GMINA GOLINA
ul. Nowa 1, 62-590 Golina

Szanowni Mieszkańcy Gminy Golina,

Ulga dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady !!!
Realizując obowiązki ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Golina,
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wprowadziła zwolnienie w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.
Ulga obowiązuje od 1 kwietnia 2020 roku i wynosi 1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi w sposób selektywny od osoby na
miesiąc.
Zatem opłata miesięczna po uwzględnieniu zwolnienia wynosi 16,00 zł od osoby.
Właściciele nieruchomości, którzy posiadają kompostownik przydomowy i kompostują w nim
odpady, mogą skorzystać z ulgi. W tym celu powinni wypełnić deklarację o wysokości opłaty, na
nowym wzorze dostępnym w Urzędzie Miejskim w Golinie lub pobrać druk ze strony internetowej
http://golina.pl/golina/bom/gospodarka-odpadami.html
Zgodnie z zapisami ww. ustawy, fakt posiadania kompostownika i kompostowania
bioodpadów podlega kontroli. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który
zadeklarował kompostowanie:
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym, lub
3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego
osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji,
ze stanem faktycznym,
Burmistrz, w drodze decyzji orzeka, utratę prawa do zwolnienia, które następuje od pierwszego
dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek.
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZASADY KOPOSTOWANIA BIOODPADÓW
 odpady można kompostować na różne sposoby:
 tworząc wolnostojące pryzmy kompostowe,
 w kompostowniku wykonanym z desek, żerdzi itp., lub
 w zakupionych w sklepie specjalnych pojemnikach do kompostowania,
 przystępując do utworzenia kompostownika przydomowego, należy mieć na uwadze
również kwestie prawne. Wymagania techniczne budowy kompostowników określa
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz.
1065 z późn. zm.),
 kompostownik lub pryzma kompostowa nie może stwarzać uciążliwości (tzw. immisji
uregulowanych w art. 144 kodeksu cywilnego) dla sąsiadów,

 kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów
pochodzenia organicznego. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może
być stosowana jako nawóz organiczny.

Co można wrzucać do kompostownika?
Do kompostownika nadaje się wiele różnych odpadków organicznych m. in.:
 odpadki kuchenne pochodzenia roślinnego (np. obierki warzyw i owoców),
 skoszona trawa (w cienkich warstwach),
 nadziemne części chwastów (bez nasion),
 liście,
 rozdrobnione gałęzie oraz drobne gałązki,
 rozgniecione skorupki z jaj,
 fusy z kawy i herbaty,
 przekwitnięte kwiaty.

Co nie nadaje się do kompostowania?












resztki mięsa, kości, ości,
resztki roślinne zawierające środki konserwujące, rosnące przy drodze,
duże ilości chwastów z nasionami i chorych roślin (np. perzu),
materiał nieorganiczny (szkło, plastik, metale, gruz, piasek, środki chemiczne),
odpadki zakonserwowane solą lub octem,
resztki potraw zawierających dużą ilość tłuszczy, kości, mięs,
liście orzecha włoskiego,
odchody,
skórki cytrusów,
kolorowo zadrukowany papier,
stary papier (gazety i kartony).

Wskazówki i porady dotyczące kompostowania
Nie wrzucaj całej skoszonej trawy do kompostownika pozostawiając połowę obok
kompostownika na dwa dni aż zwiędnie. Wtedy umieść ją w kompostowniku, w ten sposób
dostarczysz mikroorganizmom tlen a wilgotność pryzmy będzie lepsza.
Staraj się dawać na kompostownik materiał różnorodny, warto mieszać materiał suchy
z mokrym – przyśpiesza to proces kompostowania.
Rozdrabniaj materiał, który umieszczasz – im drobniejszy tym mikroorganizmy szybciej
przerobią go na kompost.
Sprawdzaj okresowo wilgotność w kompostowniku (zarówno pod pokrywą jak i na spodzie) –
ma ona istotny wpływ na tempo rozkładu.
Używaj preparatów przyśpieszających rozkład. Są one bardzo przydatne szczególnie przy
zakładaniu kompostownika. Dzięki wyselekcjonowanym szczepom bakterii kompostownik
będzie w pełni efektywnie pracował od pierwszego załadunku.
Kompostować w termokompostowniku można także w okresie jesienno – zimowym, gdy
temperatury spadają poniżej 5 st. C należy zamknąć zawór dopływu powietrza w klapie.

Co robić z kompostem ?
Kompost to nawóz, który wykorzystywany jest w wielu miejscach w ogrodzie. Nadaje się
jako dodatek do sadzenia roślin (także roślin doniczkowych), drzew i krzewów. Kompostem
możemy też nawozić poprzez ściółkowanie wokół drzew i krzewów. Możliwe jest także zasilenie
w substancje odżywcze trawnika tym nawozem poprzez rozrzucenie cienkiej warstwy wczesną
wiosną i przegrabienie trawnika. Kompostem dojrzałym nie można przenawozić, choć do sadzenia
musi być mieszany z ziemią.

