
Thesi i verdhë –
Çfarë duhet të futet  
brenda, çfarë jo?

Udhëzime të  
rëndësishme

Paketimet e shitjeve
 »   Në thesin e verdhë futen të gjitha paketimet boshe 
«të pastra për lugë» përveç xhamit dhe letrës.

Përdorni vetëm thasë të verdhë
 »  Përgatitni vetëm thasë të verdhë (ose bidonë  
të verdhë) të mbushur siç duhet për heqje.  
Thasët me ngjyrë tjetër ose jotransparentë 
apo të mbushur jo siç duhet nuk do të merren. 
Të seleksionuar ata mund të përgatiten në heqjen 
e ardhshme sërish ose në mënyrë të pavarur të 
dorëzohen në pikat e riciklimit.

 »  Në periudhën e ndërrimit të vitit shpërndahen 
në Ulm për të gjitha familjet një nevojë bazë me 
thasë të verdhë. Një rul me thasë të verdhë për 
çdo familje mund të merret gjatë gjithë vitit në 
qendrën e shërbimit EBU, te qendrat e shërbimit/
administratat lokale të qytetit Ulm dhe në pikat  
e riciklimit. Pikat e biznesit/kompanitë  
(tregtare) marrin sasi më  
të mëdha në REMONDIS  
Süd GmbH, Voithstr. 5.  
Nuk bëhen shpërndarje  
në shtëpi! 

Përgatitni siç duhet për heqje
 »   Përgatitni thasë të verdhë jo më herët se një ditë 
para heqjes nga ora 13:00 në cepin e trotuarit/ 
në cepin e jashtëm të rrugës së truallit vetjak.  
Thasët e verdhë të përgatitura shumë herët  
janë një shkelje e rendit dhe sanksionohen  
me një gjobë.

 »  Jashtë takimeve të heqjes thasët e verdhë  
mund të dorëzohen në mënyrë të pavarur  
në pikat e riciklimit.

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

REMONDIS Süd GmbH 
Shërbimi dhe ankesat 
Telefon  (0731) 491990 
             (0800) 1223255 (falas)
service.ulm@remondis.de 
www.remondis-entsorgung.de

Diferencimi i mbetjeve ka efekt!  
Fushata e përbashkët e sistemeve duale 
kontakt@muelltrennung-wirkt.de 
www.muelltrennung-wirkt.de D
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pyetni. Më shumë informacione në:



JO ! Këto nuk hidhen  
në thesin e verdhë:

 »  Rroba të vjetra/këpucë
 » Shishe foshnjash
 » Bateri/akumulatorë
 » CD/disqe
 » Geta grash
 » Fishekë printeri
 » DVD, filma
 » Pajisje elektrike, kabllo
 »  Mbetje ushqimore, 
mbetje biologjike

 »  Kamerdare/  
koperton biçiklete

 »  Kova boje me  
mbetje boje

 » Çakmakë
 » Xham (p.sh. shishe qelqi)
 » Llamba/LED-e
 » Lesh druri
 »  Artikuj të higjienës/
pelena

 » Qeramikë/porcelan
 » Lodra për fëmijë
 »  Këllëfë transparente, 
letra

 »  Stilolapsa,  
lapsa flamast

 »  Dyshekë me ajër/ 
tapetë termikë

 » Ilaçe
 »  Maska fytyre, doreza 
njëpërdorimshme

 » Dosje/dosje kartoni
 »  Letra/letër i fortë/ 
karton

 »  Leukoplast, materialtë 
ndihmës së parë

 » Mbetje të tjera
 » Shiringa, qese serumi
 »  Mbetje shkumë deti  
(jomaterial paketimi 
p.sh. pllaka izoluese)

 »  Mbetje të letrave  
të murit

 »  (Video) kaseta
 »  Furça dhëmbësh, brisk 
rrojenjëpërdorimësh

 » Çadra, varka me fryrje
 » Bishta cigaresh

Kujdes! 
Mbetjet plastike dhe metalike që nuk janë 
pake time (p.sh. shportat e rrobave, kovat për larje, 
kanoçet e ushqimeve, sfungjerët e larjes, etj.) hidhen 
në kontejnerin e mbetjeve të tjera ose në pikën e 
riciklimit. Jo çdo gjë që është prej plastike  
futet në thesin e verdhë!

Xhami hidhet në kontejnerin e  
xhamit ose në pikën e riciklimit. 

Paketimet prej letre, letre të  
fortë ose kartoni hidhen në  
bidonin blu, në grumbullimin e  
shoqatës ose në pikën e riciklimit.

Paketime nga materiale plastike 
p.sh. gota, qese, shishe, fletë, tubetë, qese pazari, 
paketime prej shkume deti, ...

PO ! Këto hidhen  
në thesin e verdhë:

Paketime prej materialeve plastike
p.sh. kartona pijesh, qese qymështi/lëngjesh, tetra-
pack-e, paketimet e tabletave, ndër të tjera paketime 
në vakuum, gota njëpërdorimshme prej plastike, ...

Paketime prej alumini, metali, kallaji 
p.sh. letër alumini, paketime alumini, kuti konservash, lëvoret  
nga ushqimet e gatshme, tapa me rreth metalik, ...

Paketime të përdorura dhe të zbrazura prej plastike, materialeve plastikë,  
materiale kompozite ose prej flete alumini, metalike, kallaji 
Shpëlarja e paketimeve nuk është e nevojshme, «të pastra për lugë» dhe pa mbetje të përmbajtjes mjafton.

Këshillë për përmirësimin e kuotës së riciklimit!  
Hiqni ose zhvidhosni kapakët (prej letre), ngjitësit/etiketat ose tapat.  
Diferencimi i pjesëve të paketimit lehtëson seleksionimin (me makineri)  
në impiantin e seleksionimit dhe në këtë mënyrë riciklimin e materialit. 


