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 PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK 

 

Kompostowanie- sposób na zagospodarowanie bioodpadów we własnym 

zakresie. Dzięki temu otrzymać można bogaty, naturalny nawóz, który zapewni 
roślinom składniki odżywcze i mineralne.  

Jak kompostować bioodpady? 

- drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie, 
zapewniając dostęp powietrza do warstw kompostu; 
- gotowy kompostownik ogrodowy można nabyć w markecie ogrodniczym; 
- miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru 
i zacienione; 
- kompostowanie powinno odbywać się z zachowaniem warunków określonych 
w § 36 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
- dojrzewanie kompostu trwa zwykle 18 miesięcy. Dojrzały kompost ma jednolitą 
strukturę i zapach świeżej ziemi; 
 

Co można kompostować? 

- skoszoną trawę, liście i kwiaty, rozdrobnione gałęzie, trociny i korę drzew; 
- odpadki warzyw i owoców, fusy kawy i herbaty; 
- popiół drzewny, niezadrukowany papier; 

                

                               Jak skorzystać z ulgi za kompostowanie? 

- od 1 lipca 2022 r. właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą uzyskać ulgę w opłacie zagospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość, jeśli zdecydują się na kompostowanie 
bioodpadów w przydomowym kompostowniku; 

- aby uzyskać ulgę w opłacie, należy założyć kompostownik a następnie zgłosić 
fakt jego posiadania i kompostowania w nim wszystkich wytworzonych 
w gospodarstwie bioodpadów, składając w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z uwzględnieniem wyliczenia przedmiotowej ulgi; 

- wzór deklaracji jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim, w pokoju 
117 na pierwszym piętrze lub na stronie internetowej Urzędu; 

- w przypadku korzystania z w/w ulgi, mieszkańcy nie mogą wystawiać 
bioodpadów do odbioru oraz nie mogą dostarczać ich do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ożarowie Drugim; 

WAŻNE! 

- przydomowe kompostowniki będą podlegały kontroli; 

- w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację 
o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku, 
nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 
lub uniemożliwia dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności 
informacji o korzystaniu z kompostownika, w drodze decyzji, zostanie 
stwierdzona utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi;  

- ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej 
niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego 
zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji; 


