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Ogrodzenie w ROD 

 

Nabywając prawo do nowej działki, często zaniedbanej, powinniśmy się 

przyjrzeć naszemu ogrodzeniu, czy  nie wymaga remontu, odświeżenia, czy jest 

zgodne z regulaminem. 

Zanim zabierzemy się do jakichkolwiek prac warto zajrzeć do Regulaminu 

ROD. W paragrafie 51 są wytyczne odnośnie ogrodzenia:  

- powinno być ażurowe  

- nie może przekraczać 1m wysokości 

- nie może mieć ostro zakończonych elementów np.: drutu kolczastego 

Natomiast jeśli któraś cześć działki posiada ogrodzenie zewnętrzne (nie ma 

sąsiada) to takie ogrodzenie stanowi infrastrukturę ogrodową i jest własności 

PZD,  nie działkowca. Nie wolno ingerować w ogrodzenie zewnętrzne (  68 

ustęp  11 Regulaminu ROD) w szczególności budować bram i furtek.  

Jeżeli z naszym ogrodzeniem jest wszystko w porządku, jest zgodne  

z regulaminem, zadbane, nie uszkodzone czyli nie wymaga remontu ani 

rozbiórki to zapraszam do innego artykułu, porady ogrodniczej. Natomiast jeżeli 

coś jest nie tak to podpowiemy jak przywrócić nasze ogrodzenie do czasów 

świetności. 

1. Furtka 

Furtka będąc, elementem ogrodzenia, nie może być wyższa niż 1 m, powinna 

być ażurowa i bez ostro zakończonych elementów.  Jeśli chodzi o szerokość 

furtki dobierajmy taką żebyśmy swobodnie mogli przejechać taczką oraz 

kosiarką. Czasami nie trzeba wymieniać furtki na nową tylko starą wyczyścić  

z luźnej farby i pomalować.  

 

2. Słupki ogrodzeniowe 

Słupków ogrodzeniowych mamy duży wybór na rynku. Słupki metalowe mogą  

być okrągłe, kwadratowe, ocynkowane, malowane proszkowo, czy malowane 

tylko farbą podkładową, może być to też zwykła rura odpowiedniej średnicy  
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i grubości ścianek. Oprócz słupków metalowych można zastosować słupki 

drewniane lub betonowe. W zależności jakie słupki zastosujemy tyle będzie 

czekało nas pracy w przyszłych latach. 

W przypadku słupków ocynkowanych i malowanych proszkowo (jeśli warstwa 

lakieru, ocynku nie uległa uszkodzeniu podczas montażu) nie wymagają 

żadnych zabiegów przez dłuższy czas. Słupki malowane farbą podkładową oraz 

niemalowane będą wymagały nałożenia warstwy farby odrazy po zakupie albo 

po zainstalowaniu na działce, jeszcze przed założeniem siatki. Malowanie 

należy powtarzać co pewien okres. Słupki drewniane również należy 

zaimpregnować farbą do drewna, natomiast drewno z czasem butwieje, rozkłada 

się i co kilka lat będzie trzeba wymieniać słupki. Słupki  betonowe nie 

wymagają zabezpieczania przed korozją lecz są mało estetyczne, ciężkie  

i samemu będzie problem z transportem oraz montowaniem.  

Słupki należy zabetonować w ziemi na głębokość ok. 50 - 80 cm. Słupek od 

słupka nie powinien być rzadziej niż co 2- 2,5m. Na rogach oraz przy furtce 

należy zastosować  słupki wyporowe.  

 

 

3. Podmurówka. 

Ogrodzenie z podmurówką wygląda bardziej estetycznie i może ograniczać 

przedostawanie się dzików oraz innych zwierząt. W naszym rejonie strefa 

przemarzania gruntu wynosi 80 cm i w teorii powinno się robić podmurówkę na 

tą głębokość ponieważ mróz może wypchnąć konstrukcję. Lecz jeśli sąsiedzi 

mają płycej (ok. 50 cm) i słupków nie wypchnęło można się skusić  

o podmurówkę głębokości 50 cm. Optymalna wysokość nad ziemią to 20 cm a 

szerokość ok. 15-20cm. 

 

4. Siatka 

Siatki również mamy dostępne wiele rodzajów. Począwszy od siatki zwyklej  

z ocynkowanego drutu który może być jeszcze powlekany, przez siatkę 

zgrzewaną, siatkę plastikową, kończąc na siatce leśnej. Wybór rodzaju siatki 

zależy od zasobności naszego portfela. Jednak w ROD najczęściej stosuje się 

siatkę zwykła. Siatkę należy odpowiednio naciągnąć i przymocować do słupków 

oraz furtki.  

 Niekiedy można wykorzystać istniejąca już infrastrukturę, słupki odmalować, 

poprawić podmurówkę i tylko wymienić siatkę.  
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Jeśli mama czas i wiedzę możemy ogrodzenie wykonać samemu. Jeśli jednak 

nie damy rady zrobić sami warto skorzystać z firm które zrobią wszystko za nas.  

 

 
Fot 1. Zwykła siatka 
 

 
Fot 2. Siatka leśna 
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Fot 3. Ogrodzenie panelowe 
 

 
Fot 4. Płot drewniany 
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Fot 5. Ogrodzenie drewniane  
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