
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OROŃSKO DOTYCZĄCA 

KOMPOSTOWNIKÓW 

 

Drogi Mieszkańcu ! 
 

Zgodnie z uchwałą rady gminy w Orońsku od stycznia 2020 roku istnieje możliwość 

częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeśli bioodpady 

będą zagospodarowane w kompostowniku przydomowym. 

Gotowy pojemnik na kompost można kupić w sklepie ogrodniczym. Można również 

samemu go stworzyć. Aby pełnił swoją funkcję wystarczy, że będzie miał 4 ściany ( mogą być     

z drewna), w tym jedną wyjmowaną oraz będzie lekko wkopany w  ziemię ( od dołu niczym 

nie izolujemy). 

JAK KOMPOSTOWAĆ 
W celu uzyskania wartościowego  kompostu należy do kompostowania wykorzystać: 

 miękkie części uprawianych roślin, 

 ściętą trawę, liście, drobne gałęzie, chwasty bez nasion, małe kawałki drewna, 

spadłe owoce, popiół pochodzenia drzewnego ( kominek, pelet ), muł z oczka 

wodnego, odpady po owocach i warzywach, 

 obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów, resztki owoców cytrusowych,  

 resztki produktów mleczarskich, stary chleb, 

 fusy po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa, 

        skorupki od jajek, rozdrobniony papier i tektura bez nadruków, 

CZEGO NIE MOŻEMY KOMPOSTOWAĆ ! 

Do kompostowania nie należy przeznaczać:  

 kości, mięsa, warzyw gotowanych z mięsem, 

 roślin porażonych przez choroby, 

 zepsutej żywności, płynnych resztek jedzenia, bardzo tłustego i bardzo słonego 

jedzenia, 

 odchodów zwierzęcych domowych mięsożernych (kot, pies), 

 tkanin, materiałów nieorganicznych, sztucznych materiałów organicznych, 

 papieru zadrukowanego, papierosów, 

 materiałów i substancji zanieczyszczonych (np. zawierających metale ciężkie                                           

lub toksyczne związki organiczne). 

LOKALIZACJA KOMPOSTOWNIKA 

Każdy w swoim przydomowym ogródku może przeprowadzać proces kompostowania. 

Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu można osiągnąć poprzez spełnienie 

następujących warunków:  

- kompostownik powinien być zlokalizowany w miejscu osłoniętym od wiatru                  

i zacienionym, co zapewni  mniejszą utratę wilgotności kompostu (w okresie upałów 

wskazane jest nawet podlewanie wodą w celu utrzymania odpowiedniej wilgotności),              



z drugiej strony zbyt głębokie ocienienie nie jest wskazane, może utrudniać odpowiednie 

nagrzewanie pryzmy  co spowolni proces; 

-  materiał w kompostowniku powinien być ułożony warstwowo, na dole powinna być 

warstwa podtrzymująca i zapewniająca przewietrzanie  (np. połamane gałęzie), następnie 

warstwa materiału, którego zadaniem będzie pochłanianie wody z cenną zawartością 

substancji mineralnych wymywanych z górnych warstw (np. torf, słoma lub już rozłożony 

kompost), następnie należy układać kolejne warstwy odpadów organicznych, które nie 

powinny być zbyt grube ani zbite i powinny być przekładane niewielkimi warstwami ziemi 

ogrodowej lub torfu (najlepiej, aby kolejne warstwy pryzmy miały urozmaicony skład różnych 

odpadów organicznych); 

-    konstrukcja kompostownika, powinna zapewniać odpowiednie przewietrzanie materiału; 

-  kilka razy w roku warstwy kompostowanego materiału powinny być przełożone w taki 

sposób, aby wierzchnie warstwy znalazły się w  jej wnętrzu (można kupić obrotowy 

kompostownik, który ułatwi to zadanie). 

UWAGA NA BŁĘDY 

Zakładając kompostownik warto ustrzec się przed popełnieniem kilku błędów, takich 

jak: dodawanie do pryzmy resztek roślin które były porażone przez choroby (mogą one być 

źródłem zakażenia w kolejnych latach), dodawanie związków wapnia (wapń wprawdzie 

przyspiesza rozkład substancji organicznej ale niestety również pozbawia ją bardzo 

potrzebnego azotu), umieszczanie kompostu w dołach lub zbiornikach betonowych 

(niewskazane ograniczenie dostępu powietrza), dodawanie materiału niedostatecznie 

rozdrobnionego i układanie zbyt grubych jego warstw (co również ogranicza dostęp 

powietrza). 

PAMIĘTAJ ! 
Kompostowanie jest bardzo pożądanym sposobem unieszkodliwiania bioodpadów. 

Pozwala na uzyskanie cennego nawozu do wykorzystania w ogrodzie oraz pozwala znacznie 

zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowisko. Wszystkich, którzy mają  możliwość, 

zachęcamy do stosowania tej metody unieszkodliwiania bioodpadów.  

 

Wybierając sposób i miejsce kompostowania należy wziąć  pod uwagę ewentualne 

uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i tak zlokalizować kompostowanie aby nie 

powodować  tych uciążliwości i tym samym konfliktów. 

 

RAZEM ZADBAJMY O NASZE ŚRODOWISKO ! 


