
Gmina Andrychów realizując obowiązki ustawowe, w drodze uchwały 
z dniem 1 stycznia 2021r. wprowadza zwolnienie w części z opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady sta-
nowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości  
4 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ULGI?
Z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi mogą skorzystać mieszkańcy domów jednorodzinnych pod warunkiem, 
że posiadają przydomowe kompostowniki i będą kompostować wszystkie bio-
odpady stanowiące odpady komunalne wytwarzane na danej nieruchomości  
we własnym zakresie. Jeśli się na to zdecydują, obniżą swoją miesięczną opła-
tę za odpady komunalne z 24 zł do 20zł od osoby. 

W JAKI SPOSÓB MIESZKANIEC MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ZWOLNIENIA?
Właściciele nieruchomości, którzy posiadają kompostownik przydomowy 

i kompostują w nim bioodpady, powinni po dniu 1 stycznia 2021r. złożyć w Urzę-
dzie Miejskim w Andrychowie (Rynek 16, pok nr 7a) nową deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wg nowego wzoru, który 
dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Andrychowie oraz na stronie internetowej: 
www.andrychow.eu (kafelek - Gospodarka odpadami). Deklaracje można rów-
nież złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem 
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Aby uzyskać w/w zwolnienie od stycznia 2021r., nową deklarację należy zło-
żyć w terminie do 10 lutego 2021r. Natomiast aby uzyskać w/w zwolnienie od 
następnych miesięcy, należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciele nieruchomości, którzy nie są zainteresowani uzyskaniem zwol-
nienia, jak również Ci, u których nie nastąpiła zmiana danych będących podsta-
wą ustalenia wysokości należnej opłaty, nie są zobowiązani do złożenia nowej 
deklaracji.

JAK 
KOMPOSTOWAĆ 
BIOODPADY?



Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku , fakt posiadania 
kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli. 

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompo-
stowanie bioodpadów:

 nie posiada kompostownika przydomowego lub

 nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompo-
stowniku przydomowym, lub

 uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgod-
ności informacji, ze stanem faktycznym,

Burmistrz, w drodze decyzji orzeka, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w któ-
rym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Po-
nowne 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 wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi.

WAŻNE!!!
Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują chęć kompostowania 

odpadów w przydomowych kompostownikach zobowiązani są od 1 stycz-
nia 2021r. do zagospodarowania wszystkich bioodpadów powstających na 
swoich nieruchomościach, bez możliwości oddawania ich w ramach odbio-
ru odpadów spod nieruchomości oraz w punkcie selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych.

ODPADY MOŻNA KOMPOSTOWAĆ NA RÓŻNE  
SPOSOBY, W SZCZEGÓLNOŚCI:

- w gotowym kompostowniku ogrodowym, który moż-
na kupić w sklepie lub markecie ogrodniczym, co spraw-
dza się zwłaszcza w małych ogrodach, gdzie nie powsta-
je dużo odpadów biodegradowalnych;  

- w drewnianym kompostowniku o budowie ażurowej, 
który można  wykonać samodzielnie np. z desek lub za-
impregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić do-
stęp powietrza do warstw kompostu;

- w formie pryzmy – jest to najprostszy sposób komposto-
wania,  polegający na układaniu warstwami materiałów 
biodegradowalnych.

Ważne!!! Kompostowania bioodpadów nie prowadzi się 
w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających 
dostęp powietrza!



JAK PRZYGOTOWAĆ KOMPOSTOWNIK?
Przy samodzielnym wykonaniu kompostowania musimy zacząć od wkopania 

w ziemię czterech elementów narożnych, po czym na przemian należy układać 
deski poziome. Między deskami należy pozostawić wąskie szpary, aby zapew-
nić odpowiednią cyrkulację powietrza, niezbędną do powstawania kompostu. 
Wskazówki dotyczące budowy kompostownika łatwo jest znaleźć w internecie.
Pamiętajmy, że miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte 
od wiatru i zacienione. Ponadto, miejsce, które wybierzemy powinno być nieco 
wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała powstającego kompostu. Kompo-
stownik należy umieścić bezpośrednio na naturalnym podłożu, aby umożliwić 
dostęp do odpadów mikroorganizmom.

BUDOWA KOMPOSTOWNIKA W PRYZMIE:
	 rozpoczynamy od ułożenia bezpośrednio na ziemi połamanych gałęzi  

(1-5cm grubości), zaczynając od najgrubszych, co zapewni właściwą cyrku-
lację powietrza i odpływ wody,

	po ułożeniu gałęzi należy rozłożyć warstwę materiału (np. częściowo roz-
łożony już kompost, słoma, torf, ziemia), którego zadaniem będzie pochła-
nianie wody wymywającej z górnych warstw substancje mineralne,

	teraz układamy warstwami odpady biodegradowalne (kuchenne i ogrodo-
we) na przemian rozdrobnione z grubszymi. 

PRZY UŻYTKOWANIU KOMPOSTOWNIKÓW PAMIĘTAJMY  
O PONIŻSZYCH ZASADACH:
	Trzeba zapewnić odpowiednią wilgotność kompostu – jeśli jest za suchy 

należy odpady podlewać wodą lub, jak niektórzy, gnojówką roślinną z po-
krzywy, rumianku i krwawnika. Jeśli jest zbyt wilgotny należy dodać bar-
dziej „suchych” odpadów.

	Istotne jest także przerzucanie kompostu – dzięki temu, proces rozkładu ma-
terii przyspiesza. Proces rozkładu z udziałem tlenu, w przeciwieństwie do 
beztlenowego gnicia, przebiega bez wydzielania nieprzyjemnego zapachu.

	Na zimę pryzmę czy kompostownik (jeśli jest otwarty) należy  okryć mate-
riałem izolacyjnym, aby umożliwić dalszy rozkład materiału.

	Pod żadnym pozorem nie należy betonować miejsca, na którym będą skła-
dowane odpadki, ponieważ ograniczy to obieg powietrza i utrudni procesy 
rozkładu odpadów.

	Można przyspieszyć proces rozkładu, dodając do kompostownika szcze-
pionki bakteryjne, które można kupić w sklepach ogrodniczych. Dodatkowo 
zabezpieczą one kompost przed wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu.

	Im bardziej rozdrobnione odpady, tym szybciej ulegają rozkładowi.

	W celu przyspieszenia procesu rozkładu można również przesypywać ko-
lejne warstwy odpadów zwykłą ziemią ogrodową.



Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około 18 miesięcy (w kompostownikach 
z tworzyw sztucznych proces ten można znacząco skrócić). Czas wytwarzania 
kompostu zależy jednak od tego, jakie materiały przeznaczymy na kompost, jaki 
jest stopień ich rozdrobnienia, zależy też od temperatury, dostępu powietrza, 
wilgotności kompostowej masy, a  także od rodzaju i  ilości mikroorganizmów 
kompostujących. Najszybciej będą „pracowały” kompostowniki o jak najbardziej 
różnorodnej zawartości.

Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go 
bez ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. Stosowanie kompostu nie 
grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce 
w przypadku nawozów sztucznych czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu 
uboga w składniki odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, bogata w humus 
i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej plonami. Równocześnie kompostowa-
nie pozwala znacznie zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowisko.

CO WRZUCAMY DO KOMPOSTOWNIKA? 
Większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki owoców 

i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, ga-
łęzie, ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, 
nadziemne części chwastów, niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chu-
steczki, serwetki, tektura itp.), a także słomę i siano. 

Nie wrzucamy do kompostownika: mięsnych odpadów kuchennych i kości, 
ryb, zepsutej żywności, gruzu, śmieci z odkurzacza, odchodów zwierzęcych, po-
piołu z węgla kamiennego i koksu, osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków.

Pamiętaj! Kompostownik powinien być dostosowany wielkością do potrzeb go-
spodarstwa domowego. Kompostownie bioodpadów nie może powodować 
uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko!

Zapraszamy do zapoznania się z wszelkimi informacjami dotyczącymi systemu 
gospodarki odpadami na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie: 
www.andrychow.eu (kafelek- gospodarka odpadami) lub na stronie internetowej 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://naszesmieci.mos.gov.pl/

 


