PROGRAMI I GRUMBULLIMIT TË MBETURINAVE - QYTETI I DELÉMONT-it
Informatat e përgjithshme dhe kontakti
Refleksi im NDARJE NË BURIM
Kur i bëjë blerjet e mia…
përfitoj nga rasti për t’i rikthyer në shitorët në të cilat shkoj ,të gjitha mbeturinat të
cilat ato i rimarrin :shishet e qelqit dhe të PET-it,bateritë,aparatet e vjetra,etj.

i zghedhi gjërat dhe artikujt në bazë të bilancit të tyre ekologik (paketimit efikas, të
energjisë së prodhimit dhe transportit ,më pak ndotëse,të riciklueshme…)

1 - Qyteti duke përfshirë Belleriven (Soyhièr-in)

2 – Stacioni i trenit

Pikat e mia të KONTAKTIT – PËR INFORMATA
Shërbimi (Departamenti) UETP (i Urbanizmit,Ambientit dhe Punëve Publike), rte de Bâle 1,
032/ 421 92 92, uetp@delemont.ch
Shih edhe revistën e informatave "Delémont.ch"
Shërbimi dimërorë: pronarët janë të obliguar ta hjekin borën dhe të hudhin kripë në afërsi ( në hyrje)
të kontejnerëve,në të kundërten ata nuk do të zbrazën.
FONDACIONI AJD (Harkut Jurasien të Mbeturinave)
Për çdo informatë të përgjithshme që ka të bëjë me manaxhimin e mbeturinave :

kur është e mundur,e ruaj (e le në vend) paketimin e blerjeve të mia.

KONTRIBUTI im FINANCAR
Lista e partnerëve për ELIMINIMIN E MBETURINAVE TË NDRYSHME
1 – Qyteti duke përfshirë Bellerive-en (në Soyhières):
Gobat SA, 032/422 17 70, La Combatte 8, Develier
Met Fer SA, 032/421 40 20, La Ballastière (e He – e Pr, 7h-12h dhe 13h15-17h)
Caritas Jura, 032/421 35 60, rue (rruga) St-Henri 5 (e He – e Pr, 7h45-11h30 dhe 12h45-16h30)
2 – Stacioni (i trenit):
Gobat SA, 032/422 17 70, La Combatte 8, Develier
Met Fer SA, 032/421 40 20, La Ballastière (e He – e Pr, 7h-12h dhe 13h15-17h)
Caritas Jura, 032/421 35 60, rue (rruga) St-Henri 5 (e He – e Pr, 7h45-11h30 dhe 12h45-16h30)
Lidhjet
SEOD (Sindikata e përbashkët e komunave për asgjësimin e mbeturinave dhe mbetjeve tjera nga rajoni i Delémont-it)
www.dechets.ch

Zona: 1 – Qyteti duke e përfshirë Belleriv-en (Soyhières)

Pjesa e epërme e faqes

Mbeturinat shtëpiake
çdo të Enjte nga ora 07h00

Mbeturinat e gjelbëra (që kompostohen)
çdo të Hënë nga ora 07h00

Letra dhe kartoni
çdo të Marte nga ora 07h00
NB (Shënim): Letrat dhe kartonet mblidhen së bashku.Nuk do të mblidhen në qoftë se ato janë të vendosura në sasi të mëdha apo në thas (qese) plastike (pa taksë).
Mbeturinat që zënë shumë vend dhe që janë të djegshme
Grumbullimi periodik.
NB (Shënim): Gjërat që nuk mund të futën në thes (qese) prej 110 litrash. Që janë me dimensione më të mëdha se 50x50x50 cm, peshojnë në maksimum 50 kg. Më së tepërmi dy copë
sipas llojit gjërave.

Zona: 2 – Stacioni i Trenit

Pjesa e epërme e faqes

Mbeturinat shtëpiake
Çdo të Premte nga ora 07h00

Mbeturinat e gjelbëra (që kompostohen)
çdo të Hënë nga ora 07h00

Letra dhe kartoni
çdo të Marte nga ora 07h00
NB (Shënim): Letrat dhe kartonet mblidhen së bashku.Nuk do të mblidhen në qoftë se ato janë të vendosura në sasi të mëdha apo në thas (qese) plastike (pa taksë).
Mbeturinat që zënë shumë vend dhe që janë të djegshme
Grumbullimi periodik.
NB (Shënim): Gjërat që nuk mund të futën në thes (qese) prej 110 litrash. Që janë me dimensione më të mëdha se 50x50x50 cm, peshojnë në maksimum 50 kg. Më së tepërmi dy copë
sipas llojit gjërave.

Aerosolët-Apraratet për spërkatje të grimcave të një lëngu në ajër

Alumini dhe kanaçët

Të lëhen në vendët më të afërta të grumbullimit (shih hartën e bashkangjitur).

Pajisjet elektrike dhe elektronike

Të vendosen në vendët më të afërta të grumbullimit (shih hartën e bashkangjitur).

Berlingot –Paketimët e kartonit për lëngje,sidomos ato të qumështit

Rimerrën nga pikat e shitjes,qendrat e grumbullimit SENS/SWICO (Informatat në
fondacionin SENS: 024/424 20 44), Caritas Jura, Gobat SA, Met Fer SA, Stutzmann
(shih listën e lartë – shenuar të adresave dhe partënerve).
Qendrat e grumbullimit SENS/SWICO (Informatat në fondacionin SENS:
024/424 20 44)
Druri

Të futen në thasët e taksuar.

Kapsullat Nespresso
Të dëgohen të Gobat SA ose të Met Fer SA (shih listën e lartë – shenuar të
adresave dhe partënerve). Me pagesë.

Të dërgohen të Stutzmann (shih listën e lartë – shenuar të adresave dhe
partënerve).

.
Kartoni i pastër

Fishekët e bojës për printera (makina shkrimi)

Kartoni duhet të jetë i prezentuar në pako të lidhura, pesha mksimale e tyre nuk
duhet të tejkalon 18 kg.
CD-të

Mund të rimerrën në pikat e shitjës ose të futën në thasët e taksuar.

Hiri i drurit
Të futen në thasët e taksuar

Mbeturinat që kompostohen

Të futet në një thes të taksuar.

Mbeturinat që zënë shumë vend dhe që janë të djegshme

Lulet,lëkurërat, frutët, perimet, bari, llum kafeje, qese çaji, mbeturinat e kopshtarisë,
degët (në duaj të gjatë në maksimum 1,5 m dhe më diametër 40 cm).
Nuk përfshihen : bimët pushtuese,kashta që u shtrohet kafshëve..

Mbeturinat inerte (në sasi të vogla)

Mobilet e vjetëra,shtretërat, dyshekët,sustët (e kravatit), qilimat, skiat, enët boshe
nga 10 litra,pasqyrat,xhamat e dritares dhe dritaret,kapakët (fletët) e dritareve, lodra
të mëdha,qilimat e mbështjellë më gjatësi maksimale 1.5 m.
Nuk përfshihen: sendet më metal, rehabilitimi i banesës.
Mbeturinat shtëpiake speciale

Gobat SA ose Met Fer SA (shih listën e lartë – shenuar të adresave dhe
partënerve).

Kufomat e kafshëve
Të dërgohen në qendren e mbeturinave të mishit në Soyhière, 032/422 13 94.
Verejtje: dërgesat mund të bëhen vetëm nga e Hëna deri të Shtunën nga 9h30
deri në 11h30.

Rimerren falas nga K + S Entsorgung në Delémont, nr. i tel. 032/423 16 62, (të
Martën e tretë të muajit nga ora 16-të deri në 18-të) ose për më shumë
informacione: www.jura.ch/env ose në zyrën komunale K + S Entsorgung –
Delémont, Nr. I tel.
032 423 16 62 / hapja e kufizuar ose për më shumë informacione: www.jura.ch/env
apo në zyren komunale.
Hekurishtet
Karrige të kopshtit (pa plastik), tiganet,raftët metalike, biçikletat,qyngje, pjesë
mekanike, sustët metalike, korniza metalike,etj.Përjashtohen : pajisjet elektrike dhe
elektronike.

Vajrat minerale dhe bimore

Barërat (Medikamentët)

Të dërgohen në pikat më të afërta të grumbullimit (shih planin e bashkangjitur).

Neonet - llampat fluoereshente

Mund të kthehen në pikat e shitjës ( në farmaci).

Mbeturinat shtëpiake

Mund të kthehen përseri në pikat e shitjes, qendrat e grumbullimit SENS (Info
fondacioni SENS: 024/424 20 44), DELA SA, rue St-Henri 2 (zona industriale),
Stutzmann (shih adresat dhe listën e partnerëve të lartë-shenuar).
Në qendrat e grumbullimit SENS (Informata pranë fondacionit SENS: 024/424 20
44)
Letrat

Mbeturinat shtëpiake për të cilat nuk është i organizuar asnjë sistem i grumbullimit
selektiv,të futen në një thes të taksuar të SEOD-it,me peshë maksimale 18 kg,
ndërsa mbeturinat në sasi të medha,të hudhen në kontejnerët të pajisur më një
mikroçip elektronik.

PET-i (shishet e pijeve)
Gazetat,revistat, librat, gjethet, letrat coptuara, "lakërat turshi". Vendosen në pako të
lidhura,me peshë maksimale 18 kg. Përjashtohen: letrat e karbonit, stencilet (letrat e
dyllit) (të futen në një thes të taksuar).

Bateritë dhe akumulatorët

Të kthehen përseri në pikat e shitjes

Plastika

Rimerren në pikat e shitjes.

Plastikat bujqësore

Të futet në një thes të taksuar.

Gomat

Të dërgohen të Met Fer SA ose të Gobat SA (shih listën e lartë – shenuar të
adresave dhe partënerve) ose të hudhen në kontejnerët e pajisur me një microçip
elektronik.
Sazheksi

Rimerren në pikat e shitjes me pagesë të një takse.

Tekstili
Privat: në maksimum 30 litra, dërgohen në rue St-Sébastien 5, nga e Hëna deri të
Premten.Ndërmarrjet: më shumë se 30 litra, merret nga dyqanet dhe Caritas Jura

Shishet- gastaret e qelqit
Të dërgohen në pikat më të afërta të grumbullimit.( shih planin e bashkangjitur).
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Të dërgohet në pikat më të afërta të grumbullimit (shih planin e bashkangjitur). Gjatë
grumbullimit të tekstilit. Në kontejnerë të mbledhjes.
Gjatë mbledhjes se tekstileve
Në kontejnerët e tekstilit.
Bateritë e automjeteve
Rimerren në pikat e shitjes.

