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Mos përdorni qese plastike  
plehrash (DIN EN 13432, 14995), 
nuk janë të përshtatshme  
për impiantet e kompostimit!

Mos hidhni plastikë në  
mbetjet biologjike

Qendra e shërbimit 

Pyetje të përgjithshme mbi kontejnerët e 
mbetjeve, tarifat, heqjen e mbetjeve dhe  
shërbimin e grumbullimit
Telefon (0731) 166-7777
kontakt@ebu-ulm.de

Konculenca e mbetjeve 

Pyetje të përgjithshme mbi  
diferencimin e mbetjeve
Telefon (0731) 166-5555
abfallberatung@ebu-ulm.de

www.ebu-ulm.de

Këto hidhen në bidonin e  
mbetjeve biologjike:

Mbetje kopshti

Filtra kafeje, qese çaji, mbetje  
ushqimore dhe lëvozhga vezësh

Mbushi siç duhet bidonin 
e mbetjeve biologjike!
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Mbushini siç duhet bidonin  
e mbetjeve biologjike:

Mbushni në mënyrë të gabuar bidonin 
e mbetjeve biologjike:

Qeset prej letre në mbetjet biologjike

Hidhni mbetjet biologjike të papaketuara, të mbështjella 
në letër ose në qese letre në bidonin e mbetjeve biologjike. 
E përshtatshme është p.sh. letra e gazetave ose përdorni 
qese letre, të tilla si qese të blerjeve (pa dritare shikimi) nga 
furra e bukës, dyqani i mishit ose nga supermarketi. Mos 
përdorni letra reklamash me ngjyra ose revista me lustër! 
Qeset e mbetjeve biologjike prej letre mund të merren në 
tregun e shitjes me pakicë, në dyqane parafarmacie, tregje 
të materialeve të ndërtimi ose në internet. 

Letra

•  jo materiale të huaja
• kalbet me mbetjet biologjike
• thith lagështinë
•  ul formimin e erës së keqe  

dhe të krimbave në bidonin  
e mbetjeve biologjike

Mos hidhni qese mbetjesh plastike në 
mbetjet biologjike

Qeset e mbetjeve prej plastike, edhe prej plastike të  
kompostueshme ose niseshteje (DIN EN 13432, 14995), 
nuk duhet të hidhen në bidonin e mbetjeve biologjike! 
Nëse grumbulloni mbetje biologjike në këto qese  
mbetjesh, përmbajtjen e qeses hidheni në bidonin e  
mbetjeve biologjike dhe qesen e mbetjeve në mbetjet  
e tjera. 

Plastikë (e kompostueshme)

•  materiale të huaja
•  nuk kalbet (mjaft shpejt)
•  vështirëson seleksionimin,  

rrit kostot e kompostimit
•  deperton nëpërmjet kompostën  

në tokë dhe trupa ujorë 

Këto nuk hidhen në bidonin  
e mbetjeve biologjike:

Mbetje të tjera, mbeturina nga fshesa

Gurë, grimca xhami, xham

Shtrojë kafshësh shtëpiake dhe  
fekale kafshësh

Qese plastike / qese plastike mbeturinash 
(të kompostueshme), paketime dhe  
produkte plastike

NDAL!

Palosini vetë  
qeset e mbetjeve  

biologjike!


