Albanisch
Mbeturinat - ku duhet t’i çojmë ato?
Recycling Zug parashikon që në saje të një tarife përpunimi të paguar paraprakisht të
bëhet i mundur dorëzimi pa pagesë i shumicës së mbeturinave në pikat ekologjike
(Ökihof) të çdo komune. Çmimet për mbeturina të tilla, për të cilat duhet paguar
tarifë, si plehra shtëpie (bërllog) që duhen djegur, bateritë e automjeteve dhe gomat,
mund t’i gjeni në Fletën Udhëzuese për mbeturinat të komunës suaj.
Tre mënyra për reduktimin e mbeturinave:
Mënjanimi
Mendohuni mirë përpara se të blini diçka: a keni nevojë me të vërtetë për të? Hiqni
dorë me ndërgjege nga sendet e tepërta. Zgjidhni produkte që rrojnë gjatë dhe që
janë të pranueshme ekologjikisht. Refuzoni paketimet e tepërta.
Reduktimi
Blini produkte që mund të riparohen. Preferoni shishet dhe enët që mund të përdoren
përsëri. Mënjanoni krijimin e mbeturinave. Blini gjithmonë vetëm atë sasi që u
nevojitet patjetër.
Përpunimi
Zgjidhni materiale që mund të përpunohen përsëri, si letër, qelq, metal. Përdorni
disaherë si në shtëpi ashtu edhe në punë të njëjtin paketim. Nëqoftëse blini produkte
që mund të përpunohen përsëri (Recycling), mbyllet cikli i lëndëve të para.
Mbeturinat e kuzhinës ose të kopshtit mund të kompostohen në ballkon ose në
kopsht ose t’i jepen atij që quhet Cikli i Gjelbër (Grüntour).
Keni pyetje të tjera?
Po të keni pyetje të tjera, drejtojuni Zyrës përkatëse për Mbrojtjen e Ambjentit në
komunën tuaj. Edhe personeli i shërbimit në pikat ekologjike mund t’ju ndihmojë me
siguri për të zgjidhur problemet tuaja.
Shpenzimet:
Kolona e parë në Fletën Udhëzuese për largimin e mbeturinave tregon çmimet për
çdo rast të veçantë. G = Gratis / falas. Për materialet që duhet paguar jepet
pothuajse gjithmonë çmimi i caktuar për çdo kilogram.
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Ndani mbeturinat!
Lëndët e mëposhtme nuk duhet të hidhen në thesin e plehrave:

Mbeturinat e gjelbëra:
Nëpërmjet kompostimit të mbeturinave të kuzhinës dhe të kopshtit krijohet një humus
i mrekullueshëm. Prandaj mbeturinat e gjelbëra nuk mund të çohen në pikat
ekologjike, por merren nga i ashtuquajturi Cikli i Gjelbër.
Qelqi i vjetër:
Kthejini enët dhe shishet prej qelqi që mund të përdoren përsëri në shitore. Hidhini
xhamërat e thyera dhe ato të pathyera (shishet Chianti së bashku me shportën)
veçmas dhe të ndara sipas ngjyrës në konteinerët përkatës të qelqit. Nga qelqi i
vjetër i mbledhur mund të prodhohen shishe të reja.
Metalet e vjetra:
Çojini metalet e vjetra në pikën ekologjike të komunës suaj. Konservat prej teneqeje
të bardhë dhe alumini grumbullohen ndarazi. Metalet e vjetra mblidhen, shkrihen dhe
shfrytëzohen përsëri.
Gomat:
Kthejini gomat e vjetra në garazh ose në vendet e shitjes, ku i keni blerë këto ose
gomat e reja. Ato vishen me një shtresë të re gome ose përdoren si lëndë djegëse në
fabrikat e çimentos.
Tekstilet:
Dorëzojani rrobat që janë të mbajtura mirë dhe të pastra grupeve bamirëse që
organizojnë grumbullimin e tyre. Thasët plastikë që përdoren në këtë rast ju
dërgohen me postë sa herë që të keni nevojë.
Vajrat e vjetra:
Si në rastin e vajrave minerale ashtu edhe të atyre bimore (vajra motorike ose vajra
ushqimore) bëhet fjalë për mbeturina të një lloji të veçantë. Në çdo rast çojeni vajin
veçmas te mekaniku ose në pikën ekologjike. Mos e derdhni atë kurrë në ujërat e
zeza (si lavabo, lavaman, kanalizime).
Aparatet elektrike:
Televizorët e prishur, kompjuterët, radiot, frizhiderët etj. duhet t’i rikthehen furnizuesit
ose një shitoreje që shet aparate të reja ose të dorëzohen në pikën ekologjike.
Shitoret duhet t’i marrin këto aparatura pa pagesë.
Llambat e neonit:
Kthejini llambat me neon dhe llambat që kursejnë energji në dyqanin ku i keni blerë
ose në pikën ekologjike. Lëndët përbërëse të tyre depozitohen në mënyrë
profesionale, metali dhe qelqi përpunohen përsëri.
Prodhimet kimike:
Grumbullojini ngjyrat, llaket, medikamentet, produktet helmuese dhe kimike duke i
ndarë njëri nga tjetri dhe çojini ato në drogerinë ose farmacinë tuaj.
Bateritë dhe bateritë e automjeteve:
Kthejini ato në vendet e shitjes, garazhet, respektivisht në pikën ekologjike. Ato
bëhen përsëri të përdorshme.

