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Paketime prej: mbeturina të tjera:
Metal

Hidhni ju lutem te 
qelqi me ose pa ngjyrë

Hidhni ju lutem te 
letra ose kartoni

Hidhni ju lutem te 
metali

Hidhni ju lutem te 
lëndët plastike

Hidhni ju lutem te 
mbledhjet e vajrave

Hidhni ju lutem te 
mbeturinat organike

Hidhni ju lutem te 
mbeturina të rënda

Hidhni ju lutem te 
mbeturina të tjera

Diferencimi i mbeturinave në shtëpi
Qelq me &  
pa ngjyrë

Letër & 
karton

Plastikë & mate-
riale të përbëra

Vaj & yndyrë e 
përdorur

Mbeturina 
organike

Mbeturina të 
rënda

Mbeturina të 
tjera

Lëndë 
problematike

Aparate 
elektrike

Hidhni ju lutem tek 
lëndët problematike

Ju lutem hidhni tek 
aparatet e vjetër 

elektrikë

Një aksion për ambientin i ndërmarrë nga bashkia juaj dhe sektori i mbeturinave nga Tirol Mitte GmbH.

Mos hidhni te qelqi 
me ose pa ngjyrë

Mos hidhni te 
letra ose kartoni

Mos hidhni 
tek metali

Mos hidhni tek 
lëndët plastike

Mos hidhni te 
mbledhjet e vajrave

Mos hidhni te 
mbeturinat organike

Mos hidhni te 
mbeturinat e rënda

Mos hidhni tek 
mbeturina të tjera

Mos hidhni te lëndët 
problematike

Nuk bëjnë pjesë te 
aparatet e vjetra 

elektrike

�BUNTGLAS 
WEISSGLAS

VERPACKUNGEN   AUS
KUNST- & VERBUNDSTOFFEN

Shishe, shishe 
laboratori, qelqe 
ushqimore, shishe 
kozmetike dhe enë 
të tjera prej qelqi 
bosh. 

Sigurohuni që të 
mos ketë shishe të 
rikthyeshme. Ato 
duhet të rimbushen!

Letër: gazeta, 
ilustrime, katalogë, 
prospekte, libra (pa 
kapak), fletore, letra 
shkrimi, zarfe, letër 
të pastër dhe të 
paveshur

Karton (paloseni ju 
lutem): kuti, kartonë, 
karton i trashë i 
valëzuar, thasë letre

Llamarinë të bardhë, 
kuti konservash dhe 
pijesh, filxhanë dhe 
letër alumini, tuba 
metali, kapakë dhe 
mbyllëse 

Vetëm kanaçe të 
zbrazëta bojërash 
dhe llaku, kanaçe të 
boshatisura spray (pa 
presion gazi)

Ambalazhe 
pijesh, kafeje dhe 
ushqimesh të ngrira, 
pjata stiropori, 
letër plastike, thasë 
plastikë, tasa kosi, 
rrjeta frutash, 
shishe plastike, kuti 
cigaresh, bidonë 
për solucion larës 
dhe enë kozmetike 
plastike, blister 
tabletash 

Stiropor (mbledhje e 
diferencuar)

Vaj të përdorur 
për skuqje, vajrat 
e konservuar 
(peshk ton, sardele, 
perime...), shkrirjet e 
gjalpit dhe dhjamit 
Vaj dhe yndyrë 
të prishur ose të 
skaduar.

Mbeturina kuzhine: 
Mbetje nga frutash, 
perimesh dhe 
gjellësh, filtra dhe 
mbetje kafeje, çaji 
apo qeska çaji, 
ushqime të prishura
Lule të prera, 
mbeturina nga 
kopshti, mbajtëse 
lulesh

Për koshat e 
mbeturinave organike 
përdorni qese 
prej letre ose qese 
niseshteje

Mbeturina që 
përmbajnë vaj (p.sh. 
lecka pastrimi), 
bateri, solucione 
tretëse, hollues 
për bojëra nitro, 
ngjyra dhe llakë, 
solucione tretëse 
dhe dezinfektimi, 
acide, sodë kaustike, 
zhivë, solucion për 
mbrojtjen e bimëve, 
helme.

Ilaçe, produkte 
kozmetike dhe për 
kujdesin ndaj trupit

Mbeturina shtëpiake 
të cilat për shkak 
të madhësisë ose 
formës së tyre nuk 
mund të hidhen dot 
në qeset shtëpiake 
të mbeturinave: 

Mobilie të prishura, 
mjete sportive, ski, 
karroca për fëmijë, 
çadra, kartoserë, 
dyshekë, tuba 
plastikë, stiropor 
ndërtimi, thasë të 
ndotur çimentoje

Pa ka asnjë 
mundësi riciklimi!

Lapsa, qese të 
tejdukshme, bishta 
cigaresh, hi, qese të 
fshesave me korrent, 
pelena 
njëpërdorimshme, 
furçë dhëmbësh, 
kremastar, streçe, 
kartë-peceta, artikuj 
higjienikë, lodra të 
prishura, llamba, 
CD, mikroçipe, 
videokaseta, 
kartolina me muzikë

Aparate të vegjël 
elektrikë: Tharëse 
flokësh, thekëse buke, 
makinë rroje, radio, pulte
Aparate të mëdhenj 
elektrikë: Lavatriçe, 
sobë, lavastovilje
Aparate me ekran: 
Monitorë, televizorë, 
laptopë 
Aparate për ftohje: 
Frigoriferë, kondicionerë 
Llamba me përmbajtje 
gazi: Llamba neoni, 
llamba për kursimin e 
energjisë

Mbyllëse, kapak, 
porcelan, qerami-
kë, enë balte, enë 
kuzhine qelqi, vazo, 
llamba, xhami i 
dritares, 
pasqyrë, rrjetë qelqi

Ambalazhime të 
ngrira (të veshura), 
letër të karbonizuar, 
dosje, celofan, tapete, 
ambalazhimet e 
pijeve, letër higjienike, 
peceta higjienike, 
kartë-peceta, letër 
mbështjellëse për 
tapete

Bombola të vogla 
gazi, kanaçe spray 
etj. me përbërje 
të mbetura në 
toTenxhere, tiganë, 
gozhdë, vjeturina 
shtëpiake metalike 
për t’u mbledhur nga 
bashkia

Objekte plastike pa 
funksion paketimi

P.sh. lodra plastike, 
shtresat e dyshemesë, 
pelena fëmijësh, 
kosha rrobash

Vajrat minerale, të 
motorit dhe graso, 
kimikatet

Lëngje të tjera, 
majonezë, salca, 
mbetjet e gjellëve dhe 
mbeturina të tjera

Kocka, mbetje nga 
therjet e kafshëve, 
rërë për jashtëqitjet e 
maceve, hi, yndyrë e 
përdorur. Seleksionimi 
i mbeturinave të tjera 
të hedhura gabimisht, 
lëndëve plastike dhe 
metaleve kushton 
shumë!

Enë plastike e zbrazët 
nga ngjyrat, llaku, 
solucion larës si dhe 
kanaçe spray bosh

Mbeturina të tjera, 
mbetje inerte 
ndërtimi, lëndë 
problematike

Drutë dhe hekurishtet 
e vjetra mblidhini 
veçmas!

Lëndë të cilat mund 
të riciklohen!

Të gjitha ambalazhet 
(qelq, metal, karton, 
plastikë), mbeturina 
organike, veshje ose 
këpucë që mund të 
vishen

Kartolina urimi dhe 
libra me muzikë, kabllo 
zgjatuese, antena 
shtëpiake, materiale 
instalimesh elektrike, 
bojlerë, aparate 
sinjalesh akustike, 
mobilie me ndriçim

Njoftim zyrtar Dërguar nga Post.at


