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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Budowa ogrodzenia jest wykonywana w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Łodzi - 

ID W0039OJ 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje projekt ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 205 w Łodzi 

3. INWESTOR: 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 205  w Łodzi 

4. LOKALIZACJA: 

Adres  wykonywanych  robót:  Łódź ul. Dąbrówki 1  

nr  ewid. działki:   210/1 

jednostka ewidencyjna  W- 35 

5. OPIS SYTUACJI 

Działka Nr 210/1 położona w Łodzi przy ul. Dąbrówki 1  to teren Szkoły Podstawowej nr 

205 i Gimnazjum nr 36. W granicy działki 210/1 istnieje ogrodzenie działek sąsiednich nr 

209/2 i 209/4, działki 25/12 (cmentarz) oraz boiska ORLIK. W pozostałej części działka 

nie jest ogrodzona. Projektowane ogrodzenie zostanie dowiązane do istniejącego 

ogrodzenia. 

6. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 

Zakres robót obejmuje: 

 wykonanie ogrodzenia  frontu działki nr 210/1 od strony ul. Dąbrówki, 

oznaczonego na planie zagospodarowania ABC-DEFG-IJKL,  

 wykonanie ogrodzenie zaplecza działki  oznaczonego na planie 

zagospodarowania  ŁMNOP-RST, 

 wykonanie niwelacji terenu wzdłuż boku OP. 

 

6.1.  Charakterystyka fundamentu pod ogrodzenie:  

a) Wykopy pod fundamenty słupków wykonać nawiertnicą lub ręcznie, jako wykopy 

wąsko przestrzenne, nieumocnione. Wymiary wykopów 40x40x110 cm.  

b) Posadowienie fundamentu co najmniej do głębokości przemarzania, lecz nie płycej 

jak 1,0 m (zagłębienie w przedziale 1,0-1,2 m) i dokładnie obetonować do poziomu 

terenu betonem, 

c) Beton do stóp fundamentowych powinien być zgodny z wymaganiami normy PN-EN 

206:2014, klasy C16/20. 
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6.2. Ogrodzenie frontowe ABC-DEFG-IJKL 

Zakres robót. 

Projektowane ogrodzenie będzie usytuowane po zewnętrznych granicach działki i 

powiązane z istniejącym już ogrodzeniem działki nr 209/2  oraz boiska ORLIK. 

Projektowane  ogrodzenie należy wykonać z systemowych z  segmentów stalowych 

posesyjnych na  słupkach  stalowych. W ogrodzeniu należy wykonać 3 bramy 

dwuskrzydłowe oraz 4 furtki. Lokalizacja bram i furtek zgodnie z istniejącym układem 

komunikacyjny. (do zatwierdzenia przez Inwestora) 

Bramy wjazdowe należy zlokalizować na odcinkach odrodzenia AB, EF, KL. 

Furtki wejściowe należy zlokalizować na odcinkach odrodzenia BC, EF, IJ i JK.  

 

Dane techniczne:  

Łącznadługośćogrodzenia 250 m. 

Segment ogrodzeniowy 

Rama segmentu wykonana z profilu  zamkniętego przekroju 40 x 20x 1,5 mm, 

wypełnienie z profilu zamkniętego 20 x 20x 1,5 mm ocynkowanego ogniowo i 

malowanego proszkowo, szerokość segmentu wynosi 2,50 m, wysokość 1,20 m. 

 
1. Przykładowy wzór segmentu ogrodzeniowego 

Słupy ogrodzenia  

Wykonane  z profilu zamkniętego o przekroju 60 x 60 x 1,5 mm ocynkowanego ogniowo. 

Zakończenie słupa – plastikowa zaślepka. 

Słupy osadzić na fundamencie betonowym z betonu minimum C16/20  
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Brama dwuskrzydłowa 

Rama bramy wykonana z  profilu  zamkniętego przekroju 40 x 20x 1,5 mm, wypełnienie z 

profilu zamkniętego 20 x 20x 1,5 mm ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo, 

szerokość bramy wynosi 4,0 m, wysokość 1,20 m 

Słupki bramy wykonane z profilu zamkniętego o przekroju 100 x 100 x 1,5 mm 

ocynkowanego ogniowo.  

Wyposażenie bramy – zamek przemysłowy w obudowie aluminiowej i mechanizmem 

nierdzewnym, klamki i szyldy, wkładka cylindryczna. 

Furtka 

Rama furtki wykonana z  profilu  zamkniętego przekroju 40 x 20x 1,5 mm, wypełnienie z 

profilu zamkniętego 20 x 20x 1,5 mm ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo, 

szerokość furtki wynosi 1,00 m, wysokość 1,20 m 

Słupki furtki wykonane z profilu zamkniętego o przekroju 100 x 100 x 1,5 mm 

ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo. Słupy furtki osadzić na fundamencie 

betonowym z betonu C16/20 

Wyposażenie furtki – zamek przemysłowy w obudowie aluminiowej i mechanizmem 

nierdzewnym, klamki i szyldy, wkładka cylindryczna. 

Kolor ogrodzenia do ustalenia z Inwestorem. 

6.3. Ogrodzenie zaplecza działki ŁMNOP - RST 

Zakres robót. 

Projektowane ogrodzenie wzdłuż boków ŁMNO i ST będzie usytuowane po 

zewnętrznych granicach działki i powiązane z istniejącym już ogrodzeniem działki nr  

209/4 oraz boiska ORLIK, wzdłuż boku OP, będzie stanowiło przedłużenie ogrodzenia 

działki nr 25/12. Na odcinku ogrodzenia RS należy zamontować bramę wjazdową. 

 

Projektowane  ogrodzenie należy wykonać z systemowych paneli ogrodzeniowych o 

wysokości 1.53 m. na słupkach stalowych. W ogrodzeniu należy wykonać 1 bramę 

dwuskrzydłową. Lokalizacja bramy zgodnie z istniejącym układem komunikacyjny. (do 

zatwierdzenia przez Inwestora) 

Dane techniczne:  

Łączna długość ogrodzenia 320 m. 

Panel ogrodzeniowy 

Panel zgrzewany punktowo z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), 

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.  

 Średnica drutu 5,0 mm 

 Wymiary oczek prostych 50 x 200 mm 

 Wymiary oczek małych  50 x 50 mm 

 szerokość panelu w osiach skrajnych prętów 2,50 m,  

 wysokość panelu 1,53 m 
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 zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 mm 

Mocowanie paneli odbywa się za pomocą śrub hakowych i nakrętek zrywalnych. Do 

montażu paneli należy stosować akcesoria systemowe. 

 

 

2. Ogrodzenie panelowe z podmurówką prefabrykowaną 

 

Słupy ogrodzenia  

Przekrój słupa 60 x 40 x 1,5 mm ocynkowanego ogniowo i malowane proszkowo. 

Zakończenie słupa – plastikowa zaślepka. 

Słupy osadzić na fundamencie betonowym z betonu C16/20  

Brama dwuskrzydłowa 

Rama  bramy wykonana z  profilu  zamkniętego przekroju 60 x 40 mm ocynkowanego 

ogniowo i malowane proszkowo,  szerokość bramy wynosi 4,00 m, wysokość 1,60 m. 

Słupki bramy wykonane  z profilu zamkniętego o przekroju 100x100 mm ocynkowanego 
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ogniowo i malowane proszkowo.. Słupy bramy osadzić na fundamencie betonowym z 

betonu C16/20. Wypełnienie przęseł bramy stanowi panel ogrodzeniowy j.w. 

Wyposażenie bramy – zamek przemysłowy w obudowie aluminiowej i mechanizmem 

nierdzewnym, klamki i szyldy, wkładka cylindryczna. 

Podmurówka 

Podmurówka betonowa prefabrykowana wysokości 20 cm. 

 

UWAGA:  

Długość ogrodzenia przyjęto na podstawie kopi mapy sytuacyjno wysokościowej i może ona 

odbiegać od wymiarów ostatecznych wyznaczonych przez geodetę. Należy zweryfikować 

wymiary w rzeczywistości w razie potrzeby regulować rozstaw przęseł z zachowaniem głównych 

zasad pokazanych na rysunku. Wysokość dostosować do istniejącego terenu. 

7. Szczegółowy zakres robót:  

1) Plantowanie i niwelacja terenu działki (pow. 4200m2) 

2) Przygotowane terenu pod ogrodzenie – wycinka drzew i krzewów,  

3) Plantowanie i niwelacja terenu pod ogrodzenie, 

4) Demontaż stołów do tenisa stołowego – 3 szt 

5) Wytyczenie ogrodzenia (250m+320m) 

6) Wykonanie odwiertów pod stopy fundamentowe, 

7) Zabetonowane słupków beton C16/20, 

8) Wykonanie podmurówki z elementów prefabrykowanych, (320m) 

9) Wywiezienie nadmiaru ziemi, 

10) Montaż przęseł ogrodzeniowych, (250m+320m) 

11) Montaż bram wjazdowych, (4 szt) 

12) Montaż furtek (4szt.) 

 

 

Przygotował: 

 
 


