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Për më tepër 

informacion në 

faqe 4 ! 

Pikat e shitjes 

Qeset zyrtare të mbeturinave:  pullat me tarifë: 
- COOP, Markthof - Shërbimi në  

- Coop Pronto Tankstelle  Komunë, kati 
- Denner Discount, Markthof  përdhes, majtas 

- Migros, Markthof 

- Milchexpress, Familie Gutknecht 
 

 

Tarifat 2023 (çmimet duke përfshirë  TVSH) 
Tarifat bazë vjetore  prej 45.00 Fr do të faturohen  për familje ose për ndërmarrje tregtare. 

 

Mbeturina/ Mbeturina të mëdha 
Pulla e kontejnerit 600l Fr.30.00 

Pulla e kontejnerit 800l Fr.38.00 

Bulky goods stamp Fr.10.00 

Qeset*17 l  Fr.0.90 

Qeset* / ngjitës  35 l Fr.1.70 

Qeset** / ngjitës 60 l Fr.2.90 

Qeset** / ngjitës 110l Fr.5.30 

 

*Qese te disponueshme vetëm në rrotulla me 

nga 10 thasë secila 

** Qese te disponueshme vetëm në rrotulla me 

nga 5 thasë secila 

 

Mbeturina jeshile 
Pullat me tarifë për zbrazjen individuale të kontejnerëve/ për deng 
deri në 80 l (1 pullë) Fr.2.00 

deri në 140 l (2 pulla) Fr.4.00 

deri në 240 l (3 pulla) Fr.6.00 

deri në 360 l (4 pulla) Fr.8.00 
deri në 800 l (1 pullë speciale) Fr.20.00 
  

 Vinjeta vjetore për kontejnerë (e vlefshme 1.12.22 - 31.1.24) 
 deri në 40 l / 80 l Fr.26.00 / 52.00 

 deri në140 l / 240 l / 360 l Fr.80.00/ 160.00 / 240.00 

 deri në 660 l / 800 l Fr.400.00/ 480.00 
 



Lloji i mbeturinave Çfarë i përket? Çfarë nuk i  përket ?    Sigurimi / Dorëzimi Data / Sistemi i grumbullimit 

 Mbeturina 

shtëpiake  
aplikohet tarifë 

Mbeturina të djegshme si plastike, 

artikuj lëkure, çanta rrobash, artikuj 

higjienik, pelena, llamba, plehra 

macesh etj. 

Gjithçka që përndryshe mund të 

hidhet (përpunohet, riciklohet). 

Në qeset zyrtare të mbeturinave ose 

me pulla me tarifë. 

Grumbullimi të enjten, 

rrjedha e grumbullimit mund të ndryshojë 

në një njoftim të shkurtër, mbledhja e 

mbeturinave fillon prej orës 7 të 

mëngjesit. 

Përjashtim: 

E shtune, 20 Maj (pas Të ngjiturit e Jezusit 

në qiell) 

E shtune, 10 Qershor (pas Korpi dhe Gjaku 

i Krishtit ) 

 

 Mbeturina  të 

mëdha 
aplikohet tarifë 

Gjithçka që nuk përshtatet me 

qeset zyrtare dhe nuk bie nën 

mbeturinat e tjera. Mobiljet e 

çmontuara dhe të paketuara Gjithçka që përndryshe mund të 

hidhet. Veçanërisht tenxhere, 

frigoriferë, pajisje sportive, orendi 

guri, metale, etj. Për artikuj në 

gjendje të mirë, përdorni gjithashtu 

shërbimet e dyqaneve për gjëra të 

përdorura( gjëra të dorës së dytë) 

Me pulla zyrtare për mbeturina të 

mëdha. Ju lutemi hiqni sendet jo të 

djegshme si metali, qelqi, etj. 

Maks. Madhësia 100 x 50 x 50 cm. 

Maks. pesha 25 kg. 

 Sende 

individuale të 

mëdha  
aplikohet tarifë 

Mallra të djegshëm, të rënda: kuti, 

pjesë mobiljesh, shtretër të 

çmontuar, qilima, vetëm copa 

individuale 

Me pulla zyrtare për mbeturina të 

mëdha/masive/të rënda. Vendoseni 

në dispozicion në orën 7 të mëngjesit 

në ditën e mbledhjes. Ju lutemi hiqni 

sendet jo të djegshme si metali, qelqi, 

etj. 

E enjte, 23 Mars 2023 dhe 

E enjte, 28 Shtator 2023 

 Mbeturina 

jeshile  
aplikohet tarifë 

Mbeturinat e kuzhinës, mbeturinat e 

ushqimit, bajgat e kafshëve të 

vogla, hiri i drurit (në sasi të vogla), 

mbeturinat e kopshtit, toka e vjetër 

në vazo, llumi i kafesë, lëndina, 

prerjet e pemëve dhe gardheve 

Gurë, kanaçe, plastikë, vajra, sende 

jo të kompostueshme, pëlhura letre, 

tekstile. Varg dhe tel plastik. 

Mbeturina macesh (të infektuara 

nga viruset). 

Neofitet bëjnë pjesë në mbeturinat 

shtëpiake! 

Me pulla zyrtare të tarifave në 

kontejnerë të veçantë me kapak; 

mbeturinat e kopshtit gjithashtu të 

paketuara. 

Grumbullimi të Marteve ne vijim, prej orës 

7 të mëngjesit, 

3/17/31 Janar 

14/28 Shkurt 

Mars - Nëntor: çdo të Marte 

5/19 Dhjetor 

 
Letër 
falas 
 

Letër, gazeta, revista, broshura, 

broshura, zarfe (gjithashtu me 

dritare/zarfe me hapje ku shihet 

adresa), libra telefonik, libra (pa 

mbulesë, kurriz) 

Karton, qese letre, paketim të 

qumështit dhe lëngjeve të frutave, 

letër të veshur me plastikë dhe 

alumin, plastike, letër lule, peceta 

letre / pëlhura / mbulesa tavoline 

Paketuar bukur me spango, jo në 

çanta transportuese, thasë ose kuti, 

etj. 
Grumbullimi të Dielave, prej orës 8 të 

mëngjesit: 

28 Janar 

1 Prill 

3 Qershor 

19 Gusht 

28 Tetor 

9 Dhjetor 

 Karton 
falas 

Kuti kartoni dhe kartoni të valëzuar, 

kuti kartoni frutash dhe perimesh, 

letër ambalazhi, kuti vezësh 

Dosjet , çantat e letrës, paketimet e 

qumështit dhe lëngjeve të frutave, 

letra të veshura, karton  të 

detergjentve pastrues, plastike, 

tekstile 

Të palosur dhe të lidhur mjeshtërisht 

me spango, jo në çanta 

transportuese, thasë ose kuti, etj. 

 Qelq/Xham 
falas 

Shishe, kavanoza konservimi Qeramikë, porcelan, dritare, gota 

për pije, pasqyra => materiale inerte 

mbylljet, tubat fluoreshente, drita 

llamba 

Rendit sipas ngjyrës. 

Ju lutemi vini re orët e kufizuara të 

përdorimit të pikave të grumbullimit! 

 

 

Pikat grumbulluese: 
- Qendra Teknike (jo vajra), Nuss-

baumen, 

- Qendra Tregtare Markthof, 

Nussbaumen 

- Parkingu Komunes/Gemeindehaus, 

Nussbaumen, 

- Parkingu  Rest. Hirschen, Kirchdorf 

 

 Kanaçe çeliku 

& alumini 
falas 

Të gjitha kanaçe e bëra prej çeliku, 

kapakët e teneqeve të shisheve 

dhe kavanozëve për ruajtje, fletë 

alumini, pjesë të vogla alumini 

Fletë ndotëse, alumini i veshur si letër 

gjalpi/margarine, paketim supash, 

etj. 

Ju lutemi vini re orët e kufizuara të 

përdorimit të pikave të grumbullimit! 

 Vajra 
falas 

Vaj  për gatim, motor dhe vajra 

lubrifikues 

Benzinë, naftë, helme, acide, alkale, 

ngjyra mbetje të rrezikshme. 

Hidheni në pikën e grumbullimit të 

vajit. Merrni kontejnerë bosh me vete. 

Vini re orët e përdorimit të pikave të 

grumbullimit! 



 
 

Rroba të vjetra 
 falas 
 

Veshje akoma të përdorshme të të 

gjitha llojeve dhe madhësive, 

këpucë (të bashkuara në çifte) dhe 

tekstile shtëpiake 

Çizme skish, lecka, tekstile të 

ndotura dhe me defekt. 

Në çanta të shpërndara për këtë 

qëllim ose sipas udhëzimeve të 

organizatave të ndryshme që bëjnë 

grumbullimin. 

Pikat grumbulluese në Nussbaumen: 

Qendra Teknike, Qendra Tregtare 

Markthof,Qendra Komunitare e Parkimit. 

Pika grumbulluese në Kirchdorf: mbrapa 

stacionit të autobusit. 

 Metale të 

vjetra 

falas 
 

Biçikleta, shufra, profile, cilindra 

hekuri të hapura, shina, tuba 

shkarkimi, objekte më të mëdha 

alumini, metale me ngjyra etj. 

Pajisje shtëpiake, radio, televizione, 

frigoriferë pajisje elektrike, bateri 

makinash 

Pjesë më të mëdha individuale dhe 

pjesë të vogla pa plastikë, pjesë 

gome etj. 
Pikat grumbulluese  nën mbikëqyrje 

 Qendra Teknike, Nussbaumen, 
brenda rrethojave të shërbimit të 

ndërtesës 

 

Muajt Mars deri në Tetor: 
E Shtunë nga 09.00  deri në 11.30 

Mbyllur: 

Të Shtunen e Pashkëve(8 Prill 2023) 

 

Muajt e dimrit një herë në muaj në: 

E Shtunë 7 Janar 

E Shtunë 4 Shkurt 

E Shtunë 4 Nëntor 

E Shtunë 2 Dhjetor 

 

 

 

Malli i dorëzuar kontrollohet! 

 Material i 

përzier 
falas 

Guri natyror, tulla, qeramikë (e pa 

lyer), pllaka guri / betoni, mbetje 

llaçi, rrënoja betoni, material 

zhavorri nga argjinaturat e rrugës Llamba, tuba fluoreshente, llamba 

kursyese energjie, metale, plastike të 

vjetra, mbetje ndërtimore 

Ruhen lirshëm në koritë/gropa pa 

kontejnerë 

Lejohen vetëm sasi të vogla 

(mbeturina shtëpiake, pa mbeturina 

komerciale). 
Materiale 

Inerte 
falas 

Mbetje minerale si qeramika, 

porcelani, vazo lulesh, xham 

dritareje, pasqyra, gips, eternit 

 EPS, Stiropor, 

Sagex 

falas 

 EPS e bardhë e vërtetë (shkumë e 

ngurtë polistiren e zgjeruar). Mund 

të prishet. Perlat / struktura e 

huallit(strukture e hojeve të bleteve) 

EPS me ngjyra, fileta te lirshme prej 

polistirol poroz ne formë të qipsave 

(për transport të gjërave që janë të 

thyeshme). Ky material është i përzier 

me polietilen dhe materiale të tjera. 

Hidhni vetëm material të pastër pa 

pjesë të huaja. 

 Nespresso 

kapsula 
falas 

Vetëm kapsulat origjinale Nespresso Kapsula të tjera të kafesë. Futni vetëm kapsulat Nespresso pa 

material të huaj. 

 Kon i tapës 
falas 

Tapat e shisheve të verës dhe 

shampanjës, vetëm kone natyrore, 

të vërteta 

Kone artificiale, mbyllje plastike Hidhni vetëm material të pastër pa 

pjesë të huaja. 

 Llambat 

kursyese të 

energjisë, 

tubat 

fluoreshente 

falas 

Të gjitha llojet e llambave 

shkarkuese, llambave fluoreshente, 

tubave neoni, llambave që kursejnë 

energji, llambave të solariumit 

 

Llamba inkandeshente dhe llamba 

halogjene 

Pa paketim dhe të pathyera. 

Asnjëherë në qesen e plehrave! 

Ktheni në një pikë shitje 

 PET shishe 
falas 

Shishet e pijeve me etiketë riciklimi 

PET 
Shishet me vaj, uthull dhe shampo, 

shishe të tjera plastike Mbledhja e 

plastikës në pikat e shitjes 

Shtrydhni shishet bosh para se t’i 

hidhni brenda. 

Pikat e grumbullimit: kontejnerët e 

kaltër/verdhë në pikat e shitjes. 

 Bateri 

falas 
 

Bateritë e thata, akumulatorët e 

vegjël, bateritë e makinave dhe 

motoçikletave (akumulatorët) etj. 

Mos i zbrazni bateritë, përmbajtja 

është toksike. 

Ktheni në pikën e shitjes ose dërgojeni 

te një kompani e hedhjes së 

mbeturinave. 

Ktheni në një pikë shitje 

 Pajisjet 

elektronike 

dhe elektrike 

falas 

 

Pajisjet elektronike të zyrës / shtëpisë 

dhe të konsumit si PC, telefonë, 

tenxhere, frigoriferë, lavatriçe, 

aparate kafeje, blender TV, radio 

etj. 

Mos i zbrazni bateritë, përmbajtja 

është toksike. 

Kur blini pajisje të reja, ktheni ato tek 

shitësit specialist (falas) ose dërgojini 

ato në një kompani të hedhjes. 

Ktheni në një pikë shitje 



 Goma 
aplikohet tarifë 

Gomat e makinave dhe 

motoçikletave 

 Ktheni te garazhet ose drejtohuni tek 

një kompani e deponimit. 

Ktheni në një pikë shitje 

 Mbeturina të 

rrezikshme 

falas 
 

Helmet, acidet, tretësit, ilaçet, 

alkalet, mjetet pastruese, mbetjet e 

bojës, agjentët spërkatës, kimikatet 

fotografike 

Mbetje vaji  => Vajrat Nëse është e mundur, ktheni 

kontejnerët origjinal. Asnjëherë mos 

derdhni substanca të ndryshme së 

bashku. Etiketoni kontejnerët. 

Ktheni në një pikë shitjeje 

Pikat lokale të grumbullimit (deri në 5 kg): 

- SUN STORE SA Parfumeri Farmaci 

- TopPharm Damian Farmaci & Barnatore  

  të dy  në Markthof, Nussbaumen     

Sasi më të mëdha me pagesë: 

- Chiresa AG, Turgi 

Për më shumë informacion lidhur me grumbullimin, shihni faqen e pasme www.obersiggenthal.ch/umwelt-verkehr/entsorgung  

 

Datat e përjashtimit 

Grumbullimi i mbeturinave 

shtyhet 

Nëse mbledhja e mbeturinave bie në një festë publike, ajo do të shtyhet për të Shtunën vijuese: 

- Të ngjiturit e Jezusit në Qiell 18 Maj 2023 -> e Shtunë 20 Maj 2023                  - Korpi i Krishtit 8 Qershor 2023 -> 10 Qershor 2023 

Mbeturina jeshile shtyhet - Dita kombëtare 1 Gusht -> e Hënë 31 Korrik 2023 

 

 

Informacione të mëtejshme 

Sendet e reciklueshme Për pajisje funksionale, libra, artikuj kuzhine, sende të vogla, etj., Ju lutemi kontaktoni dyqanet e afërta per gjera te dorës së dytë/përdorura. -  

Brocki International, Lupfig, Tel. 079 737 56 74, www.brocki-international.ch 

- Uncle Tom's Brocki, Wettingen, tel. 056 426 62 70, www.emil-schmid.ch/onkel-tom-s-brocki. Gjithashtu pranon mobilje dhe sende më të 

mëdha (me tarifë). 

Mallra të mëdha dhe 

sende individuale të 

mëdha 
 aplikohet tarifë 

Artikujt e rëndë individualë që nuk mund të përfshihen në mbledhjen e rregullt të së Enjtes ose koleksionet speciale të artikujve të rëndë duhet 

të dërgohen direkt në impiantin e djegies së mbeturinave në Turgi (www.kvaturgi.ch, tel. 056 201 91 11) ose t'i dorëzohen një kompanie 

transporti për asgjësim kundrejt pagimit të transportit dhe shpenzimeve të asgjësimit. Ju lutemi vini re ofertat e dyqaneve të dorës së dytë. 

KVA Turgi 

aplikohet tarifë 

Impianti i djegies së mbeturinave në Turgi është i hapur për individë privatë si më poshtë: 

E Hënë. – E Premte. 07.30 - 11.00 dhe 13.30 - 16.00, E Shtune. 08.00 - 12.00 (hyrja e fundit 15 minuta para mbylljes). 

Pikat rajonale të 

grumbullimit të 

mbeturinave 

pjesërisht aplikohet tarifë 

Pothuajse të gjitha materialet mund të hidhen në afërsi të afërt në vendet e mëposhtme: 

• AarviaLogistik AG, Siggenthal-Station, 056 426 79 00   - Häfeli-BrüggerAG, Klingnau; 056 267 55 55   - RelogisFrunz AG, Gebenstorf 056 282 13 18 

• "brings!"Obrist AG, Turgi, 056 223 20 23   - Special waste: Chiresa AG, Turgi, 056 201 70 80 

Shërbimi i kontejnerve Birchmeier-Drack AG, Kirchdorf, Tel. 056 282 13 55-Relogis Frunz AG, Nussbaumen, Tel. 056 282 13 18 

Kufomat e kafshëve 

falas 
 

Kufomat e vogla të kafshëve shtëpiake mund të sillen në pikën rajonale të grumbullimit të qytetit të Baden, zona tregtare "im Grund", në 

Baden-Dättwil nga e hëna në të dielë gjatë 24 orëve. Kufomat e kafshëve duhet të depozitohen të pa-paketuara në kontejner në pikën e 

mbledhjes së kufomave. Në rast emergjence, ju lutemi kontaktoni shërbimin e ndërtimit të komunës sonë, tel. 056 282 59 10 (orari i punës) / 

079 405 04 83 (shërbim në thirrje). 

Kafshët e fermave dhe kafshët e tjera të mëdha (200 kg ose më shumë) duhet të raportohen tek GZM Extraktionswerk AG në Lyss për heqjen, 

tel. 032 387 47 87 (orari i zyrës) / 032 384 33 33 (shërbimi në thirrje) 

Biçikletat 

falas 

Biçikletat e vjetra në gjendje të mirë pranohen dhe riciklohen nga: - 

• Marcel Rohner, Nussbaumen, Tel. 056 221 24 30 

http://tel.search.ch/nussbaumen/schulstrasse-2/sun-store-sa


• Verein Lernwerk, Limmatstrasse 55, Vogelsang-Turgi, Tel. 079 204 59 45 

Pemët e Krishtlindjeve 

(bredh/pisha), 
 falas 

Në janar, pemët e Krishtlindjeve mund t'i jepen grumbullimit të mbetjeve jeshile falas. Të gjitha materialet e huaja (dekorimet etj.) duhet të 

hiqen. 

Kompost plehrash 

falas 

Komuna shpërndan plehra nga Kompogas Bioriko AG për popullatën falas. Sasi të vogla plehrash mund të dorëzohen në pikën e mbikëqyrjes 

së grumbullimit në Qendrën Teknike, Nussbaumen. Ju lutemi vini re orët e hapjes së pikës së grumbullimit. 

Shërbimi i copëtimit 

falas 
 

Kompanitë e mëposhtme do të presin prerjet tuaja drunore për një faturë (furnizuesit e mëtejshëm mund të gjenden në shtypin ditor). 

• Hotz Gartenbau AG, Untersiggenthal, Tel. 056 210 10 55 

• Armin Köpfli, Lengnau, Tel. 079 242 87 38 

• Edmund Zimmermann, Ehrendingen, Tel. 079 353 32 54 

Çështjet e mbeturinave Për informacion të përgjithshëm mbi hedhjen e mbeturinave, ju lutemi kontaktoni Departamentin e Ndërtimit dhe Planifikimit, tel. 056 296 21 

40. 

• Ju mund të gjeni informacione të mëtejshme në faqen e internetit të komunës Obersiggenthal në www.obersiggenthal.ch/umwelt-

verkehr/entsorgung. 

•  Nëse keni pyetje ose shqetësime në lidhje me mbledhjen e mbeturinave dhe mbeturinave të gjelbra, ju lutemi kontaktoni 

kompaninë e grumbullimit Obrist Transport + Recycling AG, Industriestrasse 13, 5432 Neuenhof, tel. 056 416 03 00, www.obrist-

transporte.ch 
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