
Jednorodne odpady ogrodowe i kuchenne stanowią materiał wyjściowy dla wysokogatunkowego
kompostu posiadającego znak jakości RAL, jaki produkowany jest w Kompostowni Gütersloh.
Kompost ten idealnie służy do uzdatniania gruntu przy wszelkich pracach sadzenia roślin oraz
jako organiczny nawóz. Do oddzielania odpadów nadających się do kompostu służy biologiczny
kontener zwany także kompostowym. Kontenery te są dostępne w kolorze zielonym, brązowym
lub czarnym z kolorową pokrywą. W kompostowni odpady biologiczne i zielone są sprawdzane
pod kątem odpadòw nie nadających się do kompostowania np. szkło, rozdrabniane i mieszane.
Kontrolowana procedura kompostowania gwarantuje, że odpady wolne są od nasion chwastów.
Proces kompostowania polega na intensywnym kompostowaniu z silnym wytwarzaniem ciepła
oraz wielotygodniowym dodatkowym kompostowaniu  (dokompostowanie). W ten sposób
powstaje KOMPOST GÜTErsloh, który można nabyć bezpośrednio w kompostowni, na placu 
recyklingu w Harsewinkel i punkcie usuwania odpadów Pòłnoc (Entsorgungspunkt Nord) w Halle. 

Kontener kompostowy: 
można do niego wrzucać: 

odpadki kuchenne jak resztki owoców (także owoce
cytrusowe i banany), warzyw i potraw, fusy po kawie
wraz z filtrem, skorupy jajek i torebki po herbacie. 
Zielone odpady ogrodowe jak np. zwiędłe kwiaty,
ścięta trawa i krzaki, liście i chwasty. Jeśli pewnego
razu kontener kompostowy nie wystarczy, można
przywieźć swoje odpady ogrodowe bezpośrednio do
kompostowni lub punktu usuwania odpadów w Halle,
Dahlbreede 1a. 

Kontener kompostowy: 
tego NIE można do niego wrzucać: 

• torebek plastykowych, worków na śmieci 
• pieluch jednorazowych, podpasek
• worków z odkurzacza
• niedopałków papierosowych i popiołu
• popiołu z grilla, pieca lub po drewnie
• piasku dla kotów, który nie nadaje się do 

kompostowania (zobacz na opakowaniu)
• obrabianego drewna
• śmieci zmiecionych z ulicy
• skóry, wełny
• włosów, piór, kości
• doniczek kwiatowych, substratu hydrokultury 

Z kontenera kompostowego
do KOMPOSTU GÜTErsloh
Odpady biologiczne i zielone w okręgu Gütersloh
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Wskazówki odnośnie kontenera kompostowego 
Cień dla kontenera
• Postaw kontener kompostowy w cieniu. W ten sposób unika się silnego ogrzania, gnicia i 

powstawania nieprzyjemnych zapachów. 

Czyste kontenery / bez zamarzania
• Nie ubijaj odpadów biologicznych i zielonych. Tylko wtedy kontener może być w pełni 

opróżniony. Aby odpady biologiczne nie przyklejały się ani nie przymarzały, kontener należy 
wykładać suchymi materiałami, np. trocinami lub cienkim papierem gazetowym.

• Resztki jedzenia zawijać w papier gazetowy lub w papierowy ręcznik kuchenny. Wchłania on 
wilgoć i nie przyciąga much do pokrywy.

• Ściętą trawę najpierw podsuszyć. Zapobiega to fermentacji i pozwala zaoszczędzić miejsca. 

Odpady biologiczne w drodze z kuchni do kontenera kompostowego – 
bez plastyku do kontenera biologicznego!
• Prosimy nie stosować torebek plastykowych, również żadnych znajdujących się w sprzedaży 

woreczków na śmieci z określeniem „nadające się do kompostowania“. 
• W przypadku przeterminowanych środków spożywczych usunąć plastykowe opakowanie.

Osoby do kontaktów:
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Gütersloh
Stadtmitte

Herzebrocker Straße

Flughafen

Pavenstädter Weg
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Kreishaus
Gütersloh

Gesellschaft zur Entsorgung von 
Abfällen Kreis Gütersloh mbH 

(Spółka Usuwania Odpadów Okręgu Gütersloh z o. o.) 
Wasserstraße 14c 
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.:  0 52 41 . 85 27 37
Faks: 0 52 41 . 85 27 56
www.geg-gt.de
info@geg-gt.de

Kompostwerk (Kompostownia) Gütersloh 
KOMPOTEC 
Kompostierungsanlagen GmbH 

(Urządzenia kompostowe Sp. z o. o.)
Am Stellbrink 25 
33334 Gütersloh 
Tel.:   0 52 41 . 92 29 - 0
Faks: 0 52 41 . 92 29 - 40
www.kompotec.de
info@kompotec.de O
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