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ZAKŁADANIE 
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Dowiedz się jak założyć 

kompostownik. Nie musisz 

kupować gotowego 

kompostownika. Możesz 

zrobić go sam!

PROWADZENIE 
KOMPOSTOWNIKA

Sprawdź jak uzyskać 

wielowartościowy, 

naturalny nawóz                

z bioodpadów.

WYKORZYSTYWANIE 
KOMPOSTU

Właściwości kompostu są 

„bezcenne” nie tylko dla 

roślin, ale również dla nas. 

Zdrowe odżywianie 

zaczyna się wraz z 

ekologiczną uprawą. 

Teraz i Ty możesz taką 

prowadzić. Dowiedz się 

jakie korzyści przynosi 

kompostowanie.
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ZAKŁADANIE 

KOMPOSTOWNIKA

Kompost to doskonały nawóz organiczny, który wytworzyć można samodzielnie z odpadów powstających 

w domu i w ogrodzie. 

WYKORZYSTYWANIE KOMPOSTU jako EKOLOGICZNEGO NAWOZU oprócz tego, że jest przyjazne

środowisku, sprzyja roślinom, ogranicza powstawanie odpadów jest także TANIM ZAMIENNIKIEM chemicznych

nawozów. BIOODPADY, bo to one wykorzystywane są do produkcji kompostu, mogą zostać zagospodarowane

przez każdego w bardzo prosty sposób.

Jak zatem stworzyć własny kompostownik i jakie odpady nadają się do kompostowania?

Istotną kwestią jest wybór miejsca, w którym znajduje się kompostownik. Powinien być umieszczony na uboczu,

w lekko zacienionym miejscu, osłoniętym od wiatru. Do wyboru mamy różne możliwości składowania materiału

kompostowego w pryzmie: kompostowanie pryzmy luźno, w kompostownikach z desek, lub w dostępnych na

rynku kompostownikach z tworzywa sztucznego. Ważne, aby kompostownik znajdował się w miejscu do którego

będziemy mieli łatwy dostęp, aby wyrzucić odpady, aby je przerzucać, a także żeby w czasie suszy

i upału podlać kompostowany materiał. Kompostownik nie powinien mieć dna – tak, aby do materii mogły dostać

się mikroorganizmy i aby nadmiar wody mógł swobodnie odpływać.

Od czego zacząć?

Jeśli mieszkasz w domu 

jednorodzinnym i zdecydujesz się na 

kompostowanie wszystkich 

bioodpadów powstających na twojej 

nieruchomości możesz skorzystać ze 

zwolnienia z części opłaty za 

gospodarowanie odpadami w 

wysokości 3 zł od osoby na miesiąc. 

Pamiętaj

o złożeniu nowej deklaracji. 

Więcej na ten temat znajdziesz na 

naszej stronie: www.kzgrl.pl w 

zakładce deklaracje i płatności.

Kompostowanie nie jest zarezerwowane 

wyłącznie dla właścicieli domów 

jednorodzinnych Jeśli mieszkasz w domu 

wielorodzinnym również możesz 

kompostować. Zaoszczędzisz na zakupach 

nawozów dla swoich domowych roślin. 

Recykling bioodpadów możesz prowadzić

u siebie w przyblokowym ogrodzie, na 

balkonie a nawet w specjalnych 

kompostownikach do mieszkania. Zgodnie

z przepisami właściciele nieruchomości 

innych niż jednorodzinne nie są uprawnieni 

do zwolnienia z części opłaty.

http://www.kzgrl.pl/


PROWADZENIE

KOMPOSTOWNIKA

Warstwy powinny mieć grubość nie większą niż 20 cm.

Układanie ściętej trawy, liści i resztek roślin w zbyt grubych warstwach szybko doprowadzi do gnicia, z powodu

utrudnionego dostępu powietrza.

WARSTWY

· warstwa drenażowa: np. około 20 cm połamanych gałązek;

· warstwa pochłaniająca składniki mineralne: torf, ziemia ogrodowa, słoma i zeszłoroczny kompost;

· warstwa składników organicznych np.: skoszona trawa, nadziemne części chwastów i resztki roślin, fusy

z herbaty i kawy (łącznie z torebkami ekspresowymi) odpadki kuchenne (po warzywach i owocach,

skorupki jajek, obierki, cienkie gałązki i liście);

· warstwa okrywająca: torf i liście

Warstwy układamy na przemian, z wyjątkiem warstwy okrywającej - ona służy zabezpieczeniu materiału

kompostowanego. Kompostownik powinien stać w zacienionym miejscu, materiał w kompostowniku należy

utrzymywać tak aby nie dopuścić do jego przesuszenia. Kompostowany materiał można co jakiś czas

przemieszać, a w przypadku gdy jest zbyt suchy podlać wodą.

Jakie odpady kompostować?

Do kompostowania nadają się resztki organiczne (bioodpady), które stanowią dużą część wszystkich odpadów

wytwarzanych w naszych domach. Do produkcji własnego kompostu nadają się np.:

Resztki jedzenia 
(bez mięsa, kości i ości)

Fusy po kawie i herbacie Kwiaty Liście Skorupki jaj

Obierki warzyw 

i owoców
TrawaRozdrobnione 

gałęzie

Pieczywo

Odpady warzyw 

i owoców

Jaki zrobić kompost?



WYKORZYSTYWANIE

KOMPOSTU

Co dalej?

Po około 9 miesiącach powstanie pełnowartościowy kompost, przypominający świeżą ziemię. Taki nawóz

z powodzeniem sprawdzi się w uprawie wszystkich roślin, nie można przedawkować czy też zaszkodzić

roślinom. Na rynku dostępne są różnego rodzaju ulepszacze i preparaty przyspieszające kompostowanie.

Polecamy jednak aby kompostować możliwie jak najbardziej naturalnie. A jeżeli zależy nam na czasie, materiał

organiczny pomogą nam przerobić dżdżownice kalifornijskie – które są równie skuteczne a do tego naturalne.

Jak poznać, że kompost jest gotowy do użycia?

Zapach świeżej ziemi to znak, że kompost nadaje się do użytku. Jego struktura powinna być jednolita, a kolor

czarny lub ciemnobrązowy. Ważne jest też to, aby nie był cieplejszy niż otoczenie - świadczy to o tym, że proces

rozkładu bioodpadów jeszcze się nie zakończył.

Jak wykorzystać kompost?

Dodatek do sadzenia roślin

np. drzew, krzewów, kwiatów doniczkowych.

Nawożenie trawnika. Wczesną wiosną rozrzuć 

kompost na trawniku i przegrab.

Nawożenie poprzez ściółkowanie wokół drzew

i krzewów.

Zachęcamy do kompostowania – wykorzystaj bioodpady do produkcji własnego i naturalnego nawozu. 

Rośliny odwdzięczą się  smakiem i wyglądem.


