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WYBIERAMY 

I KUPUJEMY

Ogrodzenie

Emilia Ros aniec

Je li zamierzasz wykona

ogrodzenie, którego wysoko  nie 

b dzie przekracza  2,20 m i które 

nie b dzie postawione od strony 

miejsc publicznych – ju  dzi

mo esz si  do tego zabra .

Takie dzia ania nie wymagaj

bowiem pozwolenia na budow *.

Je li ogrodzenie ma mie  wi cej ni  2,20 m, 

a tak e gdy ma by  postawione od strony np. 

ulicy, drogi, placu, torów kolejowych czy in-

nych miejsc publicznych, to zamiar jego bu-

dowy trzeba zg osi  do starostwa**. Do zg o-

szenia trzeba do czy  o wiadczenie o prawie 

do dysponowania nieruchomo ci  na cele bu-

dowlane oraz szkice i rysunki dzia ki. Je eli 

w ci gu 30 dni od z o enia zg oszenia nie zo-

stanie wniesiony sprzeciw, mo emy rozpo-

cz  budow  ogrodzenia. Budow  t  trze-

ba rozpocz  najpó niej dwa lata od terminu 

okre lonego w zg oszeniu.  

 Przed rozpocz ciem budowy ogrodzenia 

warto zapozna  si  z  planem zagospodaro-

wania przestrzennego. W niektórych bowiem  

miejscach mog  obowi zywa  zakazy lub na-

kazy (wynikaj ce np. z przepisów ochrony 

konserwatorskiej czy ochrony rodowiska) do-

tycz ce ogrodze . Takie zapisy mog  narzu-

ca  zastosowanie konkretnych materia ów na 

ogrodzenie, jego kszta t oraz wysoko . Je li 

takich ogranicze  nie ma, pozostaje nam sa-

modzielnie dobra  wygl d ogrodzenia. A po-

niewa  wybór jest naprawd  du y, sprawa nie 

jest prosta.

Fundament i podmurówka
Fundamen ci g y wykonuje si  na warstwie 

no nej gruntu – ubitym wirze lub piasku 

b d  suchej glinie. W praktyce przy ogrodze-

niach prz s owych standardowo wykonuje 

si  fundament g boki na 60–70 cm – co wy-

nika z zalecanej wysoko ci fundamentu, przy 

czym ok. 10 cm ma wystawa  ponad teren. 

Jedynie przy ci kich ogrodzeniach pe nych 

fundamenty nale y osadza  poni ej poziomu 

przemarzania gruntu (g boko ci tych stref 

s  ró ne w poszczególnych rejonach nasze-

go kraju; prezentujemy je na mapie na nast p-

nej stronie). W przypadku gruntów piaszczy-

stych fundamenty mo na posadawia  p ycej, 

na g boko ci 0,5 m. Wa ne, aby fundament 

na ca ej swojej d ugo ci zachowywa  t  sam

g boko : tak e pod s upki bramy wjazdo-

wej i furtki czy s upki podtrzymuj ce prz s a

ogrodzeniowe. Je li teren jest nierówny, wów-

czas fundamenty wykonuje si  schodkowo.

 Szeroko  fundamentu powinna by  zbli-

ona do szeroko ci murów ogrodzeniowych. 

Standardowy murowany s upek ogrodzenio-

wy ma szeroko  38 cm, czyli 1,5 ceg y – fun-

dament pod niego zazwyczaj robi si  na sze-

roko  30 cm. Podmurówka za  przy takich 

s upkach ma szeroko  25 cm, czyli szeroko

1 ceg y – fundament pod ni  wykonuje si

zatem na szeroko  20 cm. Przy takich pro-

fo
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Liczne mo liwo ciLiczne mo liwo ci

* Prawo budowlane (art. 29 ust. 1 pkt 7)

** Prawo budowlane (art. 30 ust. 1 pkt 3)
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porcjach elementy murowane s  szersze od 

fundamentów o ok. 3 cm z ka dej strony, co 

tworzy kapinos chroni cy fundament przed 

sp ywaj c  wod . Gdy mur jest kamienny, 

szeroko  fundamentu powinna stanowi  1/5 

wysoko ci muru i mie  nie mniej ni  30 cm. 

Fundamenty s upów bram powinny by  szer-

sze ni  w pozosta ej cz ci, aby unios y ru-

chome ci kie skrzyd a bram. Zazwyczaj wy-

starcza, aby mia y 60–100 cm.

 Wykop pod awy fundamentowe zabez-

piecza si  foli  i bezpo rednio na niej wyle-

wa fundament. Najlepiej u y  do tego nie-

zbrojonego betonu klasy C12/15 (dawniej B15). 

Zbrojenie trzeba wykona  jedynie wtedy, gdy 

ogrodzenie ma ci k  konstrukcj  (jest z ce-

g y lub kamienia). U ywa si  do tego pr tów 

o rednicy 12 mm, u o onych poprzecznie 

i po czonych co 25 cm strzemionami z pr -

tów rednicy 6 mm. Warto w takiej sytuacji 

u y  tak e mocniejszego betonu.

 Na fundamencie powinno si  wykona  izo-

lacj  poziom , która zapobiegnie kapilarne-

mu podci ganiu wody z gruntu. Do tego celu 

u ywa si  papy, specjalnej folii lub masy bitu-

micznej. Izolacja wyeliminuje ryzyko powsta-

wania wykwitów na murze i s upkach. 

 Poza fundamentem wykonuje si  tak e

podmurówk  (cz  nad fundamentem po-

nad gruntem). Dzi ki niej dolna kraw d  wy-

pe nienia ogrodzenia (prz se  czy siatki) 

jest odseparowana od powierzchni terenu. 

Zabezpiecza to przed przy pieszon  korozj

i wrastaniem trawy w ogrodzenie.  

120 z /m
2,18 z /element 

JONIEC
S upki i podmurówki systemu JONIEC 

z upanych p ytek ogrodzeniowych imituj -

cych piaskowiec

wymiary elementów s upka: wys. 10 cm, 

szer. 28 cm, d . 28 cm; 

wymiary elementów podmurówki: 

wys. 10 cm, szer. 3 cm, d . 24 cm

www.joniec.pl

OGRODZENIA BETONOWE

3907 z /ok. 20 m*

WI NIOWSKI
Ogrodzenie  WI NIOWSKI – system Classic 

(wzór AW 10.05) z wype nieniem z kszta tow-

ników stalowych zamkni tych

wymiary prz s a: wys. 90 cm, szer. 250 cm

www.wisniowski.pl

*w tym: prz s o –  2752 z  (8 × 344 z ), s upek 

i akcesoria monta owe – 755 z  (8 × 94,40 z ), 

monta  – ok. 400 z

150 z /m
14,88 z /bloczek 

JONIEC
S upki i podmurówki systemu GORC z zale-

wowych bloczków betonowych

wymiary bloczków: wys. 16 cm, 

szer. 22 cm, d . 38 cm 

www.joniec.pl

7715 z /ok. 20 m*

WI NIOWSKI
Ogrodzenie WI NIOWSKI – system Lux 

(wzór AW 10.53) z wype nieniem z pr tów 

stalowych ocynkowanych 

wymiary prz s a: wys. 90 cm, szer. 250 cm 

www.wisniowski.pl

*w tym: prz s o –  6560 z  (8 × 820 z ), s upek 

i akcesoria monta owe – 755 z  (8 × 94,40 z ), 

monta  – ok. 400 z

211 z /panel

BETAFENCE
Panele ogrodzeniowe Decofor ze stali ocyn-

kowanej malowane proszkowo 

wymiary panela: wys. 86,6 cm, 

d . 201,5 cm

www.betafence.pl

130 z /m*

IGEL
Ogrodzenie panelowe ze stali ocynkowanej 

malowanej proszkowo

wymiary: panel – wys. 150 cm, szer. 250 cm, 

s upek – 6 × 4 cm, podmurówka – wys. 25 cm

www.igel.com.pl

*cena za 1 m kompleksowego ogrodzenia

fo
t.
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 Fundament schodkowy wykonywany przy 

nierównym terenie

 G boko ci przemarzania gruntu w ró nych 

rejonach Polski

OGRODZENIA METALOWE
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2492 z

BETAFENCE
Brama skrzyd owa Betafence Bekafor 

Classic 

wymiary: wys. 103 cm, szer. 300 cm

www.betafence.pl

72,69 z /prz s o*

COMPLEX
P ot sztachetowy wypuk y z drewna sosno-

wego zaimpregnowanego ci nieniowo

wymiary prz s a:  wys. 100/115 cm, 

d . 180 cm  

www.complex.gda.pl

* s upki mi dzyprz s owe o wymiarach 

7 x 7 x 120 cm – 12,69 z /szt.

1600 z

DITEX (DITEC)
Automat do bramy przesuwnej CROSS7PE 

o maksymalnym ci arze bramy 600 kg

w zestawie: nap d, centrala steruj ca 

z radiem, 4-kana owy pilot, komplet 

fotokomórek

gwarancja: 2 lata

www.ditec.com.pl

 Podmurówk  ogrodzeniow  mo na wyko-

na  na kilka sposobów:

z betonu wylewanego do specjalnie przygo-

towanej formy;

z prefabrykatów betonowych, w posta-

ci gotowych p yt wysoko ci 20–30 cm i d u-

go ci 2–2,5 m. Maj  cz sto wzór ceg y b d

piaskowca. P yty wykonane s  przewa nie 

z betonu klasy C15/20 lub B25 i zbrojone pr -

tami. 

z betonowych kszta tek zwanych puzzlami 

– przypominaj  bloki piaskowca. czy si  je 

na zamki, a na koniec zalewa betonem.

S upki 
S upki s  g ównym elementem no nym ogro-

dzenia, do których mocuje si  wype nienie. 

S upki zale nie od materia u, z jakiego s

wykonane, mocuje si  na ró ne sposoby.

S upki betonowe dost pne s  albo w po-

staci monolitycznego odlewu betonowe-

go zbrojonego metalowymi pr tami, albo 

jako wykonywane na miejscu budowy od-

lewy w formach. Te ostatnie mo na os oni

np. klinkierem czy ozdobnym kamieniem. 

S upki prefabrykowane za  stanowi  g ów-

nie cz  ogrodze  systemowych. Wzd u

ka dego s upka po jego obu stronach wyko-

nane s  bruzdy, w które wprowadza si  pe -

ne b d  a urowe panele betonowe. 

 S upki betonowe wkopuje si  w ziemi ,

a w razie konieczno ci dodatkowo usztyw-

nia, podpieraj c w gruncie z obu stron ka-

mieniami lub betonowymi bloczkami. 

 S upki betonowe nie wymagaj  konser-

wacji.

S upki metalowe maj  ró ne przekroje 

i budow . Najpopularniejsze s  te o przekro-

ju okr g ym lub prostok tnym. Warto wy-

biera  s upki zamkni te od góry – wtedy do 

ich wn trza nie dostaje si  woda opadowa. 

S upek o zamkni tym przekroju powinien 

by  zako czony sko nym daszkiem (jed-

no- lub dwuspadowym), okr g ym sto kiem 

tzw. grzybkiem b d  zaokr glon  betonow

kopu k  tzw. czapk .

3049 z

BETAFENCE
Brama przesuwna Betafence 

Egidia Palisada ocynkowana ogniowo

wymiary: wys. 120 cm, szer. 350 cm

www.betafence.pl

143,74 z /prz s o*

COMPLEX
P ot panelowy JANTAR L z drewna sosno-

wego zaimpregnowanego ci nieniowo  

wymiary prz s a: wys. 165/180 cm, 

d . 180 cm

www.complex.gda.pl

* s upki mi dzyprz s owe o wymiarach

7 x 7 x 180 cm – 18,23 z /szt. 

2700 z

DITEX (DITEC)
Automat do bramy skrzyd owej  LUXO 

o maksymalnej d . skrzyd a 3,5 m

w zestawie: 2 si owniki, centrala steruj -

ca z radiem, 4-kana owy pilot, komplet fo-

tokomórek

gwarancja: 2 lata

www.ditec.com.pl
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 Ogrodzenie bez podmurówki. Je li ogrodzenie 

posadowione jest na twardej nawierzchni i nie 

ma ryzyka wrastania w nie trawy, wówczas 

wykonywanie podmurówki nie jest konieczne

OGRODZENIA DREWNIANE

BRAMY WJAZDOWE

NAP DY DO BRAM WJAZDOWYCH
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 S upki metalowe wykorzystuje si  najcz -

ciej do nast puj cych rodzajów prz se :

z siatki. Je li jest to siatka pleciona, wów-

czas do naro nych s upków w ich dolnym 

i górnym odcinku mocuje si  druty no ne.

Ich funkcj  mog  pe ni  linki lub druty sta-

lowe. Przez pozosta e s upki przeci ga si

drut napinaj cy (napnie on górny i dol-

ny brzeg siatki). Drut przeci ga si  przez 

specjalne otwory lub uszka w s upkach. 

Nast pnie do linek mocuje si  siatk  ogro-

dzeniow .

Je li zdecydujemy si  na siatk  zgrzewa-

n , trzeba b dzie przymocowa  j  do s up-

ków klipsami. Niezaleznie od rodzaju ka d

siatk  trzeba naci gn  specjalnym grzebie-

niem. 

z gotowych elementów metalowych

– pr tów rurek lub p askowników po czo-

nych u do u i u góry. Takie gotowe pane-

le mocuje si  do s upków na ró ne sposoby 

– wg zalece  producenta konkretnego pro-

duktu. Najcz ciej do mocowania stosuje si

ruby, obejmy w bruzdach lub zaczepach 

osadzonych w s upkach;

z drewnianych sztachet. W tym przypad-

ku do metalowych s upków trzeba zamoco-

wa  drewniane lub metalowe rygle i dopiero 

do nich przykr ci  sztachety.

S upki metalowe osadza si  w betonowym 

fundamencie lub prefabrykowanych stopach 

fundamentowych. S upki naro ne i kra cowe 

dodatkowo zabezpiecza si  przed wywróce-

niem podporami ustawionymi pod k tem 45°.

Najkorzystniej zainwestowa  w s upki la-

kierowane proszkowo, powlekane PVC albo 

polietylenem. Je li jednak zdecydujemy si  na 

s upki niezabezpieczone adn  pow ok  an-

tykorozyjn , przed monta em b dziemy mu-

sieli je oczy ci  (np. szczotk  drucian  lub 

odrdzewiaczami w p ynie) i zabezpieczy

przed korozj , np. farb  antykorozyjn  tlen-

kow , a nast pnie powierzchni  t  poma-

lowa  wierzchni  farb . Bardzo wa ne jest, 

aby zachowa  ci g o  pow oki ochronnej. 

Trzeba te  liczy  si  z konieczno ci  regular-

nej konserwacji co kilka lat ogrodzenia z me-

talu. Nawet s upki pokryte PVC czy polietyle-

nem po d ugim czasie u ytkowania mog  ulec 

korozji.

S upki murowane wykonuje si  z ce-

gie  (pe nych ceramicznych, klinkierowych 

lub silikatowych), kamieni (granitu, sjeni-

tu, porfiru, bazaltu, piaskowca, wapienia, 

kwarcytu) lub bloczków betonowych. 

Z cegie . Jedn  warstw  s upka tworzy 

si  najcz ciej z czterech cegie . Po u o eniu 

wszystkich warstw powstaje kana , w który 

wstawia si  zbrojenie i wype nia mieszank

betonow .

Z kamieni. Najlepsze na takie s upki s

du e kamienie wielko ci ok. 2/3 grubo ci 

s upka. Gdy kamienie s  wi ksze, przycina 

si  je m otkiem kamieniarskim. Kamienie 

czy si  na  zapraw  cementow  wymiesza-

n  z drobnym t uczniem. 

Z bloczków betonowych. Do ich wymu-

rowania stosuje si  bloczki z g adk  po-

wierzchni  lub upane. Bloczki mog  by

uk adane na styk lub na zaprawie klejowej 

(na koniec wype nia si  je g stoplastycznym 

betonem) b d  z pomini ciem spoinowania 

– to pozwala szybciej uko czy  budow .

 S upki murowane od góry trzeba zabez-

pieczy  daszkami tzw. czapami. Te, w za-

le no ci od tego na ile cegie  murowany jest 

s upek, maj  ró ne kszta ty. Czapy s  naj-

bardziej newralgicznym elementem muro-

wanych s upków – do  cz sto zdarza si ,

e ulegaj  uszkodzeniom lub odklejaj  si .

Wówczas uszkodzony element trzeba po-

nownie przymocowa . Zanim to zrobimy, 

trzeba usun  pozosta o ci po kleju. Do tego 

celu u ywa si  szlifierki k towej lub narz -

dzi r cznych. Dopiero na g adkim pod o u

mo na ponownie przymocowa  czap , u y-

waj c mrozoodpornego kleju. 

Konserwacja samych elementów mu-

rowanych nie powinna sprawia  k opo-

tu. Zazwyczaj powierzchni  ogrodzenia 

wystarczy oczy ci  z brudu i kurzu wod

pod ci nieniem. Warto te  doda , e po-

wierzchnie g adkie i b yszcz ce brudz  si

mniej, a te ryflowane i r cznie formowane 

szybciej. Niektóre materia y mo na dodat-

kowo pokry  preparatami impregnuj cymi, 

fo
t.
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 Ró norodne pomys y na ogrodzenie: (a) s upki z bloczków betonowych, a mi dzy nimi drewniane prz s a, (b) s upki murowane z cegie  otynkowane, prz s a

wykonane z aluminium, (c) s upki betonowe pokryte ceg  klinkierow , wype nienie – prz s a stalowe 

a b c

Czapy o ró nych kszta tach dostosowanych do 

sposobu murowania s upka – na jedn , pó tora 

lub dwie ceg y
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które ograniczaj  ich ch onno  i wnikanie 

brudu. Powoduj  tak e, e zanieczyszczenia 

sp ywaj  razem z deszczem.

S upki drewniane tworz  kraw dziaki 

o przekroju poprzecznym od 4 × 4 cm (pod 

warunkiem, e drewno jest bez s ków) do 

9 × 9 cm. Ich górn  cz  przycina si  trój-

k tnie lub zaokr gla tak, aby u atwi  sp y-

wanie wody opadowej. 

 S upki drewniane – koniecznie zako czo-

ne metalowym szpicem – osadza si  w grun-

cie. Zag bion  cz  zabezpiecza si  np. 

lepikiem asfaltowym. S upki mo na te  osa-

dza  w stopach betonowych z umieszczony-

mi wewn trz stalowymi cznikami. 

 Mi dzy s upkami drewnianymi najcz -

ciej stosuje si  tak e drewniane wype -

nienia – deski, okr glaki, bale, erdzie lub 

gotowe panele. czy si  je ze s upkami 

gwo dziami ze stali nierdzewnej lub ocyn-

kowanymi (inne rodzaje gwo dzi pozosta-

wi  rdzawe smugi, szczególnie odznaczaj -

ce si  na jasnym drewnie). 

 Drewniane s upy ogrodzeniowe, a tak-

e wype nienia wymagaj  systematycznej 

konserwacji co kilka lat – zale nie od sta-

nu drewna. Do impregnacji drewna najlepiej 

u y  transparentnych impregnatów zabez-

pieczaj cych przed zawilgoceniem i ple ni .

Potem mo na te  pomalowa  drewno bar-

wi cymi lub kryj cymi farbami. Ostatnie 

rozwi zanie jest do  k opotliwe, bo przed 

kolejn  konserwacj  b dziemy musieli ze-

drze  star  farb .

Bramy i furtki
Stanowi  bardzo istotn  cz  ogrodzenia 

i aby do niego pasowa y, dobiera si  najcz -

ciej te wykonane z tego samego materia u

co wype nienie ogrodze . Konstrukcj  no -

n  skrzyd a bramy jest zazwyczaj rama ze 

stali lub aluminium. Mo emy wybra  jed-

ne z czterech sposobów otwierania bramy 

wjazdowej. Decyzja o wyborze bramy zale-

y nie tylko od gustu inwestora, ale tak e

od mo liwo ci technicznych i ukszta towa-

nia terenu.

Bramy rozwierane mog  mie  jedno lub 

dwa skrzyd a otwierane do wewn trz po-

sesji. Przy tym rodzaju skrzyde  na podje -

dzie powinno by  tyle miejsca, aby ruch 

skrzyd a móg  przebiega  bezkolizyjnie.  

K t otwarcia skrzyd a mo e wynosi  od 90 

do 180°. 

Brama przesuwna ma najcz ciej jedno 

skrzyd o poruszaj ce si  wzd u  prostego 

fragmentu ogrodzenia. Gdy brakuje miejsca 

na jedno szerokie skrzyd o, mo na zamon-

towa  dwa obok siebie, które b d  otwie-

ra y si  w przeciwne strony. Na rynku do-

st pne s  dwa typy tych bram:

samono ne – mechanizmem jezdnym 

s  rolki zamontowane u do u i u góry s up-

ka prowadz cego. Brama przesuwa si  po 

nich, nie dotykaj c ziemi. Skrzyd o bra-

my jest zawieszone nad progiem wjaz-

du i nie wymaga dodatkowego podparcia. 

Samono na konstrukcja bramy gwarantu-

je jej p ynn  i bezawaryjn  prac . Poniewa

brama zawieszona jest nad wjazdem, wszel-

kie zanieczyszczenia lub nieg nie utrud-

niaj  jej u ytkowania, co niestety ma miej-

sce w bramach szynowych.

szynowe – poruszaj  si  po szynie 

umieszczonej wzd u  ogrodzenia. Z szyn 

trzeba usuwa nieg i lód oraz zanieczysz-

czenia, inaczej skrzyd o nie b dzie praco-

wa  poprawnie. Dlatego warto wyposa y

szyn  w kabel grzewczy, który zapobiegnie 

oblodzeniu.    

 Skrzyd o bramy mo e by  otwierane

r cznie lub automatycznie za pomoc  urz -

dzenia steruj cego. Oczywi cie drugie 

rozwi zanie jest znacznie wygodniejsze. 

Bram  mo na tak e wyposa y  w fotoko-

mórk , która zatrzyma ruch skrzyd a, gdy 

w strefie jego ruchu pojawi si  przeszko-

da (np. wbiegnie dziecko). Czasem wyko-

rzystuje si  tak e elektryczne lub pneuma-

tyczne listwy bezpiecze stwa reaguj ce na 

nacisk albo sprz g a elektromagnetyczne 

b d  mechaniczne wy czaj ce silnik po 

napotkaniu oporu.

Wed ug przepisów* ogrodzenie: 

nie mo e przekracza  granicy dzia ki oraz linii rozgraniczaj cej ulicy (...) lub innej linii 

ustalonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

nie mo e stwarza  zagro enia dla ludzi i zwierz t. Oznacza to, e na wysoko ci poni ej

1,8 m nie mo na umieszcza  na ogrodzeniu drutu kolczastego, ostro zako czonych ele-

mentów itp.;

bramy i furtki mog  si  otwiera  jedynie do wewn trz posesji;

progi bram i furtek powinny umo liwia  swobodny wjazd osób niepe nosprawnych na 

wózkach inwalidzkich;

powy ej 0,6 m od poziomu terenu ogrodzenie powinno by  a urowe. czna powierzch-

nia prze witów powinna wynosi  minimum 25% cz ci ogrodzenia mi dzy s upami (inne 

proporcje s  dopuszczalne, je li wynikaj  np. z wymaga  ochrony akustycznej, warunków 

u ytkowania dzia ki czy ustale  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

*Podstawa prawna – Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 

1994 r.  W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie. Dzia  II, 

rozdzia  9.

Tego trzeba si  trzyma

 Bramy i furtki musz  pasowa  do reszty ogrodzenia, dlatego najcz ciej wykonuje si  je z tych samych materia ów

fo
t.
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