaleĝnie od regionu) – inaczej

Fundament pod ogrodzenie. Niezaleĝnie od tego,
jaka bÚdzie czÚĂÊ nadziemna, fundament powinien
byÊ wzniesiony 15–20 cm ponad grunt

betonu, wyciÈÊ sïupy przy samej podmurówce
i zastosowaÊ nowe z podstawami stalowymi,
które mocuje siÚ za pomocÈ koïków do istniejÈcej podmurówki.
Jeĝeli podmurówka jest zniszczona i nie nadaje siÚ do naprawy, musimy jÈ usunÈÊ, co czÚsto wymaga zastosowania elektronarzÚdzi, to
samo tyczy siÚ sïupków przy bramie i furtce,
które zalane sÈ w ïawie fundamentowej.
Po usuniÚciu betonu i sïupków oraz po wyrównaniu terenu moĝemy przystÈpiÊ do prac
nad nowym ogrodzeniem.
Jeĝeli chodzi o demontaĝ ogrodzeñ siatkowych, które nie sÈ zalane w podmurówce, zaczynamy go od ĂciÈgniÚcia siatki, nastÚpnie
trzeba podkopaÊ cokoïy betonowe sïupków
ogrodzeniowych – to spowoduje ïatwiejsze
wyciÈgniÚcie ich z gruntu. Trzeba równieĝ pamiÚtaÊ o usuniÚciu wszystkich przeszkód, które stojÈ w linii nowego ogrodzenia, np. drzew
i krzewów.

mur bÚdzie pÚkaÊ i nierównomiernie
osiadaÊ. Tylko w bardzo dobrych warunkach
gruntowych, to znaczy na piaskach czy
pospóïce, posadowienie ogrodzenia moĝe
byÊ pïytsze: 40–60 cm.
Ogrodzenia zïoĝone z murowanych sïupków i niskiego murka (podmurówki) moĝna
posadowiÊ na dwóch gïÚbokoĂciach: sïupki
80–140 cm (stosownie do strefy przemarzania), a podmurówkÚ miÚdzy nimi – na gïÚbokoĂci 20–40 cm.
Metalowe sïupki ogrodzeñ z siatki betonuje siÚ w fundamencie zagïÚbionym
w gruncie przynajmniej 50 cm, a te przy
bramie i furtce – 80–100 cm. Fundament
takiego sïupka moĝe mieÊ przekrój okrÈgïy
(Ărednica ok. 30 cm) lub kwadratowy (bok

od 25 do 45 cm). Fundament kaĝdego ogrodzenia powinien byÊ wyprowadzony
15–20 cm nad poziom terenu – ten wystajÈcy ponad grunt element nazywany jest
podmurówkÈ. Na niej wznosi siÚ czasem
miÚdzy sïupkami niewysoki murek, który moĝe podtrzymywaÊ wyĝej poïoĝony
grunt; nad takim murkiem oporowym wypeïnienie przÚseï moĝe mieÊ odpowiednio
mniejszÈ wysokoĂÊ.

Sïupki
Sïupki sÈ gïównymi elementami noĂnymi
ogrodzenia – to do nich mocuje siÚ
wypeïnienie przÚseï. Sïupki moĝna
betonowaÊ w deskowaniu, wymurowaÊ
z róĝnych materiaïów lub montowaÊ gotowe.
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OdpadajÈcy beton z podmurówki to bardzo czÚsty problem, który doprowadziï do tego, ĝe klasyczne podmurówki betonowe zostaïy wyparte
przez gotowe prefabrykaty betonowe.
W wiÚkszoĂci przypadków uszkodzenia podmurówek betonowych powstajÈ na skutek zastosowania zïego betonu lub sïabej jakoĂci
kruszywa. PrzyczynÈ mogÈ byÊ takĝe nieodpowiednie parametry wykonywanej podmurówki, czyli gïÚbokoĂÊ powyĝej strefy gruntu oraz
za maïa szerokoĂÊ podmurówki. Wylanie bowiem podmurówki zbyt cienkiej lub zbyt pïytko
moĝe powodowaÊ bardzo szybkie jej niszczenie pod wpïywem chociaĝby drgañ lub przemarzania gruntu.
Jeĝeli do ogrodzenia uĝyto klasycznej podmurówki, robionej w deskowaniu, naleĝy koniecznie
stosowaÊ siÚ do zaleceñ firm montaĝowych i nie
oszczÚdzaÊ na materiale, którego niewïaĂciwy
dobór moĝe spowodowaÊ uszkodzenia lub nawet caïkowite zniszczenie podmurówki. Jeĝeli
juĝ pojawiÈ siÚ ubytki w betonie, trzeba zastosowaÊ zaprawÚ do naprawy konstrukcji betonowych, oczywiĂcie po uprzednim oczyszczeniu
i zagruntowaniu uszkodzonej powierzchni. Nie
naleĝy stosowaÊ klejów elastycznych do pïytek,
które zupeïnie nie nadajÈ siÚ do takich napraw.
Jeĝeli jest taka moĝliwoĂÊ, trzeba skorzystaÊ
z pomocy fachowca, który zajmuje siÚ wykonaniem ogrodzeñ. Moĝe siÚ okazaÊ, ĝe wielokrotne uzupeïnianie ubytków betonu nie przynosi

fot. E. Rosïaniec

Co robiÊ, gdy beton z podmurówki ogrodzenia
kruszy siÚ i odpada?

Jeĝeli ubytki betonu w podmurówce sÈ znaczne i ich ciÈgïa naprawa nie przynosi poĝÈdanych
efektów, ogrodzenie naleĝy rozebraÊ i wykonaÊ nowe

poĝÈdanych efektów i ciÈgïa naprawa podmurówki staje siÚ problemem. Jeĝeli zastosowany
materiaï byï sïabej jakoĂci, to prawdopodobnie
trzeba bÚdzie rozebraÊ istniejÈce ogrodzenie
i wykonaÊ nowe. Aby uniknÈÊ takich problemów,
warto zastosowaÊ gotowe elementy prefabrykowane. SÈ to pïyty betonowe z betonu klasy B20
lub B25, zbrojone prÚtami.

NajczÚĂciej stosuje siÚ gotowe pïyty wysokoĂci 20–30 cm i dïugoĂci 2–2,5 m z wykonanym
wzorem cegïy bÈdě piaskowca, idealnie pasujÈce do wykonania ogrodzenia z siatki lub ogrodzenia frontowego z przÚseï stalowych albo
drewnianych. RozwiÈzanie to cechuje szybkoĂÊ montaĝu oraz atrakcyjna cena.

Rodzaje murów

a

b

c

Od sposobu uïoĝenia i rodzaju uĝytego kamienia zaleĝy ostateczny wyglÈd muru. Wyróĝnia siÚ mury:
nieregularne – dzikie i cyklopowe;
póïregularne – rzÚdowe, warstwowe, mozaikowe;
regularne – mury z ciosów i bloczków kamiennych.
Mur cyklopowy (a) Wzosi siÚ go z masywnych i ciÚĝkich kamieni o licu
w ksztaïcie nieregularnych wieloboków
Mur dziki (b) Wznosi siÚ go z kamieni narzutowych o naturalnym nieregularnym ksztaïcie oraz z kamieni ïamanych
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d

b

Mur rzÚdowy (c) Wznosi siÚ go z prostokÈtnych kamieni tej samej wysokoĂci. W ten sposób powstaje mur o równolegïych warstwach róĝnej wysokoĂci
Mur warstwowy (d) Wznosi siÚ go z kamieni ïupanych warstwowo –
o dwóch pïaskich powierzchniach wspornych. Ukïada siÚ je tak, jak
zwykïy mur z cegieï
Mur mozaikowy (e) Wznosi siÚ go z kamieni prostokÈtnych o róĝnej
wielkoĂci – zatem ciÈgïoĂÊ spoin wspornych nie jest zachowana
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fot. Joniec

fot. Joniec

Ogrodzenia

Mury peïne z elementów betonowych. Moĝna obsadziÊ je zieleniÈ – w ten sposób utworzÈ solidniejszÈ
zaporÚ przed haïasem i zanieczyszczeniami

cia, która ma byÊ zagïÚbiona, powinno siÚ
zabezpieczyÊ np. lepikiem asfaltowym lub
oprzeÊ sïupki na stopach betonowych,
w których osadzone bÚdÈ stalowe ïÈczniki.
Metalowe. Sïupki metalowe osadza siÚ
w betonowym fundamencie, a naroĝne i
krañcowe – poddane szczególnym obciÈ-

W jaki sposób czyĂci siÚ
skorodowanÈ siatkÚ?
Jeĝeli na ogrodzenie posïuĝyïa siatka stalowa
niezabezpieczona ĝadnÈ powïokÈ antykorozyjnÈ, to w wiÚkszoĂci przypadków trzeba bÚdzie
wymieniÊ jÈ na nowÈ.
Siatki pokryte tworzywem, takim jak PVC
lub polietylen, po dïugim czasie uĝytkowania
równieĝ ulegajÈ korozji – w zwiÈzku z utratÈ
powïok ochronnych. Natomiast ochrona cynkowa siatek, która nie zostaïa uprzednio zabezpieczona farbÈ nawierzchniowÈ, utlenia
siÚ po kilku latach i to wïaĂnie powoduje jej
uszkodzenia.

Jeĝeli siatka nie jest caïkowicie skorodowana i istnieje moĝliwoĂÊ odnowienia jej, to
moĝna spróbowaÊ oczyĂciÊ jÈ z ognisk rdzy
np. szczotkÈ drucianÈ lub nakïadkÈ drucianÈ naïoĝonÈ na wiertarkÚ. Stosuje siÚ równieĝ odrdzewiacze w pïynie, które zamieniajÈ rdzÚ w czarnÈ powïokÚ, nadajÈcÈ siÚ do
malowania.
Przed malowaniem siatki naleĝy jÈ odtïuĂciÊ,
np. benzynÈ, i poczekaÊ, aĝ wyschnie. Tak przygotowanÈ siatkÚ moĝna pomalowaÊ farbÈ podkïadowÈ, a nastÚpnie nawierzchniowÈ.

fot. E. Rosïaniec

Murowane. Na takie sïupki uĝywa siÚ cegieï, kamieni bÈdě bloczków betonowych.
Z cegieï stosuje siÚ ceramiczne peïne,
klinkierowe lub wapienno-piaskowe (silikatowe). Sïupki z cegïy zwykïej zazwyczaj
pokrywa siÚ tynkiem, a te z klinkieru i silikatów pozostawia bez wykoñczenia. Do
uïoĝenia jednej warstwy sïupka uĝywa siÚ
najczÚĂciej czterech cegieï, a w utworzony
w ten sposób kanaï wstawia siÚ zbrojenie
i wypeïnia go mieszankÈ betonowÈ.
Z kamieni na sïupki ogrodzeniowe stosuje siÚ granit, sjenit, porfir, bazalt, piaskowiec, wapieñ bÈdě kwarcyt. Najlepsze sÈ
duĝe kamienie – mniej wiÚcej o wymiarach
2/3 gruboĂci sïupka; w razie potrzeby kamienie przycina siÚ mïotkiem kamieniarskim. Do ïÈczenia kamieni uĝywa siÚ zaprawy cementowej wymieszanej z drobnym
tïuczniem. W zaleĝnoĂci od rodzaju kamieni, ich obróbki i sposobu uïoĝenia uzyskuje
siÚ róĝne odmiany murów: dzikie, cyklopowe, rzÚdowe, warstwowe, mozaikowe,
z ciosów i bloczków.
Z bloczków betonowych stosuje siÚ te
z gïadkÈ powierzchniÈ lub ïupane – wtedy do zïudzenia przypominajÈ piaskowiec.
Sposób ich uïoĝenia zaleĝy od metody wykonania. Moĝna wybraÊ te ukïadane na styk
lub na zaprawie klejowej (na koñcu zalewa
siÚ je gÚstoplastycznym betonem) bÈdě takie, które nie wymagajÈ spoinowania – to
pozwala szybciej ukoñczyÊ budowÚ.
Drewniane. Sïupki z drewna mogÈ mieÊ
dowolny ksztaït. Wykonuje siÚ je najczÚĂciej z krawÚdziaków o przekroju poprzecznym od 4 × 4 cm do 9 × 9 cm. Wierzchoïki
sïupków przycina siÚ trójkÈtnie lub zaokrÈgla tak, aby uïatwiÊ spïywanie wody opadowej. Sïupków nie powinno siÚ osadzaÊ bezpoĂrednio w gruncie, lecz stosowaÊ do tego
metalowe okucia ze szpicem. CzÚĂÊ oku-

ĝeniom, zabezpiecza przed wywróceniem
podporami ustawionymi pod kÈtem 45°.
Po zabetonowaniu wszystkich sïupków i caïkowitym stwardnieniu betonu (tj.
po okoïo 2 tygodniach od zabetonowania)
przystÚpuje siÚ do napinania drutów noĂnych. Ich funkcje moĝe peïniÊ drut stalowy o Ărednicy 3–4 mm lub linka stalowa,
które przekïada siÚ przez otwory lub uszka
przyspawane do sïupków. W pierwszym i
ostatnim sïupku danego odcinka zakïada
siÚ Ăruby z uszkiem, do których nastÚpnie
przykrÚca siÚ linkÚ i napina przez dokrÚcenie nakrÚtki Ăruby. Na dïugich odcinkach moĝna zastosowaÊ napinacz, tj. ĂrubÚ
rzymskÈ, do której z obu stron przykrÚca siÚ
drut. Druty noĂne zakïada siÚ na sïupkach
w trzech miejscach. Na tak przygotowanej
konstrukcji naciÈga siÚ siatkÚ.
Z paneli betonowych. Osadzone w gruncie
sïupki betonowe majÈ po bokach wyĝïobienia, w które wsuwa siÚ prefabrykowane panele (te mogÈ byÊ peïne lub aĝurowe). Sïupki

StalowÈ siatkÚ niezabezpieczonÈ powïokÈ antykorozyjnÈ w wiÚkszoĂci przypadków
trzeba bÚdzie wymieniÊ na nowÈ
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JakÈ siatkÚ wybraÊ i jak jÈ zamontowaÊ?

produkowane sÈ jako przelotowe i naroĝne. Prefabrykowane ogrodzenia panelowe ze
wzglÚdu na niewielki koszt i szybki montaĝ
bardzo siÚ rozpowszechniïy, choÊ ich walory
estetyczne pozostawiajÈ wiele do ĝyczenia.

PrzÚsïa
PrzÚsïami nazywa siÚ aĝurowe lub peïne
elementy wypeïniajÈce przestrzeñ miÚdzy
sïupkami ogrodzenia. Montuje siÚ je
zazwyczaj za poĂrednictwem pïaskowników
stalowych – o których zamocowaniu naleĝy
pamiÚtaÊ juĝ podczas murowania lub
betonowania sïupków.
Drewniane. Uĝywa siÚ na nie desek,
okrÈglaków, bali i ĝerdzi, a takĝe gotowych
paneli. Jednymi z najprostszych ogrodzeñ
z przÚsïami drewnianymi sÈ pïoty ze sztachet mocowanych pionowo lub skoĂnie
(tzw. pïot myĂliwski) do rygli poziomo poïÈczonych ze sïupkami. Gotowe panele drew-
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fot. Betafence

Prace zaczyna siÚ od zamontowania sïupków ogrodzeniowych, które muszÈ byÊ zabetonowane w gruncie. Na ogóï stosuje siÚ
do tego cement portlandzki ïÈczony z kruszywem bÈdě w niektórych przypadkach gotowy, suchy beton techniczny, który rozrabiamy
tylko z wodÈ. Sïupki betonuje siÚ na gïÚbo-

Pleciona siatka ogrodzeniowa. DïugoĂÊ
zwojów – 15 lub 25 m. WysokoĂÊ zwykle od 1 do
2 m; produkuje siÚ teĝ siatki wysokoĂci 3–4 m

fot. Betafence

Nowo zakupiona dziaïka na ogóï nie ma ĝadnego ogrodzenia. Stajemy wtedy przed dylematem – jaki rodzaj zabezpieczenia terenu wybraÊ. Jeĝeli czeka nas duĝa inwestycja
zwiÈzana z budowÈ, to niechÚtnie bÚdziemy
chcieli wydaÊ kilkanaĂcie tysiÚcy na drogie
ogrodzenia z przÚseï stalowych bÈdě paneli
ogrodzeniowych.
Najtañszym i wciÈĝ najczÚĂciej spotykanym
rodzajem ogrodzenia jest siatka – ocynkowana lub powlekana tworzywem.
Obecnie najwygodniejsze sÈ ogrodzenia
siatkowe systemowe, w których skïad wchodzi
siatka ocynkowana i sïupki powleczone tworzywem oraz pïyta prefabrykowana, która sïuĝy
jako podmurówka. Stosuje siÚ równieĝ siatkÚ
tylko z powïokÈ ocynkowanÈ i sïupki ocynkowane, które sÈ znacznie droĝsze od wariantu
powlekanego.
Montaĝ ogrodzenia z siatki rozpoczyna siÚ
od przygotowania terenu. Wszystkie przeszkody (pozostaïe korzenie drzew, krzewy i kamienie), które sÈ w linii ogrodzenia, trzeba usunÈÊ.
Jeĝeli teren dziaïki jest nierówny, warto go zniwelowaÊ – to spowoduje, ĝe ogrodzenie bÚdzie
zamontowane w jednym poziomie. Jeĝeli nie
ma moĝliwoĂci wyrównania terenu, trzeba dopasowaÊ poïoĝenie ogrodzenia do wystÚpujÈcych odchyleñ. Stosuje siÚ wtedy stopniowanie ogrodzenia bÈdě jeĝeli mocuje siÚ siatkÚ
bez pïyty podmurówkowej, moĝna zamontowaÊ jÈ pod odpowiednim kÈtem.

koĂÊ 80–110 cm w zaleĝnoĂci od granicy przymarzania gruntu. Rozstaw sïupków to 2–3 m
w zaleĝnoĂci od gruntu i od rodzaju ogrodzenia. Jeĝeli montujemy pïytÚ podmurówkowÈ,
rozstaw uzaleĝniony jest od dïugoĂci pïyty,
która na ogóï ma 2,5 m. Na rogach i koñcach
ogrodzenia montuje siÚ dodatkowe podpory do
sïupków, które wzmacniajÈ te skrajne.
Jeĝeli dïugoĂÊ jednego boku ogrodzenia
przekracza 40 m, to trzeba zamontowaÊ sïupek wzmacniajÈcy z podporami, który usztywni ogrodzenie. Po posadowieniu wszystkich
sïupków naleĝy odczekaÊ, aĝ beton stwardnieje (od 7 do 10 dni w zaleĝnoĂci od betonu
i warunków atmosferycznych – po tym okresie
moĝna przystÈpiÊ do naciÈgania siatki).
SiatkÚ mocuje siÚ do sïupków za pomocÈ drutu wiÈzaïkowego lub przelotek, trzeba zamontowaÊ takĝe druty naciÈgowe, które usztywniÈ siatkÚ (przy siatce wysokoĂci
1,5 m stosuje siÚ trzy druty napinajÈce). Na
koñcach drutów naciÈgowych montuje siÚ
napinacze, które sïuĝÈ do napiÚcia drutów
naciÈgowych.
Przy bardziej skomplikowanych ogrodzeniach, np. wtedy, gdy wystÚpujÈ spadki terenu, lepiej skorzystaÊ z pomocy firm montaĝowych, które specjalizujÈ siÚ w wykonywaniu
ogrodzeñ.

Siatki zgrzewane. Mocuje siÚ je do sïupków
klipsami i naciÈga specjalnym grzebieniem

niane wykonywane sÈ z cienkich listewek
(tzw. pïoty lamelowe) uïoĝonych na zakïadkÚ, przeplatajÈcych siÚ wzajemnie lub tworzÈcych kratownicÚ.
Do ïÈczenia elementów drewnianych powinno siÚ uĝywaÊ gwoědzi ze stali nierdzewnej lub ocynkowanych, inaczej bÚdÈ
zostawiaÊ smugi rdzy, widoczne zwïaszcza
na jasnym drewnie. Do impregnacji drewna moĝna uĝyÊ impregnatów bezbarwnych,
transparentnych, ale barwiÈcych bÈdě kryjÈcych farb. Trzeba dodaÊ, ĝe zabiegi konserwacyjne w przypadku tych ostatnich sÈ
doĂÊ pracochïonne – starÈ farbÚ trzeba dokïadnie zedrzeÊ przed poïoĝeniem nowej
warstwy. JeĂli jednak juĝ zdecydujemy siÚ
na nie, wybierzmy farby do drewna, przepuszczajÈce parÚ wodnÈ i umoĝliwiajÈce
jego „oddychanie”.
Metalowe. Z metalu wykonuje siÚ ogrodzenia z siatki, przÚsïa – kute, prefabryko-

wane bÈdě te zïoĝone z pojedynczych elementów.
Jeĝeli na ogrodzenie zamierzamy uĝyÊ
siatki plecionej, to do sïupków naroĝnych
mocuje siÚ napinacze, a do pozostaïych –
uchwyty, przez które przewleka siÚ drut
napinajÈcy; w ten sposób napina siÚ (naprÚĝa) górny i dolny brzeg siatki. Czasem
teĝ stosuje siÚ dodatkowy drut zamontowany w poïowie jej wysokoĂci. Pionowe
brzegi siatki, takĝe usztywnione prÚtem
napinajÈcym, mocuje siÚ do sïupków specjalnymi haczykami albo drutem wiÈzaïkowym.
Montaĝ siatek zgrzewalnych jest ïatwiejszy – siatkÚ mocuje siÚ do sïupków klipsami
i naciÈga specjalnym grzebieniem. Gïówne
sïupki ogrodzenia umieszcza siÚ w odstÚpach co 25–30 m, poĂrednie zaĂ co 2,5–3 m.
Podmurówka ogrodzenia z siatki ma zwykle
wysokoĂÊ 10–25 cm. Stosuje siÚ teĝ ogrodze-
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Furtki i bramy
Furtki i bramy muszÈ otwieraÊ siÚ do Ărodka
posesji. Minimalna szerokoĂÊ furtki w Ăwietle
sïupków to 0,9 m, a bramy – 2,4 m.
Furtki. NajczÚĂciej wybierane sÈ furtki
metalowe lub drewniane. Metalowe wyglÈdajÈ estetycznie zarówno w ogrodzeniu metalowym, jak i kamiennym.
Drewniane najlepiej prezentujÈ siÚ w ogrodzeniach, w których sÈ takĝe inne elementy z drewna – na przykïad w stylu wiejskim
(zwïaszcza gdy w podobnym stylu zbudowany
i wykoñczony jest dom). Ramy furtek metalowych wykonane sÈ zwykle z kÈtownika stalowego 50 × 50 × 5 mm lub 40 × 60 × 5 mm,
a ich wypeïnieniem sÈ prÚty stalowe o Ărednicy 8–10 mm. Furtki drewniane zbudowane sÈ
z drewnianej ramy (o przekroju 60 × 80 cm)
z drewnianym wypeïnieniem bÈdě tylko
z pionowych elementów – usztywnionych poziomo na górze i dole. Paczeniu siÚ skrzydïa
zapobiegajÈ skoĂne listwy przykrÚcone
do sztachet z obu stron furtki.
W furtkach montuje siÚ zazwyczaj zwykïy
zamek drzwiowy z klamkÈ i zapadkÈ lub zamek elektromagnetyczny oraz dzwonek lub
domofon.
Brama. Brama moĝe byÊ przesuwna lub
rozwierana – jedno- lub dwuskrzydïowa.

W jaki sposób naprawiÊ odklejajÈce siÚ daszki
i czapy?
Zdarza siÚ czÚsto, ĝe daszki, które montuje
siÚ na sïupach ogrodzeniowych lub
podmurówkach, ulegajÈ uszkodzeniu lub
po prostu odklejajÈ siÚ – trzeba wtedy
wykonaÊ renowacjÚ. Przed zaïoĝeniem
nowych elementów musimy dokïadnie
usunÈÊ pozostaïoĂci po kleju
montaĝowym, tak aby daszek przylegaï
caïÈ swojÈ powierzchniÈ do cegïy bÈdě
podmurówki. Uĝywa siÚ w tym celu
szlifierki kÈtowej lub narzÚdzi rÚcznych,
naleĝy jednak pamiÚtaÊ, aby przy
czyszczeniu nie uszkodziÊ elementów
ogrodzenia. Do zamocowania czap stosuje
siÚ specjalistyczne kleje mrozoodporne,
które sÈ dostÚpne w marketach i skïadach
budowlanych.

Na przesuwnÈ nie trzeba miejsca na podjeědzie, ale musi byÊ miejsce wzdïuĝ ogrodzenia na przesuwanie siÚ skrzydïa bramy, zatem nie moĝna jej wtedy umieĂciÊ we
wnÚce ogrodzenia. Na rozwieranÈ potrzeba dodatkowo tyle miejsca na podjeědzie,
by moĝna byïo bezkolizyjnie wykonaÊ ruch
skrzydïa.
Ze wzglÚdu na uciÈĝliwoĂci zwiÈzane ze
Ăniegiem gromadzÈcym siÚ w zasiÚgu ruchu skrzydeï, najwygodniejsze sÈ bramy
przesuwne ze skrzydïem podwieszonym
na rolkach, a nie poruszajÈcym siÚ po listwie w nawierzchni, bo wtedy ten ruch
moĝe byÊ ïatwo zablokowany – nie tylko
przez Ănieg, ale takĝe przez bïoto, piasek
czy liĂcie.
Bramy wykonuje siÚ przewaĝnie z ksztaïtowników stalowych lub aluminiowych.
SztywnoĂÊ skrzydïa zapewniajÈ ciÚgna,
stosowane zwïaszcza w skrzydïach o duĝej rozpiÚtoĂciach. Jako wypeïnienie konstrukcji bramy moĝna zastosowaÊ stalowe
ksztaïtowniki lub prÚty ocynkowane w róĝnych konfiguracjach. Niektórzy wolÈ bramy kute.
Bramy mogÈ byÊ otwierane rÚcznie lub
automatycznie za pomocÈ urzÈdzenia sterujÈcego. Moĝna teĝ zastosowaÊ w bramie
fotokomórkÚ, która bÚdzie zatrzymywaÊ
ruch skrzydeï, by zapobiec ich zderzeniu
z przeszkodÈ; niekiedy wykorzystuje siÚ
elektryczne lub pneumatyczne listwy bezpieczeñstwa reagujÈce na nacisk albo teĝ
sprzÚgïa elektromagnetyczne bÈdě mecha-

fot. E. Rosïaniec

nia bez podmurówki: siatkÚ mocuje siÚ wtedy 3,5–10 cm ponad terenem.
PrzÚsïa ogrodzeñ z pionowych elementów (prÚtów, rurek lub pïaskowników) sÈ
poïÈczone u doïu i góry poprzeczkami. MajÈ
do 240 cm wysokoĂci, szerokoĂÊ ok. 2,5 m
i mogÈ byÊ w górnej czÚĂci ozdobnie zwieñczone. PrÚty mogÈ byÊ teĝ ïÈczone w kraty
o duĝych, prostokÈtnych oczkach, ale warto
pamiÚtaÊ, ĝe stosowanie w ogrodzeniu elementów poziomych, na których moĝna postawiÊ nogÚ, to wygodna drabinka dla intruza. Panele mocuje siÚ do sïupków na róĝne
sposoby – Ărubami, obejmami w bruzdach
lub zaczepach osadzonych w sïupkach – tak,
jak zaleca producent konkretnego typu ogrodzeñ. Panele najczÚĂciej wykonuje siÚ ze stali, ale takĝe z aluminium oraz jego stopu
z cynkiem – materiaïów trwaïych i nieulegajÈcych korozji.
Ogrodzenia kute rÚcznie moĝna zamówiÊ
w wyspecjalizowanych zakïadach kowalskich i Ălusarskich.
Betonowe prefabrykowane. Najbardziej
popularne sÈ zestawy dwóch lub trzech paneli (peïnych i aĝurowych) – dïugoĂci 2 m
i wysokoĂci od 0,5 do 1,2 m. Nie naleĝy ich
malowaÊ, ale moĝna obsadziÊ je pnÈczami.

Przed zaïoĝeniem nowych daszków trzeba
dokïadnie oczyĂciÊ miejsce, w którym byïy
zamocowane – usunÈÊ pozostaïoĂci po kleju
montaĝowym, tak aby daszek przylegaï caïÈ swojÈ
powierzchniÈ do cegïy bÈdě podmurówki

niczne, wyïÈczajÈce silnik po natrafieniu
na opór.

Wedïug prawa
Ogrodzenia nie wymagajÈ pozwolenia na
budowÚ. Trzeba jedynie zgïosiÊ w starostwie
powiatowym zamiar budowy ogrodzeñ od
strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych
i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeñ
o wysokoĂci powyĝej 2,20 m. W zgïoszeniu
trzeba okreĂliÊ rodzaj, zakres i sposób
wykonywania prac oraz termin ich
rozpoczÚcia. Do zgïoszenia naleĝy doïÈczyÊ:
oĂwiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomoĂciÈ na cele budowlane,
odpowiednie szkice lub rysunki (moĝna je
wykonaÊ samodzielnie).
BudowÚ ogrodzenia naleĝy rozpoczÈÊ
w ciÈgu dwóch lat od terminu okreĂlonego w zgïoszeniu. Po upïywie tego czasu konieczne bÚdzie nowe zgïoszenie.
Ogrodzenia pomiÚdzy sÈsiednimi dziaïkami, jeĂli nie bÚdÈ przekraczaÊ 2,2 m, nie
wymagajÈ ani pozwolenia, ani zgïoszenia.
Nie jest ono konieczne takĝe dla ogrodzeñ,
które majÈ na celu jedynie zabezpieczenie
placu budowy na czas wykonywania robót
budowlanych.
Remont i przebudowa. Remontu ogrodzenia nie trzeba zgïaszaÊ, jeĂli jednak w zakres prac bÚdzie wchodziïa jego przebudowa, podlega obowiÈzkowi zgïoszenia
w starostwie powiatowym.
Kto ma pïaciÊ za ogrodzenie na granicy?
Przepisy nie regulujÈ kwestii zwiÈzanych
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Remont/Modernizacja

fot. Fences Factory

Brama przesuwna z napÚdem. Takie rozwiÈzanie
znacznie zwiÚksza wygodÚ uĝytkowania bramy –
zwïaszcza w deszczowe czy mroěne dni

INFO RYNEK

z finansowaniem budowy ani utrzymaniem takiego ogrodzenia. Z treĂci art. 154 § 1 Kodeksu
cywilnego moĝna wnioskowaÊ, ĝe mury, pïoty,
miedze, rowy znajdujÈce siÚ na granicy gruntów
sÈsiadujÈcych sïuĝÈ do wspólnego uĝytku sÈsiadów i – zgodnie z art. 154 § 2 – korzystajÈcy
z nich sÈ obowiÈzani wspólnie ponosiÊ koszty
ich utrzymania.
ObowiÈzek ten nie obejmuje jednak kosztów wybudowania nowego ogrodzenia.

Oznacza to, ĝe nie ma podstaw prawnych
do obciÈĝania sÈsiada kosztami budowy
ogrodzenia, jeĂli nie jest on zainteresowany
tym, by powstaïo. Dlatego wïaĂciciel
nieruchomoĂci, któremu zaleĝy na wykonaniu ogrodzenia, lecz nie porozumie siÚ
w tej sprawie z sÈsiadem, za inwestycjÚ bÚdzie musiaï zapïaciÊ z wïasnej kieszeni.
Dopiero po wybudowaniu ogrodzenia
moĝna domagaÊ siÚ od sÈsiada wspóïfinansowania napraw i remontów, ale odbudowy – jeĂli nadal nie bÚdzie niÈ zainteresowany – juĝ nie.

Ile kosztujÈ najtañsze pïoty dla ogrodzenia na dziaïkÚ o wymiarach 30x30 m
(dïugoĂÊ ogrodzenia ïÈcznie – bez furtki i bramy – 115 m)

Ceny pojedynczych elementów proponowanych ogrodzeñ:
siatka – ok. 10 zï/m + metalowy sïupek – ok. 50 zï/szt. (np. Betafence; ogrodzenie Pantanet Family – siatka zgrzewana, ocynkowana z powïokÈ PVC)
przÚsïo metalowe – ok. 350 zï/szt. + sïupek murowany i akcesoria montaĝowe – ok. 100 zï/szt. (np. WiĂniowski; ogrodzenie Classic 10.06)
przÚsïo prefabrykowane – ok. 90 zï/szt. + sïupek betonowy ok. 30 zï/szt. (np. Gigam Bis – ogrodzenie peïne z pïyt betonowych z aĝurowym wykoñczeniem)

Dom miÚdzy dwiema posesjami.
Od frontu i z tyïu – ruchliwe drogi.
Nasza propozycja:
Wzdïuĝ obydwu ulic – ogrodzenie masywne:
Od frontu ogrodzenie z murowanymi sïupkami i metalowymi przÚsïami.
Od tyïu ogrodzenie z prefabrykowanych paneli – wzdïuĝ których moĝna zasadziÊ ĝywopïot, który zakryje szarÈ ĂcianÚ.
Wzdïuĝ granic bocznych – w porozumieniu
z sÈsiadami – ogrodzenie z siatki.

Dziaïka miÚdzy dwiema posesjami.
Od frontu – ruchliwa droga,
z tyïu – niezagospodarowany teren.
Nasza propozycja:
Od strony sÈsiadów – ogrodzenie z siatki.
Wzdïuĝ niej moĝna stworzyÊ szczelnÈ zasïonÚ z ĝywopïotu strzyĝonego (szerokoĂÊ okoïo
1 m) lub naturalnego (szerokoĂÊ 1,5–4 m).

Dom ustawiony frontem do skrzyĝowania
dróg. Pozostaïe granice z widokami na niezagospodarowany teren.
Nasza propozycja:
Od frontu – ogrodzenie z prefabrykowanych
paneli. Szczelna drewniana brama i furtka, aby
na posesjÚ docieraïo jak najmniej spalin, pyïów
i haïasu i aby nie zaglÈdali przechodnie.

Z tyïu posesji – ogrodzenie z siatki, bez obsadzania ĝywopïotem, jeĂli z domu i dziaïki
jest ïadny widok na las lub sad.

Od strony ulicy o mniejszym natÚĝeniu ruchu – ogrodzenie z murowanymi sïupkami
i metalowymi przÚsïami.
Wzdïuĝ pozostaïych granic ogrodzenie z siatki.

Od frontu – ogrodzenie z murowanych sïupków z metalowymi przÚsïami.

front (25 m) – 9 sïupków (900 zï ) + 8 przÚseï
(2800 zï) = 3700 zï/robocizna 1125 zï
boki (2 x 30 m) – 24 sïupki (1200 zï) + 60 m
siatki (600 zï) = 1800 zï/robocizna1500 zï
tyï (30 m) – 16 sïupków (480 zï) + 15 przÚseï
(1350 zï) = 1830 zï/robocizna 750 zï
Materiaïy: 7330 zï
Robocizna: 3375 zï

front (25 m) – 9 sïupków (900 zï) + 8 przÚseï
(2800 zï) = 3700 zï/robocizna 1125 zï
boki i tyï (3 x 30 m) – 36 sïupków (1800 zï)
+ 90 m siatki (900 zï) = 2700 zï/robocizna 2250 zï
Materiaïy: 6400 zï
Robocizna: 3375 zï

front (25 m) – 14 sïupków (420 zï) + 13 przÚseï (1170 zï) = 1590 zï/robocizna 625 zï
jeden bok (30 m) – 10 sïupków
– (1000 zï) + 9 przÚseï (3150 zï)
= 4150 zï/robocizna 1350 zï/robocizna 1350 zï
drugi bok i tyï (2 x 30 m) – 24 sïupki
(1200 zï) + 60 m siatki (600 zï)
= 1800 zï/robocizna 1500 zï
Materiïy: 7540 zï
Robocizna: 3475 zï

– c e ny b r u t to –

Sïupki w rozstawie ok. 2,5 m.
Ceny nie uwzglÚdniajÈ kosztów bramy wjazdowej i furtki.
Ceny robocizny nie uwzglÚdniajÈ materiaïów sypkich (ĝwir, cement i gruz), tj. ok. 500 zï.

PRZYDATNE ADRESY
BETAFENCE
FENCES FACTORY

198

077 406 22 00
033 815 80 41

pl

www.betafence.com
www.ogrodzenia.bielsko.pl

IGEL
JONIEC

0504 129 899
018 332 55 38

www.igel.com.pl
www.joniec.pl
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