
 

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne  w kompostownikach 

przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

 

1. Kompostownik to pojemnik, w którym przebiega kompostowanie 

odpadów biodegradowalnych, w wyniku czego otrzymuje się 

kompost.  

2. Przez kompostowanie rozumie się, przetwarzanie odpadów 

organicznych przy wykorzystaniu drobnoustrojów na naturalnej 

zasadzie zamkniętego obiegu materii  w środowisku, przy zachowaniu 

odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy 

obecności mikroorganizmów (głównie bakterii), grzybów                                  

i niektórych bezkręgowców (dżdżownic).  

3. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

prowadzi się: 

1)  w gotowych kompostownikach ogrodowych lub, 

2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, 

wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, 

aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu  

3) w betonowych kompostownikach o budowie ażurowej, 

wykonanych z przęseł betonowych, ułożonych tak, aby zapewnić 

dostęp powietrza do warstw kompostu. 

4. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie 

prowadzi się w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających 

dostęp powietrza. 

5. Wymagania dotyczące prawidłowego kompostowania bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 

przydomowych: 

1) organizowanie przydomowych kompostowników powinno 

odbywać się w okresie od wiosny do jesieni, 

 

 

2) kompostownik powinien być zlokalizowany w miejscach 

osłoniętych od wiatru   i zacienionych, co zapewnia mniejszą utratę 

wilgotności kompostu (w okresie upałów wskazane jest nawadnianie 

w celu utrzymania odpowiedniej wilgotności), 

3)  materiał w kompostowniku powinien być ułożony warstwowo, na 

dole powinna być warstwa podtrzymująca i zapewniająca 

przewietrzenie, 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), 

4) konstrukcja powinna zapewniać odpowiednie przewietrzenie 

materiału, 

5) w razie potrzeby materiał powinien być zaszczepiony, tzn.: 

powinno się dostarczyć odpowiednich kultur mikroorganizmów, 

zazwyczaj rozwijają się one same, trafiając do materiału ziemi lub 

dodanego kompostu rozłożonego, 

6) kompostownik powinien być przykryty, aby uchronić przed 

deszczem  i śniegiem oraz  aby temperatura wewnątrz nie spadła 

poniżej zera. 

7. Zwalnia się w całości  z obowiązku posiadania worka na bioodpady 

w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 

przydomowych.  

 


