KONTENJERI I KAFTË
MBETURINAT

KONTENJERI I KLATËRT
LETRA E PËRDORUR

KËSHILLA
PËR MBETURINA
KOMPAKT
Kështu duhet selektuar

MBETURINAT ORGANIKE SI MBETURINAT
E KUZHINES DHE TË KOPSHTIT
Këto i përkasin atyre, siq p.sh.:
Mbetjet nga lulet, lëvozhgat e vezëve, mbeturinat e peshkut dhe
të mishit mbeturinat e kopshtit, mbeturinat e perimeve, pluhuri
i përdorur i kafës, lëvorja e patateve, mbeturinat e kuzhines,
lëvozhgat e arrave, lëvoret e pemëve, mbeturinat e ushqimit,
mbeturina e çajit, bimët e shtëpisë, frutat agrume
Hudhen këtu:
Kontenjeri i mbeturinave organike
Ju lutemi jo këto:
Hirin, artikujt e higjenës, kapsullat e kafesë, mbeturinat e macës,
mbeturinat nga fshirja, qeset e fshisave elektrike, pelenat,
bishtat e cigareve Kontenjer i mbeturinave të mbetura
Entsorgungsgesellschaft
Westmünsterland mbH
Estern 41
48712 Gescher
Tel.: (0 25 42) 9 29-0
Fax: (0 25 42) 9 29-100
info@egw.de
www.egw.de

Ju lutemi përdorni
edhe App-in tonë të
Mbeturinave
Westmünsterland.

LETRA, KARTONET, KARTONI
Këto i përkasin atyre, siq p.sh.:
Broshura, libra, letër zyre, letër fotokopjimi, kartonat,
fletëpalosjet, qeset e pastërta letre, kartoni i valëzuar, paketime
letre, revistat, gazetat
Hudhen këtu:
Kontenjer i letrës së përdorur ose qendër riciklimi
Ju lutemi jo këto:
Letra e mbështjellur, letër për paketim sanduiçi, letër muri
Kontenjer i mbeturinave të mbetura
kartona pijesh (p.sh. kartonat e qumshtit) Qesen e verdhë/
kontenjerin e verdhë

KONTENJERI GRI
MBETURINAT E MBETURA

QESE E VERDHË / KONTENJERI VERDHË

PAKETIMI I SHITJEVE

TË GJITHAMBETURINAT E
JO-RICIKLUESHME

PAKETIMET E PLASTIKËS, METALIT
DHE NGA MATERIALET E PËRBËRA

Këto i përkasin atyre, siq p.sh.:
Hiri (ftohur), disqet, enët me ngjyrë (ngjyra e tharë), fotot, poqat
elektrike, mbeturinat e macës, artikuj e higjenës, mbeturinat nga
fshirja, të thyerat e porcelanit, qeset e fshisave elektrike, letrat e
murit, pelenat, bishtet e cigareve

Këto i përkasin atyre, siq p.sh.:
Folia e aluminit, ena dhe- tubet e ngjyrës (të zbrazëta), shishet
e plastikës, kartonet e pijeve, kanaqet e konzervimeve, tapet
e shisheve, paketimet e metalta, qeset e qumështit, qeset e
plastikës, gotat e plastikës, pjëset e modeluara polistireni,
mbyllëset

Hudhen këtu:
Kontenjer i mbeturinave të mbetura
Ju lutemi jo këto:
CD-të dhe DVD-të, pajisjet elektrike, lampat elektrike kursyese,
kartuqe ngjyre printeri, tubat fluroscente Qendër riciklimi
Mbulesat me pendë Kontenjer për tekstile të përdorura
Substancat e dëmshme Mjeti mobil për substanca të
dëmshme

Hudhen këtu:
qesen e verdhë/kontenjerin e verdhë
Ju lutemi jo këto:
Letra, kartoni, kartonazhin Kontenjer për letër të përdorur
Shishet e qelqit Kontenjer qelqi
Druri, kovë plastike, porcelani, vazot, tiganët, lodrat Kontenjer
i mbeturinave të mbetura, Qendër riciklimi

KONTENJER QELQI
QELQI I PËRDORUR

SHISHET, GOTAT – I SELEKTONI NË
QELQ TË GJELBËRT-, NGJYRË KAFEDHE TË BARDHË
Këto i përkasin atyre, siq p.sh.:
shishet e qelqit, gotat e perimeve-, marmelatës- dhe të
konzervimeve, paketimet tjera të qelqit
Hudhen këtu:
Kontenjer publik për riciklim qelqi
Ju lutemi jo këto:
Qelqi i automjeteve Punëtori mjetesh
qelqi plumbit, poqet elektrike, qelqi Jena, qeramika, Porcelani
Kontenjer i mbeturinave të mbetura
Panele qelqi, lampat elektrike kursyese, pasqyrat Qendër
riciklimi

MJETI MOBIL I SUBSTANCAVE TË DËMSHME

SUBSTANCAT E DËMSHME

MBETURINAT ME PËRMBAJTJE TE
SUBSTANCAVE TE DËMSHME
Këto i përkasin atyre, siq p.sh.:
Substancat për largim ngjyrash, medikamentet e skaduara, mbeturinat
vajërave, bateritë, substancat dezinfektuese, lampat elektirke kursyese,
ngjyrat (të lëngshme), larguesit e njollave, substancat për mbrojtjedhe mirëmbajtje të drurit, substncat e ngjitjes, llaqet, alkalet, tubat
fluroscente, substancat për mbrojtne e bimëve, substancat e pastrimit,
kanaqet aerosole me përmbajtje të mbetur në to
Hudhen këtu:
Mjeti mobil i substancave të dëmshme, terminet orientohuni në
kalendarin e mjedist
Pranimi i subctancave të dëmshme Deponia e vjetër Borken Hoxfeld
Ju lutemi jo këto:
Pajisjet elektrike Qendër riciklimi
Enët e ngjyrës (me ngjyrë të tharë) Kontenjer i mbeturinave të mbetura
Enët e ngjyrës, Kanaqet aerosole (të zbrazëta)
Qesen e verdhë/
kontenjerin e verdhë

