
Kertvárosi közösségi komposztáló

A lerakás szabályai:
A komposztálható nyersanyag leadásának lehetőségét a kertvárosi – XVI. kerületi állandó lakcímmel rendelkező – lakosok vehetik igénybe.
A leadás ugyanazon lakcímről havi egyszeri alkalommal, legfeljebb egy m3 mennyiségben lehetséges. 

A kiváló minőségű komposzt előállításához lényeges szempont a megfelelő alapanyag,
ezért kérjük, a leadás során fokozottan figyeljenek erre!

Felhívjuk fi gyelmüket, hogy a telepfelügyelő a leadott komposztálható nyersanyagot ellenőrizheti, 
és 12 hónapra kizárható az a személy, aki nem a komposztba való anyagot ad le.

Zöldségek, szárak, levelek
- pl.: krumplihéj, paprikacsuma, káposztatorzsa,

kukoricacsutka stb. aprítva
Gyümölcsök, héjak, magok
- fonnyadt, rohadt, penészes is
- a déligyümölcsök és a dinnye héja aprítva

Olajos magvak, csonthéjak
- avas, penészes is

Nyers gabonák, lisztek
- lejárt szavatosságú is

Kávé, tea, fűszer- és gyógynövények
- kávézacc szűrőpapírral együtt
- teafű, fi lteres a cimke és zsinór nélkül

Tojáshéj
- apróra összetörve

Vágott virágok, szobanövények
- hervadt, elszáradt részek

Festetlen, fehérítetlen natúr papír
- pl.: tojástartó, hullámpapír, karton, WC-papír-guriga aprítva

Haj, köröm, toll, szőr
Növényevő állatok ürüléke
- alommal együtt, ha az természetes anyag (pl.: faforgács)

Lomb
- lassan lebomló falevelek is (dió, tölgy, platán)

Levágott fű
Gally, sövénynyesedék
Faforgács, szalma, faapríték, fahamu

Hőkezelt ételmaradékok, húsok, csontok
- odavonzhatja a kóbor állatokat, rágcsálókat, legyeket

Záptojás
- a fertőzést terjesztő legyek miatt

Húsevő állatok ürüléke
- a fertőzést terjesztő legyek miatt

Állati tetemek
- emlősök, halak, madarak

Cigarettacsikk
- a műanyag füstszűrő nem bomlik le

Festett, fehérített papírok
- pl.: újságpapír, színes papír, italos karton, 
  szalvéta, egyéb nyomdatermékek

Fémek
- pl.: konzervdodoz, aludoboz, alufólia

Üvegek
- pl.: üvegpalack, ablaküveg

Műanyagok
- pl.: műanyag palackok, fóliák, zacskók, stb.
a “környezetbarát” zacskók is

Pelenka
Gyógyszerek
Textíliák, kötöttáruk
- mivel rendszerint vegyifestékkel kezelik

Vegyszerek, gombaölőszerek, gyom- és rovarirtószerek
- ezekkel kezelt növények sem

Egyéb veszélyes hulladékok
- elemek, akkumulátorok
- izzók, fénycsövek
- elektronikai hulladékok
- festékek, olajok, oldószerek
- gumiabroncsok

A komposzt elvitele:
A közösségi komposztálóból a kerületi lakosoknak – legfeljebb 10 l mennyiségben – komposzt elvitelére van lehetőségük.
Ugyanazon lakcímre az elvitel havi egyszeri alkalommal lehetséges.

A végtermék kiválóan alkalmas a kerti talaj termőképességének fenntartására, sőt fokozására is!
Védje Ön is környezetét, segítsen az ökológiai körforgásban!


