
KOMPOSTUJESZ? 
NATURALNIE!

PORADNIK DLA MIESZKAŃCÓW

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNY KOMPOSTOWNIK?

Blisko 50% odpadów wytwarzanych w naszych domach to odpady organiczne. 
Mieszkańcy ZM GOAP wrzucają je do brązowych pojemników. Tymczasem 
bioodpady mogą być wykorzystane w przydomowym ogródku czy działce 
rekreacyjnej i to z pożytkiem dla środowiska. Przygotowanie wartościowego 
kompostu wymaga jedynie odrobiny chęci i spełnienia kilku warunków.  
Sprawdź jakie to proste!

GOAP



Na początek określ, gdzie stanie Twój kompostownik. 
Powinno to być miejsce, które:

• jest na uboczu

• jest lekko zacienione i osłonięte od wiatru

• posiada przepuszczalne podłoże

• znajduje się na lekkim wzniesieniu, aby nie gromadziła się w nim woda

Na balkonie? Czemu nie?
Kompostowanie nie jest zarezerwowane tylko dla posiadaczy 

ogródków i działek. Niewielki kompostownik można zorganizować 

również na balkonie, a nawet w mieszkaniu. Obecnie dużą 

popularnością cieszą się wermikompostowniki – bioodpady 

przerabiają w nim przede wszystkim dżdżownice. 

Wystarczy drewniany lub plastikowy pojemnik z napowietrzeniem, 

a dżdżownice pokażą, co potrafią!

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNY  
KOMPOSTOWNIK?

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNY KOMPOSTOWNIK?

...kompostowniki warto zakładać pod bzem czarnym, leszczyną, kaliną 

koralową i grabem - sprzyjają one reakcjom w kompostowanym materiale.
Czy
wiesz, że
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Kompostownik możesz kupić lub wykonać samodzielnie. Najczęściej jest on 
drewniany, ale można spotkać też kompostowniki plastikowe, metalowe lub 
wykonane z siatki drucianej. 

Bioodpady wytwarzane na terenie ZM GOAP trafiają do poznańskiej BIOKOMPOSTOWNI, 

jednej z najnowocześniejszych instalacji w tej części Europy. To tam odbywają się 

wszystkie procesy, które zachodzą także w Twoim domowym kompostowniku. 

Jednak dzięki wdrożonej w instalacji technologii, kompostowanie przebiega 

zdecydowanie szybciej niż w ogrodzie. W procesie tym powstają również produkty  

– kompost oraz energia cieplna i elektryczna. Dlatego tak istotne jest, by mieszkańcy 

segregujący bioodpady robili to dokładnie i zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi 

na brązowych pojemnikach. Jakość uzyskiwanych w BIOKOMPOSTOWNI produktów jest 

bowiem uzależniona od dobrze prowadzonej selektywnej zbiórki. 

ZAŁÓŻ KOMPOSTOWNIK!

Wrzucaj luzem, 
bez foliówki !

www.biokompostownia.pl

Czy
wiesz, że

... sposób wykonania kompostownika ogranicza tylko Twoja wyobraźnia. 

Warto poszukać inspiracji w Internecie, gdyż okazuje się, że może być on 

zrobiony z przedmiotów, które nie są Ci już potrzebne.

2



UKŁADAJ WARSTWOWO
Aby proces kompostowania przebiegał prawidłowo i bez przykrych zapachów, 
materiał w kompostowniku układaj warstwowo:

• dno kompostownika wyściełaj pociętymi gałęziami i grubymi łodygami roślin

• kolejną warstwę stwórz z przesypki ziemi lub dojrzałego kompostu

•  następnie stopniowo dokładaj odpady organiczne, aż powstanie  

ok. 20-centymetrowa warstwa

• warstwę tę przesyp ziemią lub gliną (2-4 cm) i posyp wapnem, dolomitem lub kredą

• na takim podłożu układaj kolejną warstwę odpadów organicznych

... na początek do kompostownika można dodać tzw. starter zawierający 

szczepy bakteryjne, a zimą – aby utrzymać odpowiednią temperaturę 

– warto osłonić kompost słomianymi matami.

Czy
wiesz, że
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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,  

by nie stanowiły zbitej masy)

• 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

• 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 resztkami roślin i ziemią)

• popiół drzewny (w niewielkich ilościach)

• wytłaczanki papierowe po jajach (rozdrobnione)

• ziemia doniczkowa

... fusy od kawy przywabiają do kompostu

dżdżownice, które przetwarzają masę biologiczną.
Czy
wiesz, że
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CZEGO NIE WRZUCAĆ
DO KOMPOSTOWNIKA?

Obecność w kompostowniku innych odpadów negatywnie wpłynie na proces 
kompostowania, a nawet może go zahamować. 
Zatem nie wrzucaj tam:

times plastiku

times szkła

times pieluch i podpasek

times toreb z odkurzacza

times odpadów zawierających chemikalia

times zmiotek

times odpadów poremontowych

... warto unikać wrzucania do kompostownika cytrusów 

– ich skórki przesiąknięte są chemicznymi środkami  

konserwującymi, które hamują proces kompostowania.

times niedopałków papierosów

times popiołu węglowego

times odchodów zwierząt

times resztek kuchennych: mięsa, ryb, kości

times oleju

times nabiału

times roślin zaatakowanych chorobami

Czy
wiesz, że
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JAK PROWADZIĆ
PRZYDOMOWE
KOMPOSTOWANIE?

Jeśli tylko przygotujesz odpowiednie warunki, kompost powstanie w zasadzie bez 

Twojego udziału. Jednak nie zwalnia Cię to z bycia uważnym, doglądania i czasem 

wspierania zachodzących w kompostowniku procesów:

• w kompostowniku umieszczaj tylko te odpady, które nadają się do kompostowania

• odpady układaj warstwowo

• zapewnij dostęp powietrza do kompostowanej masy, aby zapobiec gniciu

• zapewnij właściwą wilgotność kompostu – nie może on być ani za suchy, ani zbyt wilgotny 

•  zadbaj o różnorodność i odpowiednią strukturę bioodpadów – nie dopuść,  

by w kompostowniku dominował jeden rodzaj odpadów, np. liście czy trawa

• rozdrabniaj odpady – skróci to czas kompostowania

• co jakiś czas przemieszaj odpady znajdujące się w kompostowniku

• zimą stosuj maty słomiane

• bądź cierpliwy – pełnowartościowy kompost otrzymasz dopiero po 12-18 miesiącach

Długo? Zastosowanie tzw. starterów, wywarów z krwawnika czy mniszka lekarskiego 

znacznie przyspieszy ten proces. Podobnie jak wykorzystanie grzybni  

lub wpuszczenie do kompostownika zebranych w ogrodzie dżdżownic.

... chcąc uzyskać kompost bogaty w azot, warto dodać do kompostowanej materii  

np. pokrzywę, żywokost, krwawnik i mniszek lekarski – najlepiej przygotować  

z nich gnojówkę, dzięki czemu dodatkowo wprowadzisz do kompostu aktywne 

mikroorganizmy, poprawiając i przyspieszając proces.

Czy
wiesz, że
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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. 

•  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

•   materiał w kompostowniku nie zagrzewa się – przyczyn należy  

upatrywać albo w niedoborze wilgoci (polej kompostowany materiał wodą),  

albo w zbyt małej objętości materiału (dodaj więcej odpadów do kompostowa-

nia) lub w za niskiej temperaturze otoczenia (okryj kompostownik grubą war-

stwą naturalnych materiałów izolujących, np. liśćmi, suchą trawą, naturalnymi  

tkaninami).

•    muchy – pojawiają się w świeżo 

składowanych odpadach 

(szczególnie resztkach kuchen-

nych) – powinny zniknąć, gdy wzro-

śnie temperatura podczas rozkładu; 

możesz też polać górną warstwę 

odpadów gorącą wodą lub  

ewentualnie dokładnie zakryć  

świeże odpady, np. trawą, liśćmi  

lub słomianą matą

•  gryzonie – przyciągają je tylko 

świeże odpady – wymieszaj nową 

warstwę ze starą i odpowiednio 

dozuj susz

•  pleśń – zdarza się, gdy kompost 

zbyt długo nie był mieszany  

- zadbaj, by kompost miał  

stałe dostawy odpadów, był  

wzruszany i nie był zbyt wilgotny

Oto kilka wskazówek:

... najczęstszą przyczyną zachwiania procesu kompostowania jest  

wrzucanie do kompostownika nieodpowiednich odpadów.
Czy
wiesz, że
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A jakie korzyści przynosi kompostowanie?
• pozwala przetworzyć ok. 30-50% wytwarzanych przez nas odpadów

•  dostarcza bardzo dobrego i taniego nawozu organicznego, który wzbogaca glebę 

w próchnicę, dzięki czemu ziemia staje się pulchna, przewiewna  

i zatrzymuje wodę

• powstały kompost wspomaga wzrost wszystkich roślin

•  pozwala zapobiec rabunkowej eksploatacji naturalnych zasobów próchnicy i torfu

•   umożliwia unieszkodliwienie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym

• daje lepszą kontrolę nad tym, co się dzieje z bioodpadami

•  podnosi świadomość na temat konsumpcji – może zauważymy, że marnujemy za dużo 

jedzenia?

SPRAWDŹ SWÓJ KOMPOST
I DOCEŃ JEGO WALORY

... w naturze nic się nie marnuje i każdy jej element bierze udział 

w nieustającym cyklu obumierania i odnawiania się. Gdy Twoje bioodpady

nie trafiają we właściwe miejsce, czyli do obiegu materii, zabierasz 

naturze coś, co należy do niej.

Dojrzały kompost jest ciemnobrunatny i sypki, z charakterystyczną gruzełkową formą 

gleby humusowej. Garść kompostu z wnętrza pryzmy nie powinna brudzić rąk, być lekko 

wilgotna i zapachem przypominać ściółkę leśną. 

Czy
wiesz, że
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www.goap.org.pl 

 ul. Św. Michała 43 

61-119 Poznań

61 624 22 22

 bok@goap.org.pl


