
„DOBRE RADY – KOMPOSTUJ ODPADY” 
 

 
Kompostowanie jest jednym z najbardziej pożądanych sposobów unieszkodliwiania 

odpadów biodegradowalnych. 

Pozwala znacznie zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowisko.  

Jest to bardzo korzystne dla środowiska naturalnego, a dodatkowo uzyskamy cenny 

nawóz, który można wykorzystywać w ogrodzie bez ograniczeń.  

Wszystkich, którzy mają taką możliwość, zachęcamy do stosowania tej metody 

unieszkodliwiania odpadów zielonych, tj.  ulegających biodegradacji. 

Przez odpady zielone rozumiemy odpady pochodzące z pielęgnacji przydomowych 

ogrodów –  skoszona trawa, liście, gałęzie drzew i krzewów. 

 
 

1. Od 1 stycznia 2015 r. do pojemnika na odpady MOKRE nie można wrzucać odpadów 
zielonych – trawy, liści, gałęzi.  

 
2. Odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodu należy kompostować 

w przydomowych kompostownikach.  
 

3. Jeżeli nie ma możliwości kompostowania odpadów zielonych w przydomowych 
kompostownikach można dostarczać je we własnym zakresie przez cały rok do PSZOK 
bez ograniczeń ilościowych. 

 
4. Odpady zielone będą odbierane sprzed posesji tylko w ilości 1 worka 120 litrowego 

miesięcznie na nieruchomość, w okresie wegetacji roślin, tj. od 1 kwietnia do 
31 października. Rozwiązanie takie służyć ma przede wszystkim tym nieruchomościom, 
które mają bardzo mały ogródek, wytwarzają niewielką  ilość odpadów zielonych, 
gdzie nie ma możliwości zorganizowania kompostownika, a zawożenie odpadów 
zielonych do PSZOK jest niecelowe, ze względu na ich znikomą ilość. 

 
5. Odpady roślinne powstają też w naszych mieszkaniach i domach. Są to części roślin 

doniczkowych, balkonowych, kwiaty. Te odpady należy wrzucać do pojemnika na 
odpady MOKRE.  

 
6. Do pojemnika na odpady MOKRE wrzucamy: 

 
- odpady kuchenne, resztki z posiłków, 
- resztki po owocach, warzywach, 
- fusy z kawy i herbaty, skorupki z jajek, 
- zabrudzony i zatłuszczony papier i karton,  
- torebki papierowe, 
- zużyte środki higieniczne, takie jak: ręczniki papierowe, chusteczki 

higieniczne, waciki, plastry,  opatrunki, podpaski, podkłady, 
- pieluchy jednorazowe typu „pampers”, 
- jednorazowe worki do odkurzacza, 
- niedopałki papierosów, popiół z papierosów,  
- żwirek dla kota, trociny dla chomika itp.  



 
 
 
PAMIĘTAJ 

 

Należy unikać pakowania odpadów MOKRYCH do woreczków foliowych. Folia nie przepuszcza wody 

i powietrza, które są niezbędne do procesu kompostowania resztek biodegradowalnych. Jeśli 

w domu odpady MOKRE gromadzone są  w workach, należy używać worków ulegających 

biodegradacji. Worki te oznaczone są m.in. jako bio lub bio-bag. 

 

 

 

Rozwiązaniem pośrednim na zasadzie „mniejszego zła” jest stosowanie opakowań 

oksybiodegradowalnych. Nie są to opakowania całkowicie degradowalne w procesie kompostowania, 

jednak są mniej trwałe i ulegają przyspieszonej degradacji (rozkładowi) niż tradycyjne folie 

polietylenowe itp. 

Jednak najlepiej jest unikać pakowania resztek kuchennych i innych tego typu odpadów 

w folię. Zamiast tego można stosować papierowe torebki lub specjalne opakowania i worki 

biodegradowalne w procesie kompostowania. Dużą zaletą tych opakowań jest wykorzystanie do ich 

produkcji surowców odnawialnych np. skrobii lub olejów roślinnych. 

 

Opakowania oksybiodegradowalne to opakowania foliowe. Oznaczone są symbolem d2w®, które 

ulegają przyspieszonej degradacji w czasie znacznie krótszym niż tradycyjne tworzywa sztuczne. 

Dzięki technologii oksy-biodegradacji opakowania foliowe mogą rozłożyć się samoczynnie pod 

wpływem działania czynników fizycznych, takich jak ciepło, tlen, czy promieniowanie słoneczne i to 

niezależnie od tego czy znajdą się głęboko na wysypisku, pod wodą czy na otwartym powietrzu. 

Technologia oksybiodegradacji stosowana jest obecnie w około 120 krajach na świecie. 

Oksybiodegradowalne produkty z d2w® zachowują wszystkie cenne właściwości typowe dla 

tradycyjnych tworzyw sztucznych, w tym: elastyczność, wytrzymałość, możliwość zgrzewania, 

nadruku oraz prędkość i temperaturę przetwarzania. 

 

Na opakowaniach oksybiodegradowalnych najczęściej można zauważyć następujący symbol: 

 

 

 

 

 

 

 


