
MBLEDHJE SHTËPIAKE

I THATË- Fraksioni i thatë

«MULTIPAK» – amballazhime prej plastike,
metali dhe me përbërës të ndryshëm

I LAGËSHT- Fraksioni i lagësht

LETËR- letër dhe karton

QELQ- amballazhime prej qelqi

ÇFARË: artikuj kozmetikë dhe për higjenën personale si brisqe prej plastike, krëhër, 
furça, furçë dhëmbësh, pastrues veshi me pambuk, sapun, pelena dhe piceta
higjenike (intime),manikota; objekte e tuba prej gome,dorashka kuzhine; artikuj si
vizore, goma, mbetje lapsi, çngjyrues, stilolapsa dhe bojtusha, cd/dvd, letër karboni; 
pajisje për personin si rrip, geta, flokë, këpucë, pëlhurë; pajisje per shtëpinë si qirinj, 
qese të fshesës elektrike, lecka të pista, materialin me jashte shqitjet e qënëve dhe
maceve, radiografi; objekte nga kuzhina si kapsula kafeje që nuk janë të
biodegradueshme, lugë e pirunj prej plastike, bazament per prerjen prej plastike ose
teflon, sfungjer, pllakeza insekticide,llastikë; gjithçka që nuk mund të ndahet përsëri. 
SI: mbledhje në qese gjysëmtrasparente me një peshë jo më shumë se 20 kg. 
KUR: nxjerrja brenda orës 06:00 të ditës së mbledhjes.

MOS të vendosen amballazhime (qelq, kanaçe, letër/karton, amballazhime prej
plastike etj.) 
MOS të përdoren qese të zeza ose qese të shpenzimeve. 

ÇFARË: amballazhime plastike: shishe dhe flakone prej plastike për ujin mineral, 
pijesh, vaj ushqimor, lëng frutash, qumësht; mbajtëse vezësh, rrjeta për fruta dhe
perime, plastmas për ushqime, vazo të ndryshme, kontenjerë në tetrapak, vaska në
shkumë deti,enë të etiketuara “pe-pet-pvc-pp”, pjata dhe gota prej plastike (pa 
mbetje ushqimore), amballazh “blister” (me “flluska”); 
amballazhime prej alumini ose çeliku, kanaçe për pije, bombël për: parfume, llak dhe
krem kuzhine; kuti të vogla për peshkun, tuba për krem, kapakë për kos, qese në
alumin, tapa plastike dhe silikon, varëse rrobash prej plastike dhe prej metali etj. 
KUR: nxjerrja brenda orës 06:00 të ditës së mbledhjes.
SI: mbledhje në qese gjysëm-trasparente. 

MOS të vendosen materiale të ndryshme nga ato të treguara, letër dhe karton,
mbajtëse për bojëra dhe tretës (të etiketuar “t/f”), shkumë deti dhe celefon në sasi
dhe dimensione të mëdha.

ÇFARË: gjithçka që ka avancuar nga ushqimi i përpunuar dhe i gatuar, ushqime të
skaduara, lëkurë frutash, funde të kafe-së dhe filtra çaji, lëvozhgë veze, lule dhe bimë të
prera në sasi minimale, tapa, shkopinj prej druri të akulloreve. 
SI: mbledhje në qese ose me kazan me rrota. Të përdoren vetëm qese të
biodegradueshme.  
KUR: nxjerrja brenda orës 06:00 të ditës së mbledhjes. 

MOS i futni mbeturinat që nuk janë të biodegradueshme. (pelena, qese plastike, letër
alumini, amballazhime në plastikë etj.) – MOS përdorni qese plastike. 

ÇFARË: gazeta, revista, broshurë publicitare, fletë dhe fletore, qese prej letre për
bukë dhe fruta, libra, kartona të vegjël, kartona për pica (pa mbetje ushqimore), 
peceta prej letre, amballazhime të vogla prej kartoni të reduktuara në volum, pjesë
amballazhimi në kartona të vegjël ose kartona normalë. 
KUR: nxjerrja brenda orës 06:00 të ditës së mbledhjes.
SI: mbledhje në qese prej letre, kuti prej kartoni, pako të lidhura me një peshë jo më
shumë se 20 kg. Ose kazanë (nëse janë të furnizuara nga Komuna). 

MOS të futen brenda letër me yndyre ose e pistë, mos të përdoren qese prej plastike. 

ÇFARË: shishe prej qelqi si të bardha edhe me ngjyrë (edhe me tapë), kavanoza prej
qejqi (edhe me tapa ose me kapak). Shishet dhe kavanozat duhet të boshatisen
komplet prej asaj që përmbajnë, mos të boshatiset vaji në lavaman. 
KUR: nxjerrja brenda orës 06:00 të ditës së mbledhjes.
SI: mbledhja në kova ose në kazanë mbi rrota. 

MOS vendos qese ose çanta prej plastike, objekte prej qeramike, porcelan ose 
qeramike (filxhan, pjata, vazo), llamba me neon, lamba, gota ose objekte prej kristali. 


