
ULGA Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW DLA 

WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH. 

Zgodnie z podjętą uchwałą nr 86/20  Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 listopada 2020r., 

zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Wysokość zwolnienia właściciela nieruchomości, który posiada kompostownik wynosi 3 zł 

miesięcznie. 

Co należy zrobić, aby uzyskać ulgę? 

Przede wszystkim należy założyć kompostownik 

Właściciele nieruchomości , którzy chcą skorzystać z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów 

powinni złożyć nową deklarację. 

Ulga dotycząca kompostownika będzie obowiązywała od miesiąca w którym zostanie złożona nowa 

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W przypadku 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 burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin 

nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika, 

zostanie stwierdzona, w drodze decyzji, utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie 

co najmniej jednej z przesłanek wskazanych powyżej. 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 będzie wymagało złożenia nowej deklaracji. 

UWAGA! 

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów 

kuchennych i ogrodowych) właściciel nie będzie mógł wystawiać bioodpadów do odbioru z 

posesji i wywozić ich bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 poz. 1439 z późn.zm. ) oraz aktami prawa 

miejscowego od dnia 1 styczna 2021 roku, każdy mieszkaniec będzie zobowiązany do selektywnego 

gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych. 

 

 

 

 



CO NALEŻY WIEDZIEĆ O KOMPOSTOWANIU 

 

Kompost stosowany w ogrodzie wzbogaca glebę w próchnicę, która sprawia, że ta staje się 

przewiewna i pulchna. Jest bogatym źródłem materii organicznej oraz najtańszym i naturalnym 

materiałem do użyźniania ziemi. Ponadto eliminuje zagrożenie przenawożenia lub zatrucia 

środowiska. 

 

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w 

kompostownikach przydomowych 

 

• Organizowanie przydomowych kompostowników powinno odbywać się w okresie od wiosny 

do jesieni. 

• Kompostowaniu podlegają m.in. miękkie część uprawianych roślin, ścięta trawa, liście, 

drobne gałęzie, chwasty, spadłe owoce, odpady po warzywach i owocach, fusy po herbacie i 

kawie, skorupki od jajek. 

• Kompostowaniu nie powinny podlegać m.in. kości, mięso, zepsuta żywność, materiały i 

substancje zanieczyszczone zwierające metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne, a 

także resztek roślin, które były porażone przez choroby (mogą one być źródłem zakażenia w 

kolejnych latach). 

• Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w gotowych 

kompostownikach ogrodowych lub w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, 

wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp 

powietrza do warstw kompostu lub w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa 

się warstwowo. 

• Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub 

zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza. 

• Pryzmy bądź kompostownik powinny być zlokalizowane w miejscach osłoniętych od wiatru i 

zacienionych, co zapewnia mniejszą utratę wilgotności kompostu (w okresie upałów wskazane 

jest nawadnianie w celu utrzymania odpowiedniej wilgotności). 

• Pryzma lub materiał w kompostowniku powinny być ułożone 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. 

• Pryzmę należy regularnie podlewać wodą, a także powinna być przerabiana tzn. poddana 

przemieszczaniu warstw kompostu, w taki sposób, aby warstwy wierzchnie znalazły się pod 

spodem, a spodnie na wierzchu pryzmy  

• Pryzmy i kompostowniki zimą powinny być przykryte folią, aby temperatura wewnątrz nie 

spadła poniżej zera. 

Gdzie usytuować kompostownik 

 

 Polskie prawodawstwo dość restrykcyjnie określa położenie kompostowników. - W stosunku do 
kompostowników odpowiednio do ich wielkości stosuje się przepisy budowlane dotyczące zbiorników 
bezodpływowych na nieczystości i przepisy higieniczno-sanitarne .  

• Odległości, które należy zachować przy wyborze miejsca na kompostownik określa 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1065). 

• Odległości kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co 

najmniej: (1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 
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oraz do magazynów produktów spożywczych –30 m; (2) od granicy działki sąsiedniej –7,5 m; 

(3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego –10 m. 

• Odległości kompostowników o pojemności powyżej 50 m3 od budynków przeznaczonych na 

pobyt ludzi należy przyjmować zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjętej 

przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 

• Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, 

zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy 

ochronnej, powinna wynosić –licząc od osi studni –co najmniej: do kompostu oraz podobnych 

szczelnych urządzeń –15m. 

 

 

 


