albanisch

Kështu ndahen mbeturinat në Ortenaukreis!

Kazani gri

Kazani i gjelbër

Qesja e verdhë

Kazanët për shishe

Mbeturinat shtëpiake

Letra

Paketime të lehta

Shishet e zbrazëta

Mbeturinat e kuzhinës dhe ato ushqimore,
të cilat nuk dekompozohen vetvetiu, mbeturinat
nga produktet higjienike, plehrat, copat e xhamit,
porcelanit apo të qeramikës, letra të ndotura,
letrat e murit, hiri, llambat (jo llambat LED,
halogjen si dhe ato ekonomike) dhe të ngjashme.

Të gjitha mbeturinat e letrës dhe kartonit
(edhe ato me Grüner Punkt – pikën e gjelbër).
P. sh. karton, qese letre, letër për paketim dhe
mbështjellje të dhuratave, letër shkrimi, gazeta,
revista, prospekte, libra, fletore, etj.

Paketimet si p.sh. qeset dhe çantat plastike,
paketimet e tejdukshme, konserva dhe kanoçe,
shishe të zbrazëta me sprej, kapakë plastik shishesh,
kapakë, enë dhe qese alumini, shishe dhe enë plastike,
tasa të produkteve të qumështit, paketime steoropori,
kartonë lëngjesh dhe qumështi dhe të ngjashme.
Të gjitha duhet të jenë të zbrazëta dhe të pastra.

Të gjitha shishet e qelqit, të parapara vetëm për
një përdorim. Ato duhet të jenë të zbrazëta dhe
pa kapakë. Duhen hedhur në kazan të ndara sipas
ngjyrave në shishe të bardha, të gjelbra dhe ngjyrë
kafe. Shishet e kaltra ose me ngjyra të tjera hidhen
në kazanin për shishe të gjelbra. Në asnjë mënyrë
nuk duhet hedhur qeramikë apo porcelan në kazanët
e shisheve apo të vendosen pranë këtyre kazanëve.

Ndaras mblidhen mbeturinat e gjelbra, mbeturinat shtëpiake me volum të madh si dhe mbeturinat problematike. Për tekstile dhe tapë ka në qytete të ndryshme kazanë të
vendosur në vende publike. Në shumicën e depozitave të mbeturinave nëpër komuna ekzistojnë mundësi për dorëzimin e mbeturinave të llojeve të ndryshme.
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