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Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest Odtworzenie zasobów dziedzictwa historycznego przy 
Cmentarzu Honorowym w Czersku 

 

Podstawa opracowania  
Niniejszą  dokumentację opracowano  na  podstawie : 

- zlecenia Inwestora 
- wytyczne zakresu prac 
- wizji lokalnej 

 

Opis techniczny ogrodzenia wykonanego w I etapie  
Wygląd wykonanego ogrodzenia 

 
 
Wykonane ogrodzenie posiada następujące elementy składowe: 
-prefabrykowany betonowy słupek 
-płyta podmurówki wysokości 25 cm z wzorem wg zdjęcia 
-słupek metalowy ogrodzenia  z profilu zamkniętego 40mm*60 mm wysokości 112 cm ponad 
cokołem z kapturkiem z tworzywa sztucznego wraz z elementami montażowymi do przęsła 
ogrodzenia w kolorze Ral 7016 malowanym proszkowo  
-przęsło metalowe ogrodzenia z profilu zamkniętego w kolorze Ral 7016 malowanym 
proszkowo wysokości 103 cm i długości 200 cm 

 rama przęsła- profil 30mm x 60 mm 
 profil wzdłużny przęsła- profil 20mm x 60 mm 

-ogrodzenie należy wykonać z dwóch rodzajów przęseł, z znakiem krzyża oraz bez znaku  
krzyża, na przemian  
 



 

 

 

Ogrodzenie cmentarza –część frontowa  
Wygląd istniejącego ogrodzenia-strona prawa 

 
 
Wygląd istniejącego ogrodzenia-strona lewa 

 



 

 

 

Wygląd istniejącego ogrodzenia-część centralna 

 
 

 



 

 

 

Wygląd istniejącego ogrodzenia-za cokołem pomnika 

 
Wygląd istniejącego ogrodzenia-od strony wewnętrznej cmentarza 

 
 



 

 

 

Istniejące ogrodzenie wykonane zostało z cokołu betonowego ( na łuku występują kamień 
spionowany jako element ozdobny ) tynkowanego, wykończonego cegłą . Słupki ogrodzenia 
są murowane z cegły zakończone czapą betonową. Przęsła ogrodzenia są drewniane, 
sztachetowe.  
Istniejące ogrodzenie wraz z częścią podziemną zostanie rozebrane przez Inwestora. 
Inwestor rozbierze istniejącą kostkę betonową przy ogrodzeniu po łuku wraz z 2 
furtkami i przekaże te elementy do ponownego wykorzystania przy wykonywaniu 
ogrodzenia. 
 
Zakres prac odcinków prostych ogrodzenia ( strona lewa i prawa ): 
-montaż ogrodzeni wg wzoru istniejącego ogrodzenia z I etapu  

 cokół z płyt betonowych wykonany z dwóch płyt przylegających do siebie 
 (wzór z obu stron) osadzony w prefabrykowanej podstawie betonowej  

 poziom góry ogrodzenia ma nawiązywać do poziomu ogrodzenia I etapu 
 przęsła ogrodzenia nie modułowe, wynikowe z długości należy zamontować w 

narożnikach skrajnych 
-od linii nowego ogrodzenia należy wykonać skarpę z spadkiem na cmentarz. 
-ukształtowanie terenu przy ogrodzeniu 
 
Zakres prac odcinka centralnego ( po łuku) ogrodzenia : 
- kształt, linia ogrodzenia wg poglądowego schematu –rys. nr 1 

 linia ogrodzenia będzie, łamana z odcinków prostych ( moduł ogrodzenia 200 cm) 
 za cokołem pomnika ogrodzenie będzie przylegać bezpośrednio do cokołu bez 

prefabrykowanego cokołu z płyty kamiennej ( linia prosta odcinek około 7mb, 
 3 przęsła długości 220 cm) 

 pozostała cześć ogrodzenia ogrodzenie z cokołem z płyty kamiennej wysokości 25 cm  
gr. 3 cm polerowany dwustronnie z krawędziami fazowanymi w kolorze granitu na 
cokole pomnika 

 słupki metalowe osadzone  w stopie betonowej poniżej terenu  
- słupek 40x60 mm przy przęsłach ogrodzenia  
- słupek 100x100 mm przy bramie 

 do słupków ogrodzenia należy przymocować ceowy łącznik do osadzenia płyty cokołu 
-  montaż bram ( dwuskrzydłowe ) z odzysku należy zamontować do słupków za pomocą 
nowych elementów montażowych 
- przęsła ogrodzenia nie modułowe, wynikowe z długości należy zamontować za furtką do 
linii ogrodzenia odcinków prostych likwidując na tym przęśle różnice wysokości pomiędzy 
ogrodzeniem na odcinku prostym a ogrodzeniem po linii łamanej 
-w miejscu rozebranej kostki z chodnika oraz za cokołem pomnika i należy wykonać 
nawierzchnię z kamyków płukanych 
 
Przykładowy łącznik do osadzenia cokołu kamiennego 
 

 



 

 

 

Ogrodzenie cmentarza –część boczna  
Wygląd istniejącego ogrodzenia 

 
 

 



 

 

 

Istniejące ogrodzenie wykonane zostało z cokołu betonowego tynkowanego, wykończonego 
cegłą . Słupki ogrodzenia są murowane z cegły zakończone czapą betonową. Przęsła 
ogrodzenia są drewniane, sztachetowe.  
Istniejące elementy ogrodzenia tj. słupki murowane, przęsła drewniane, cegła na cokole   
zostanie rozebrana przez Inwestora 
 
Nowe ogrodzenie zostanie wykonane na istniejącym cokole z przęseł metalowych i słupków 
metalowych mocowanych do cokołu za pomocą podstaw do słupka panelowego . Ogrodzenie 
nie będzie miało prefabrykowanych płyt betonowych na cokół.  
 
Przykładowa podstawa słupka panelowego 

 
Zakres prac: 
-wykonanie brakującego cokołu betonowego do połączenia z płotem betonowym z tyłu 
cmentarza z betonu B-15 
-montaż na istniejącym cokole podstawy słupka 
-wykonanie warstwy spadkowej i wyrównawczej z zaprawy betonowej na cokole 
-wklejenie narożników z siatki na krawędziach cokołu 
-wklejenie na powierzchni cokołu ( boki i góra) siatki elewacyjnej o gramaturze min 150g/m2 
oraz zatarcie jej na gładko 
-montaż słupków i przęseł metalowych wg wzoru istniejącego ogrodzenia z I etapu  
-ukształtowanie terenu przy ogrodzeniu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ogrodzenie cmentarza –część tylna  
Wygląd istniejącego ogrodzenia 

 
 
Istniejące ogrodzenie wysokości 1,5 m nad ziemią wykonane jest z prefabrykowanych płyt 
betonowych osadzonych w słupkach betonowych. Istniejące ogrodzenie zostanie rozebrane 
przez Inwestora. 
 
Nowe ogrodzenie –cześć tylna będzie składać się z dwóch typów przęseł. 
1 Ogrodzenie metalowe nawiązujące do wykonane w I etapie. Należy wydłużyć istniejące 
ogrodzenie o jedno przęsło długości 200 cm z podmurówką prefabrykowaną z wzorem od 
strony szkoły. Należy wymienić końcowy słupek ogrodzenia na słupek przejściowy. 
2 Ogrodzenie betonowe.  
 Zakres prac : 
-montaż ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych osadzonych w słupkach 
betonowych wysokości nad ziemią 150 cm ( moduł długości płyt 200 cm lub 250 cm). 
Wysokość skrajnych przęseł powinna równać się z poziomem przęseł ogrodzeń bocznych. 
W wyniku odsunięcia linii nowego ogrodzenia należy wykonać skarpę z spadkiem na 
cmentarz. Przy linii nowego ogrodzenia od strony cmentarza należy wykonać półkę 
szerokości 50 cm, od strony garaży terem ukształtować z spadkiem od płotu. 
 
Prace przy ogrodzeniu nie mogą ograniczać dostępu dla ludzi   
odwiedzających groby na cmentarzu. Wykonawca odpowiada za 
bezpieczeństwo ludzi postronnych. Zaleca się wykonywanie ogrodzenia z 
podziałem  robót na etapy. 
 

                       Opracował 
                                            Dariusz Kaszubowski      


