
ÇUARJA E MBETURINAVE NË PLATFORMËN EKOLOGJIIKE 

MËNYRA E HYRJES për njësitë shtëpiake: 
Në Platformën Ekologjike mund të hyjnë njësitë shtëpiake për çuarjen e mbeturinave urbane që kanë prejardhjen nga ndërtesat dhe
vëndet të përdorura për banesë shtëpiake dhe ndodhen në teritorin komunal. 
Hyrja në platformë mund të jetë e rregulluar nëpërmjet një sistemi të informatizuar dhe përdorimit të “CRS”-së (Karta Rajonale e 
Shërbimeve) ose “CNS”-së (Karta Nacjonale e Shërbimeve). 

LISTA E MATERIALEVE TË ALOKUESHME (QË MUND TË ÇOHEN): 

a) DRURI: mallrat e qëndrueshme si mobiljet, dyer dhe dritare; paketime të tilla si mbajtëse druri dhe arka ose pjesë të imballazhit. 
Mobiljet duhet të jenë të ndara nga elementët me materiale të ndryshme (pasqyra, xham, metal, plastik) përpara hedhjes në kosh. 
Mobiljet që kanë shumë volum duhet të çmontohen dhe t’u zvogëlohet volumi. 

b) HEKURAT DHE SKRAPET METALIKE: rrjeta për krevatin, kangjella metalike, objekti për nderjen e robave, tenxhere , rafte metalike, 
biçikleta. 
Mos hidhni motoçikleta, filtra të vajit për lubrifikim, mbeturinat nga përpunimi i metaleve si pjesë të mbetura dhe pluhur, amballazhime
metalike të ndotura nga substanca të rrezikshme. 
Mos hidhni aparate elektrike dhe elektronike. 

c) LETËR DHE KARTON: gazeta, revista, fletë publicitare, fletë dhe fletore, qese letre për bukë dhe fruta, libra, kartona të vegjël, 
kartonat e picave (pa mbeturina ushqimore), piceta letre, amballazhime kartoni të vogla me volum të reduktuar, pjesë amballazhimi me 
karton të vogël ose karton. 
Mos hidhni produkte me letër të “ciftëzuar” (për shëmbull: tapiceri, letër të plastifikuar), letër të pistë ose të lyer me lyrë. 

d) XHAM DHE PLLAKA XHAMI: faqe xhami, pasqyra, akuariume, qypa vere, gota kristali dhe objekte të tjera prej kristali. 
Përpara hedhjes në kosh hiqni pjesët me materjal të ndryshem (korniza, profile, kashtën e qypave të verës, zbukurime dhe pajisjet
elektrike të akuariumeve). 

e) XHAM DHE AMBALLAZHIME: shishe xhami si të bardha dhe me ngjyrë (edhe me tapë), vazo prej xhami (edhe me tapë ose kapak). 
Para se t’i hidhni në kosh zbrazini plotësisht shishet dhe vazot nga përmbajtja e tyre. 

f) PLASTIKA TË FORTA: kasa, enë plastike, kova, vazo, tuba, orendi kopshti, lojëra. 
Mos hidhni “Multipak”  i cili mblidhet ekskluzivisht “derë më derë”. 

g) RRËNOJAT DHE MBETJET INERTE: materjalet që kanë prejardhje nga shëmbje të vogla, vazo prej cimentoje ose prej balte, pjata, 
filxhane ose enë të tjera prej qeramike, balte ose porcelane, gurë, lavamanë dhe sanitarë prej qeramike. 
Është e lejueshme hedhja në sasi modeste e mbetjeve të krijuara nga ndërhyrje të volga ndërtimi të bëra drejtpërdrejtë nga personi në
banesën e tij me një sasi prej 0,5 m3 për dy hedhje në vit. 
Nuk janë të pranueshme artefakte në cimento-amiant (Eternit), “kartonxhes”, lesh xhami, këllëf prej bitiumi.

h) MBETURINA TË KOPSHTIT: rrënjë, bar, gjethe, bime të kopshtit ose zbukurimi. 
Mos fusni në kosh-in e fruta-ve dhe perime-ve të prishura të cilat hidhen me njësinë e lagësht të mbledhur “derë më derë”, gurë, degë
dhe trungje pemësh. 

i) MBETURINA TË MËDHA: dysheqe, kolltuqe, divane, moket, linoleum etj. Kjo mbledhje i përket të gjitha materialeve të pa 
riciklueshme dhe që nuk i takojnë mbledhjeve të tjera të diferencuara që aktualizohet në Platformën Ekologjike. 

j) RAEE – R1 - FRIGORIFER, NGRIRËS, KONDICIONER
k) RAEE – R2 LAVATRICE, THARËSE ROBASH, LARËSE DHE THARËSE, LARËSE PJATASH, MIKROONDE, PLLAKA TË PJEKJES, FURRA
ELEKTRIKE, FURRA ME GAS
l) RAEE – R3 - TELEVIZOR DHE MONITOR
m) RAEE – R4 - PAJISJE TË VOGLA ELEKTROSHTËPIAKE DHE ELEKTRONIKE PËR KONSUM: 
fshesë me korent, makinë qepëse, hekur për hekurosje, makinë për të skuqur, frulator, kompjuter (njësi qëndore, mi dhe tastjerë), 
stampante, fax, telefon celular, telefon, videoregjistrator, radio, majtofon, enë elektrike, lojra elektrike dhe elektronike etj. 
n) RAEE – R5 - BURIME DRITE llamba me neon ose me gazra të tjerë ose avull, llamba për kursim të energjisë.
o) R.U.P. - BATERI DHE BATERI TË KONSUMUARA: bateri një përdorimshe, të rikarikueshme, me kopse, bateri jo prej plumbi.
p) R.U.P. - MBLEDHËS PREJ PLUMBI: bateri për makina, motorra, aparate kundër vjedhjes etj.
q) R.U.P. - VAJRA MINERALE: vajra minerale dhe sintetike të përdorura për lubrifikimin e motorrëve ose pjesë të tjera mekanike të
makinës, motorit ose makineri të tjera
r) R.U.P. - BOJRA DHE PRODUKTE KIMIKE SHTËPIAKE: bojra, ngjitës, izolues, bojë të holluara, hidro pikturë, acide, holluese, ngjitësa, 
herbicide, anti parazitar, heqës njollash etj. Duke përfshirë edhe mbajtësit e tyre mbi të cilat duhet të jetë e shkruajtur lloji i produktit
që përmban për të lejuar shkatërrimin korrekt të tyre. Mbajtësit duhet të jenë të mbyllur hermetikisht për të evituar daljen e produktit. 
Përjashtohen bombolat spray
s) R.U.P. - BOMBOLA SPRAY ME ETIKETË “T” ose “F”: bombola me produkte kimike, plot dhe bosh, të etiketuara me simbolet: Toksiske
ose Merr Flake. 
t) R.U.P. - TONER FISHEKE: për stampues lazer dhe me bojë.
u) R.U.P. - ILACE TË SKADUARA OSE TË PA PËRDORURA: hidhe ilacin me mbajtësin e tij (flakon, tubet ose mbajtësen me flluska)
v) R.U.P. - VAJRA DHE YNDYRË VEGJETALE DHE SHTAZORE: që kanë prejardhje nga pjekja dhe nga konservimi i ushqimeve.



MËNYRA E HYRJES PËR NJËSITE JO SHTËPIAKE: 

Njësite jo shtëpiake që ndodhen në teritorin e komunës mund të përdorin
platformën ekologjike vetëm për hedhjen e mbeturinave të ngjashme me 
ato urbane të prodhuara në teritorin e komunës ose për hedhjen e RAEE që
e kanë prejardhien nga tërheqja 1:1 (një me një) e 1:0 (një me zero). 
Hedhja e mbeturinave të ngjashme me ato urbane varet nga nënshkrimi i 
një akordi të veçantë me 
“CEM Ambiente”, nga shkrimi në ”Rregjistrin Nacional të Menaxhuesve të
Ambjentit” në kategorinë 2 bis – trasportim të mbeturinave jo të
rrezikshme për vetveten. Në rast të hedhjeve më të mëdha se 30 kg për
një lloj mbeturine, hedhja duhet shoqëruar edhe me Formularin e 
Identifikimit të Mbeturinës. 
Hedhja e mbeturinave elektrike dhe/ose elektronike (R.A.E.E.), është e 
varur nga nënshkrimi i një akordi të posaçëm me “CEM Ambiente”, nga
shkrimi në ”Regjistrin Nacional të Menaxhuesve të Ambjentit” në
kategorinë 3 bis. Formulari për identifikimin e mbetjeve është i 
zëvendesuar nga plotësimi i Shtojcës II – Dokument i thjeshtëzuar për
trasportimin e mbetjeve me aparatura elektrike dhe elektronike.

Informacionet për hedhjen e mbeturinave nga njësite jo shtëpiake janë të
disponueshme

- NË FAQEN INTERNET WWW.CEMAMBIENTE.IT
- NË SHPJEGUESIN QË GJENDET PRANË PLATFORMËS EKOLOGJIKE
- DUKE TELEFONUAR NË NUMRIN JESHIL (pa pagesë) 800.342.266 


