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Siatka ogrodzeniowa 

Siatka ogrodzeniowa, ze względu na niezbyt wysoką cenę, łatwość 
montażu oraz trwałość, jest bardzo popularnym sposobem ogradzania terenów. 

Jakiś czas temu wydawało się, że może zostać wyparta przez ogrodzenia panelowe, ale 
tak się nie stało i w dalszym ciągu to często wybierana opcja, szczególnie po 
pojawieniu się siatek zgrzewanych. 

Kryteria wyboru określonego rodzaju ogrodzenia mogą okazać się różne, ale na 
pewno jest to wariant wart rozważenia. 

Kwestie przepisów 

Przepisy prawne dotyczące stawiania ogrodzenia mówią jasno, że nie ma potrzeby 
uzyskania pozwolenia na budowę, jednak niekiedy potrzebne jest zgłoszenie. 

Budowa lub remont ogrodzeń od strony dróg, placów, ulic, torów kolejowych i innych 
miejsc publicznych oraz mających powyżej 2,2 m wymagają zgłoszenia do starostwa 
na 30 dni przed rozpoczęciem robót. 

Warto przy tym zauważyć, że ogrodzenia z siatki z reguły nie przekraczają tej 
wysokości. 

Zabrania się też umieszczania ostro zakończonych elementów na wysokości poniżej 
1,8 m i chodzi tutaj o względy bezpieczeństwa. 

Zalety siatki ogrodzeniowej 

Siatka ogrodzeniowa ma całkiem sporo zalet, dzięki którym jest tak chętnie 
wybieranym materiałem ogrodzeniowym. 

Przede wszystkim wyróżnia się stosunkowo niską ceną, co dla wielu osób ma 
kluczowe znaczenie. 

Ze względu na łatwość montażu, nie trzeba zlecać tej pracy fachowcom, co jest 
kolejnym czynnikiem wpływającym na obniżenie wydatków związanych z budową 
domu jednorodzinnego. 

Charakteryzuje się dobrą wytrzymałością oraz elastycznością, dzięki czemu 
można ją postawić nawet na bardzo trudnym terenie. 

W każdym razie, tego typu ogrodzenie jest stabilne, nawet przy wysokości 
sięgającej 4 m. 
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Wykazuje również dużą odporność na czynniki atmosferyczne, w tym 
działanie promieni UV. 

Obecnie mamy też możliwość wyboru rozmaitych wariantów 
kolorystycznych oraz zróżnicowanie wzornictwa, co będzie wartością dodaną 
dla sporej grupy inwestorów. 

Warto jeszcze zaznaczyć, że siatkę ogrodzeniową w miarę łatwo i szybko można 
naprawić, ale także ją przedłużyć, skrócić lub zmienić jej położenie. 

Zastosowanie siatki ogrodzeniowej 

Wysoka siatka ogrodzeniowa przydaje się przy ogradzaniu sadów, terenów 
przemysłowych czy też placów budów. 

Jednak przede wszystkim wykorzystuje się ja do wydzielenia oraz zabezpieczenia 
obszarów posesji prywatnych, ogrodów przydomowych i działek uprawnych. 

Niższe siatki często mają zastosowanie przy wydzielaniu konkretnych obszarów na 
terenie ogrodów lub działek, aby uniknąć zadeptania albo podgryzania warzyw czy też 
owoców przez zwierzęta. 

Często w ten sposób wydziela się teren przeznaczony dla zwierząt domowych. 

Siatka ogrodzeniowa ocynkowana czy powlekana? 

 

http://www.mgprojekt.com.pl/blog/wp-content/uploads/2017/01/siatka-ogrodzeniowa-zgrzewana.jpg
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Jaką wybrać siatkę na ogrodzenie domu 

Te dwa typy siatki są najchętniej wybierane i to głównie ze względu na swoje 
parametry. 

Siatka ogrodzeniowa powlekana 

 

Siatka ogrodzeniowa pleciona powlekana 

Druty stalowe, w tym rodzaju siatki, otoczone są równomierną warstwą polichlorku 
winylu PVC, który chroni siatkę przed korozją, ale również zabezpiecza ją przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wilgocią. 

Plusem wydaje się możliwość wyboru różnych wariantów kolorystycznych siatki, więc 
można ją idealnie wkomponować w stylistykę otoczenia. 

Wadą siatki powlekanej jest możliwe występowanie niezbyt estetycznie wyglądających 
ubytków tworzywa i w konsekwencji pojawienie się rdzy. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poli(chlorek_winylu)
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/wp-content/uploads/2017/01/siatka-powlekana.jpg
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Niekiedy też dochodzi do blaknięcia koloru. Oczywiście, to kwestia długiego 
przedziału czasowego, aby doszło do tego typu zjawisk. 

Siatka ogrodzeniowa ocynkowana 

 

Drut stalowy ocynkowany 

Drut w siatce ocynkowanej nie ma powłoki z PVC, ale cienką warstwę cynku, 
która przylega do powierzchni stali. 

Rdza może pojawić się tylko w miejscach głębokich zarysowań. Natomiast nie ma 
wyboru w zakresie kolorów, jak przy siatce powlekanej. 

W ostatnich latach większą popularnością cieszy siatka powlekana, głównie ze 
względu na szeroką ofertę kolorystyczną, co może podnieść walory wizualne 
ogrodzenia. 

O jednym trzeba pamiętać. 

Siatka z dodatkową powłoką ochronną ma drut cieńszy niż w siatce 
ocynkowanej. 

Przykładowo, w siatce powlekanej o średnicy 3,2 mm znajduje się drut o grubości 2 
mm, a w siatce 4,2 mm drut ma grubość 3 mm. 

http://www.mgprojekt.com.pl/blog/wp-content/uploads/2017/01/drut-stalowy-ocynkowany.jpg
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Jak widać, różnice są spore i kiedy zależy nam na wyjątkowej sztywności całego 
ogrodzenia, to lepszym pomysłem może okazać się wybór siatki ocynkowanej 
mającej 4 mm. 

Przy okazji będzie to również bardziej ekonomiczne rozwiązanie, ponieważ siatki z 
powłoką PVC bywają do 30% droższe. 

Warto jeszcze dodać, że można kupić siatkę ogrodzeniową plastikową, jednak 
klasyfikuje się ją raczej, jako siatkę przeznaczoną dla ogrodnictwa, do zabezpieczania 
skarpy czy też ogrodzenia młodych drzewek przed zwierzętami. 

Po prostu jest zbyt słaba na ogrodzenie posesji. 

Z kolei siatka metalowa bez żadnej warstwy ochronnej nadaje się jedynie 
na ogrodzenia tymczasowe, ponieważ nie jest odporna na działanie 
niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

Siatka pleciona czy zgrzewana? 

 

Kiedy warto wybrać siatkę zgrzewaną, a kiedy plecioną? 

To drugi dylemat, przed którym stajemy wybierając siatkę ogrodzeniową. 

Siatka pleciona składa się z drutów plecionych, których ogniwa nie są połączone ze 
sobą na stałe, więc sztywność ma średnią. 

http://www.mgprojekt.com.pl/blog/wp-content/uploads/2017/01/sztywnosc-siatki-ogrodzeniowej.jpg
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Sposób naciągania takiej siatki jest trochę skomplikowany i wymaga siły. 

Siatkę trzeba usztywnić drutami naciągowymi w trzech miejscach – na dole, na 
górze i pośrodku ogrodzenia. 

Przy słupach dociąga się ją prętami naciągowymi wplecionymi w początkowe oczka 
siatki. 

Jeżeli jest konieczny dodatkowy naciąg, to niezbędne okazują się napinacze i obejmy 
napinające. 

Siatka pleciona nadaje się przede wszystkim do odgrodzenia od działki sąsiada lub 
zabezpieczenia tyłu posesji, ponieważ trudno doszukać się w niej jakichś walorów 
estetycznych. 

Ten typ siatki bywa trochę tańszy i można ją kupić nawet za 10-15 zł/mb. 

Z kolei siatka zgrzewana zbudowana jest z drutów zgrzewanych, co daje bardzo 
dobrą sztywność. 

W związku z tym, że taka siatka sama w sobie charakteryzuje się wysoką sztywnością, 
to nie ma żadnego problemu z jej naciąganiem, może to wykonać nawet jedna 
osoba, a ponadto nie są potrzebne naciągi. 

Ogrodzenie wykonane z siatki zgrzewanej nie tylko pełni funkcje użytkowe, czyli 
zabezpieczenia danego terenu, ale także funkcje estetyczne. 

Jakie czynniki mają wpływ na cenę ogrodzenia z siatki? 
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