Qendra e riciklimit
Në qendrën e riciklimit në Via Mitterhofer (Pranë mobileri “Avanti”) mund të çohen pa pagesë
materialet e mëposhtëme:

Barishte, gjethe dhe mbetje
te gjelberta

PO

PO

Kartonë për pije të ndryshme (Tetrapak)

Mbetje organike të kopshtit

Xhama, Kanoçe e kuti metalike

Mbetja nga krasitje lulesh, shkurresh

Letër e karton

Bar i korrur

Ambalazhe plastike

Dege peme, ashkëla druri

Objekte kaba

Objektet kaba (me permasa
te medha), paisjet elettrike e
elettronike
Qendra e riciklimit, shërbimi i mbledhjes në shtëpi i objekteve kaba

Shërbimi i mbledhjes në shtëpi është pa pagesë dhe duhet
kërkuar në numrin pa pagesë 800013066. Mbetjet e gjelbërta
mund të dorëzohen pa pagesë në qendrën e mbledhjes së mbetjeve
të gjelbërta në Rrugën Volta, menjëherë pas urës Resia.

Hedhurina të rrezikshme
Mbetje punimesh muratorie (tulla, llaç,hidrosanitare etj.))
Pjata e enë qeramike

Se bashku
bejme dallimin
dhe ndarjen e
mbeturinave

Paisje elektroshtëpiake të prishura
Goma makinash

Ne mbrojtjen e ambjentit ben
pjese edhe dallimi dhe ndarja
e mbeturinave. Secili prej nesh
mund te jape kontributin personal
ne dallimin dhe ndarjen e
mbeturinave e para se gjithash
duke prodhuar sa me pak.
Kjo fletepalosje eshte nje
udherrefyes praktik qe
mundohet te shpjegoje pa dyshime
dallimin dhe ndarjen e mbeturinave
ne menyre te drejte. Permban
informazionet e nevojshme per
dallimin dhe ndarjen e
mbeturinave ne menyre te drejte.

Hedhurinat e rrezikshme

Polistirol (bukë peshku) me permasa të mëdha

Qendra e riciklimit, shërbimi i mbledhjes në shtëpi i hedhurinave të
rrezikshme

PO
Bateri e akumulatore
Enë e kuti për substanca kimike që kanë të
shënuar shenjën e rrezikut
Plehra kimike e ilace kundër insekteve
SEAB S.p.A.
Rruga Lancia 4/A
39100 Bolzano
Numri i gjelbër: 800 013 066
Tel.: 0471 541 700 - Fax: 0471 541 767
info@seab.bz.it - www.seab.bz.it

Llampa neoni
Vaj mineral e vegjetal
Bojra, mastiçe
Shiringa e lëngje holluese për bojrat (diluente)
Barna të skaduar

Kalendari i shërbimit të mbledhjes në shtëpi
mund të shkarkohet nga siti www.seab.bz.it ose
mund ta gjeni në zyrat e lagjeve (i centri civici)
por edhe tek sportelet e SEAB- it në Rrugën
Lancia 4A.
Shënim: barnat e skaduara mund ti dorëzoni
edhe në farmacitë e qytetit ndërsa bateritë e
shkarkuara mund ti hidhni tek cilindrat e
tejdukshëm që ndodhen në dyqanet e cigareve,
të elektroshtëpiakeve apo në supermerkata.

PO
Dyshekë, kolltukë, mobilje, lavatriçe, kompjuter, lojra me permasa të mëdha, tavolina hekurosje etj.

Shërbimi i mbledhjes në shtëpi i objekteve kaba është me pagesë (15 €) dhe duhet prenotuar
në numrin e gjelbër 800 013 066 (jo më shumë se 3 objekte). Për familje gjithë anëtarët e së cilës
janë mbi 65 vjeç shërbimi është pa pagesë.

ALBANESE/ALBANISCH

Pleherat organike

Ambalazhet plastike

Qelqi, kanocet dhe kutite
metalike te
konservave

PO

JO

Mbetje frutash e perimesh, peshku,

Kocka, guacka midhjesh, lëvozhga vezësh

mishi, orizi, buke, makaronash, të gjalla

Ushqime të lëngshme

PO

JO

ose të ziera

Barishte /rërë për kafshët, pelena

Shishe e enë qelqi

Xhama dritaresh

Llum kafeje, qese çaji

fëmijësh

Kavanoza të mëdhenj e të vegjël, gota

Objekte qeramike e porcelani

Peceta duarsh prej letre absorbuese

Objekte ose ambalazhe metalike, ose prej xhami

Kanoce

Pasqyra

Lule të këputura në sasi të vogla (përndryshe duhen Qese plastike ose qese
hedhur ne kazanin blu per mbetjet e gjelbërta)

Kapakë e mbulesa metalike

Kavanozë o konserva të pa lara ose që nuk
janë boshatisur plotësisht nga

Ushqime të skaduara e të pa ambalazhuara

Letra dhe vaskat e aluminit

përmbajtja e tyre

Kuti konservash metalike

Kuti konservash metalike

Biodegradabile

Për mbetjet organike, duhet një kosh me vrima për ajrosje dhe qeset e letrës që ju
japim kur vini për të na komunikuar adresën e banesës suaj, për tarifën e plehrave
pranë zyrave tona në Rrugën Lancia Nr.4/A. Mund të përdorni vetëm qeset e letrës
që ju jep SEAB-i ose edhe qeset e letrës së bukës apo të perimeve.
Cdo vit SEAB-i shpërndan qese për banorët. Qesja e mbushur, mbyllet, paloset pjesa
e sipërme para se të hidhet në kazanin e plehrave organike ngjyrë kafe që ka
cdo shkallë në dispozicion.

Kartoni
PO

JO

Kuti kartoni

Kuti e kartoni të ushimeve të ndryshme
(makarona, oriz)

Karton i valëzuar për ambalazh

Mbajtëset prej kartoni të vezëve

PO

JO

Shishe plastike për lëngje

Arka plastike

Flakone detergjentësh për roba ose xhama,
flakone shampoje

Pjata e gota plastike

Flakone kremrash o salsash

Legenë plastike, vazo lulesh

Qese plastike

CD, lojra të vogla fëmijësh

Vaska e konfeksione plastike të tejdukshme
për ushqime të ndryshme (fruta, sallam i prerë
në feta etj.)

Ambalazhe të mëdha polistiroli
(p.sh. ambalazhet e elektroshtepiakeve)

Vaska plastike vezesh dhe vaska polistiroli
(bukë peshku).

Enë plastike kuzhine si tasa, kullesa etj

Gotat e kosit me fruta dhe ëmbëlsirave të tjera

Stilolapsa, vizore

Letër e tejdukshme për ruajtje ushqimesh dhe
mbeshtjellëse me flluska

Tubeta ose enë plastike të pa pastruara
plotësisht nga përmbajtja e tyre (majonesë,
pastë dhëmbësh, kremra etj)

ajri

Shirita ngjitës apo etiketa
Polistirol (bukë peshku)

Eshtë e rëndësishme që kavanozët e kutitë e konservave të zbrazen plotësisht dhe
të shpëlahen para se të hidhen në këtë këmbanë.

Palosini kartonat dhe hiqni etiketat dhe shiritat ngjitës.

Për mbledhjen e hedhurinave të mbetura qytetarët që banojnë në shtëpi një familjare ju është
dorëzuar një kazan për familjen e tyre. Kush jeton në pallate ju është dorëzuar një kazan për çdo
shkallë i cili përdoret nga të gjithë banorët e shkallës. Kazanët janë me çelës. Banorëve të qendrës
së vjetër të qytetit i janë dorëzuar qese personale që janë paisur me një çip identifikues elektronik.
Kazanët zbrazen një herë në javë kurse qeset me çip mblidhen tre herë në javë. Ditët dhe oraret e
zbrazjeve për çdo zonë të qytetit mund ti shikoni në sitin: www.seab.bz.it/it/clienti-privati/rifiutiresidui.
Kazanët dhuhen vënë në vendet e caktuara të shënuara me të verdhe në tokë me shenjën e qeses
brenda orarit të caktuar. Kur nuk ka një vend të shënuar atëhere kazanët apo qeset me çip vihen në
anë të rrugës në mënyrë të dukshme.

Letra

Hedhurinat e mbetura janë ato që nuk mund të hidhen në këmbanat e dhe kazanët e mbetjeve të
riciklueshme apo në qendrën e riciklimit p.sh.:

PO

JO

PO

Libra, gazeta,fletore dhe revista

Letër e plastifikuar

Letër e vajosur ose e plastifikuar

Katalogje, fletëpalosje

Letër termike (bileta arkash fiskale dhe
fakse prej letre termike)

Pelena fëmijësh e pleqsh, absorbues intimë

Numratorë telefonikë

Peceta e shami letre

Letra korrespondence dhe letra zyre (fotokopje,
shkresa etj)

Kuti qumështi apo ushqimesh të

Barishte /rërë për kafshët

Qese letre

lëngshme të veshura përbrenda me

Kartonë për pije të ndryshme (Tetrapak)

Kuti e cartoni të ushimeve të ndryshme
(makarona, oriz)

alumin (tetrapak)

Mbajtëset prej kartoni të vezëve
Eshtë e rëndësishme që gotat, vaskat e enët plastike të zbrazen plotësisht
dhe të shpëlahen para se të hidhen në këtë këmbanë.

Hedhurinat e
mbetura pas
ndarjes se
hedhurinave
te riciklueshme

Qeset e fshesës me korrent
Objekte të vogla shtëpiake plastike si lojra, zbukurime, disqe muzikore

