KOMPOST

to naturalny nawóz organiczny

powstały
przy
wykorzystaniu
odpadów
roślinnych, które są rozkładane za pomocą
grzybów, bakterii i drobnych zwierząt. Dobrze
przygotowany kompost jest dostępnym nawozem
organicznym, zawierającym łatwo przyswajalne
związki chemiczne, niezbędne dla roślin.

POWODY DLA KTÓRYCH WARTO
STOSOWAĆ KOMPOST:
•
KOMPOST NIE SZKODZI ROŚLINOM, NIE GROZI
PRZENAWOŻENIEM I NIE USZKADZA MŁODYCH
ROŚLIN;
•
POPRAWIA STRUKTURĘ PODŁOŻA;
•
NIE MA SZKODLIWEGO WPŁYWU NA LUDZI, A
TAKŻE NA ZWIERZĘTA;
•
WYKORZYSTUJĄC
GO
NIE
TRZEBA
STOSOWAĆ ODZIEŻY OCHRONNEJ I PRZESTRZEGAĆ
OKRESU KARENCJI.

➢ kompostownik z tworzywa sztucznego, ażurowy
z otworami;
➢ kompostownik drewniany (np. z palet);
➢ pryzma sypana;
➢ otwór w ziemi (najmniej skuteczny sposób, gdyż
zachodzi rozkład beztlenowy, powolny).

➢ obierki z warzyw, owoców, skorupki z jaj,
fusy z kawy, herbaty, resztki jedzenia, opadłe
owoce, drobne gałązki (pocięte), chwasty bez
nasion. czarno-białe gazety, muł z sadzawki;
➢ od czasu do czasu możemy dorzucić skoszoną
trawę, popiół z kominka, liście;
➢ możemy też dorzucić trochę dżdżownic, żeby
przyspieszyć procesy rozkładu materii
organicznej.

➢ skórek owoców cytrusowych i bananów
(traktowanych
preparatami
chemicznymi),
resztek mięsa, kości, ryb, odchodów zwierząt
domowych i innych niż roślinożerne, solonych i
tłustych resztek jedzenia, chorych roślin, perzu,
chwastów
z
nasionami
oraz
resztek
roślin porażonych przez choroby i szkodniki;
➢ zadrukowanego
(kolorowego)
papieru,
chemikaliów i leków;
➢ nie należy też kompostować liści dębu, olchy i
orzecha włoskiego – ze względu na garbniki
hamujące rozwój innych organizmów – ani igieł i
pędów cisa, bo zawierają trujący alkaloid –
taksynę.

Od 1 STYCZNA 2021r. istnieje możliwość
ZWOLNIENIA
częściowo
z
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
właścicieli
nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym.
Zwolnienie zostało określone na podstawie
UCHWAŁY NR 173/8/XXIII/20
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Ze zwolnienia z opłaty w wysokości 1,50 zł od
osoby / m-c mogą korzystać właściciele
nieruchomości którzy:
• w domach jednorodzinnych kompostują odpady
w przydomowym kompostowniku;
• złożą nową deklarację o wysokości opłaty
na nowym druku obowiązującym od 1 stycznia
2021r.
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