
 

 

 

 

 

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNY KOMPOSTOWNIK? 

Blisko 50% odpadów wytwarzanych w naszych domach stanowią odpady organiczne. 

Tymczasem BIO odpady mogą być wykorzystane w przydomowym ogródku czy działce 

rekreacyjnej i to z pożytkiem dla środowiska. Przygotowanie wartościowego kompostu 

wymaga jedynie odrobine chęci i spełnienia kilku warunków. Sprawdź jakie to proste! 

PORADNIK DLA MIESZKAŃCÓW 

KOMPOSTUJESZ? 
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UKŁADAJ WARSTWOWO 
Aby proces kompostowania przebiegał prawidłowo i bez przykrych 

zapachów, materiał w kompostowniku układaj warstwowa: 

• dno kompostownika wyściełaj pociętymi gałęziami i grubymi łodygami roślin, 

• kolejna warstwę stwórz z przesypki ziemi lub dojrzałego kompostu, 

• następnie stopniowo dokładaj odpady organiczne, aż powstanie około 20 

centymetrowa warstwa, 

• warstwę tą przesyp ziemia lub gliną (2 – 4 cm) i posyp wapnem, dolomitem lub 

kredą, 

• na takim podłożu układaj kolejną warstwę odpadów organicznych 

 

 

 

 



 

  
JAKIE ODPADY 

KOMPOSTOWAĆ? 

 

Do kompostowania nadają się resztki organiczne, które zwykle 

stanowią znaczną część wytwarzanych przez nas odpadów. 

Odpady roślinne:  

• skoszona trawa układana cienkimi warstwami, 

• liście (przemieszane z innymi odpadami aby nie stanowić zbita 

warstwę), 

• gałęzie drzew i krzewów (rozdrobnione), 

• chwasty, łęty (nie mogą być zarażone chorobami roślin), 

• resztki warzyw i owoców (przemieszane z suchymi odpadami), 

• kora drzew (rozdrobniona i namoczona w wodzie), 

• słoma i siano (najlepiej drobno pocięte), 

• kwiaty doniczkowe i cięte 

Odpady kuchenne:  

• resztki warzyw i owoców (unikaj cytrusów), 

• suche pieczywo (nie może być mocno spleśniałe), 

• skorupki jaj (zgniecione przyspieszą rozkład), 

• fusy po kawie i herbacie (nie w opakowaniach ekspresowych), 

• resztki jedzenia w płynie (sosy, zupy), 

• łupiny orzechów 

Inne odpady: 

• papier (rozdrobniony i namoczony nie może być kredowy), 

• tektura i karton (rozdrobniony i namoczony), 

• ściółka małych roślinożernych zwierząt domowych, 

• trociny (namoczone wodą lub gnojówką), 

• obornik (zmieszany z ziemia i resztkami roślin), 

• popiół drzewny (w niewielkich ilościach), 

• wytłaczanki papierowe po jajach (rozdrobnione), 

• ziemia doniczkowa 

 

 



 



 

JAK RADZIĆ SOBIE Z 

EWENTUALNYMI 

PROBLEMAMI? 

 
Powtarzanie, że kompostowanie wiąże się z przykrym zapachem, to mit. Zdarza się jednak, że 

proces zostaje zakłócony. Jeśli zadbasz, by przebiegał on prawidłowo nie musisz się martwić. 

 

Oto kilka wskazówek: 

• zapach – powinien przypominać woń ściółki leśnej, kwaśny zapach powstaje, gdy kompost jest zbyt mokry i 

słabo przewietrzony – należy wówczas dodać suszu i przemieszać kompost; zapach amoniaku to efekt zbyt 

dużej ilości wilgotnych odpadów kuchennych lub ogrodowych, bogatych w azot – należy wtedy dodać słomy, 

siana lub trocin. 

• muchy – pojawiają się w świeżo składowanych odpadach (szczególnie resztkach kuchennych) – powinny 

zniknąć gdy wzrośnie temperatura podczas rozkładu; możesz tez polać górną część odpadów gorącą wodą lub 

ewentualnie dokładnie zakryć świeże odpady, np. trawą, liśćmi lub mata słomianą. 

• gryzonie – przyciągają je tylko świeże odpady – wymieszaj nową warstwę ze stara i odpowiednio dozuj susz. 

• pleśń – zdarza się, gdy kompost zbyt długo nie był mieszany – zadbaj, by kompost miał stałe dostawy 

odpadów, był mieszany i nie był zbyt wilgotny. 

• Materiał w kompostowniku nie zagrzewa się – przyczynę należy upatrywać albo w niedoborze wilgoci 

(polej kompostowany materiał wodą), albo w zbyt małej objętości materiału (dodaj więcej odpadów do 

kompostowania) lub w za niskiej temperaturze otoczenia (okryj kompostownik grubą warstwą naturalnych 

materiałów izolujących, np. liśćmi, sucha trawą, materiałami naturalnymi). 
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