Largimi i mbeturinave
Selektimi i saktë i mbeturinave
Po



Jo

Albanisch [Shqip]

Letra e përdorur
Gazetat, revistat, ﬂ etëzat, prospektet, letrat e pakeitmit, katalogjet, kartonat, ku t e kartonit, paketat e
duhanit (pa foliet e tyre), letra e shkrimit, ﬂ etoret e
shkollës, kartonazhi i vezëve, qeset e letrës sikurse
janë ato të miellit, sheqerit, ose Ose kulaç buke

Pake met e plas kes (të zbrazëta)
Qeset e plas kës dhe foliet e tkurrjes, si p.sh. për
salçiçet dhe ato të djathit, foliet e mbështjelljes, qeset
për rimbushje, tubat e plas kës dhe shishet e plas kës sikurse janë ato të pastës së dhëmbëve ose për
shkumën e banjos, gotat e plas kës sikurse janë ato
të kosit, kremit, margarinës ose gjizës, pake met
e shtypura të tabletave, pake met e s roporit dhe
pjesët e formëzuara me s ropor, sikurse janë ato për
pemë, perime, vezë ose mishë, kartonazhat e shtresuara
me plas kë apo alumin, sikurse janë ato te lëngjëve ose
të qumsh t

Xhami i përdorur dhe metalet e
vejtra (të zbrazëta)

X

Nuk dedikohen për kontnejerin
e kaltërt
Tapetat, pëlhurat e pastrimit në amvisni
dhe faculetat e letrës, letra e karbonit
dhe ato kopja ve, CD, DVD, provat e
shamponit (Bërllogjet)

Nuk dedikohen për qesen e
verdhë
Pllakat mbuluese të s roporit ose lëndët e
izolimit, gjilpërat për një përdorim të
vetëm, ar kuj tjerë te plas kës, kasetat e
videos dhe të muzikës, lodrat e fëmijëve,
gypat e ujit, sirtar grumbullimi (te hudhën
në bërllogje)

Nuk dedikohen për gurmbulluesin e lëndëve të riciklueshme

Shishet e një përdorimi (pa mundësi ambalazhe), gotat
e konzervave, shishet e medikamenteve, gotat e mustardit, shishet e uthëllës, shishet e vajit të kuzhinës,
te keçupit, shishet e sosit të sallatave, gotat e erëzave,
kanaçet e konzervave, kanaçet e sprejit, alumini sikurse janë kapakët e kosit dhe enët e aluminit, kanaçet
e keksave, tapat e shisheve dhe kapakët rrotullues të
shisheve

Xhami i rrafshtë, xhami i kristalit, qeramika,
porcelani, poçat e dritës (hudhen në bërllogje),
lampat me kursim energjie, tubet ﬂ uereshente,
pajisjet elektrike, kabllot, metalet e emjaluara
(bërllogje), kapsulat e plumbit nga shishet e
verës, pjesët e automjeteve dhe pjesët e biçikletave (të dorzohen në deponin e komunës për
grumbullim mbeturinash, apo tek tregtarët me
lëndë te vjetra)

Mbeturinat biologjike

Jo në kontenjerin biologjik

Mbeturinat organike të lla si mbetjet e frutave dhe
të perimeve, lëvozhgat e vezëve dhe të arrave, qeset e
çajit, mbetjet e kafesë, mbetjet ushqimore të prishura
ose të gatuara në sasi shtëpiake, mbetjet e luleve (lule
të prera dhe të vazove), lulëzime kopsh të venitura,
barërat e këqija, mbetjet e bimëve shumëvjeçare dhe
mbetjet e barishteve, prerjet e barit, krasitjet e pemëve
dhe të shkurrave në sasi të vogla, ﬂokët, puplat, kashta

Mishi i papërpunuar, peshku i papërpunuar,
kockat dhe plehra macash (tek mbetje berllogu),
pake met e gjerave ushqimore, qeset plas ke gjithashtu edhe jo qeset plas ke biologjike (tek
grumbullimet individuale), jashtëqitjet, kafshët e ngordhura, mbetjet e ushqimeve të cilat
përmbajnë nënproduktet e kafshëve nga sektori
komercial (deponim i veçantë siq parashifet me
ligj!)

Bërllogjet
Arikujt higjienik te përdorur të të gjitha llojeve, siq janë
pelenat bebëve, materialet lidhëse, qeset e thithjes së
pluhurit, poçat e dritës, mbeturinat e pastrimit, bishtat
e cigareve, qeramika, porcelani, ar kujt e plas kes (te
cilat nuk i takojnë pake meve) ar kuj të kozme kës të
tejkaluara në afat, hiri (i o ë)

Pyetje?

Nuk dedikon për kontenjerin
gri (e hirit)
Lëndet e riciklueshme, lëndët ndotëse,mbeturinat e gjelbërta (duhet te hudhen në grumbullimet e veçanta) pajisjet e lektrike
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