
Të heqësh drejt  
mbeturinat në  
qytetin e Cyrihut

Mbeturina shtëpiake:  
Kontejneri gri (Hauskehricht)
Mbeturinat e djegshme nga ekonomia 
shtëpiake si p.sh. paketimet nga plasti
ka në thesin me detyrim pagese Züri 
në kontejnerin Züri për thasë

Ne marrim...

Mbeturina kaba, metale, pajisje 
elektrike dhe mall që hidhet në 
gropa (Sperrgut, Metall, Elektroge-
räte und Grubengut)
ERZ e merr materialin tek ju me porosi 
(me detyrim pagese). 
Prenotimi: +41 44 417 77 77

Mbeturina biologjike:  
Kontejneri jeshil (Bioabfall)
Mbetje ushqimore dhe mbeturinat e 
kuzhinës nga ekonomitë shtëpiake si 
dhe mbeturinat bimore, të lirshme të 
kopshtit 

Mos hidhni plastikë në kontejnerin
për mbetjet biologjike.

Karton
Grumbullim çdo dy javë, të deponohen 
në mëngjes më së voni në orën 7, me
gjithatë më së hershmi në ditën para
prake në anën e rrugës (të bëra tufë 
dhe të lidhura)

Letër (Papier)
Grumbullim çdo dy javë, të deponohen 
në mëngjes më së voni në orën 7, me
gjithatë më së hershmi në ditën para
prake në anën e rrugës (të bëra tufë 
dhe të lidhura)

Legjenda për kalendarin e heqjes së mbeturinave

           Mbeturina shtëpiake 
(Abfuhr Hauskehricht)

Mbeturinat biologjike 
(Abfuhr Bioabfall)

Në kalendarin për heqjen e mbeturi
nave ju gjeni të gjitha datat e grum
bullimit për rajonin tuaj postar,  
planin e udhëtimit të tramvajit Cargo 
dhe të ETramvajit si dhe automjetit 
për mbeturina të veçanta:  
stadtzuerich.ch/entsorgen 

Të gjitha informacionet rreth temës së mbeturi
nave ju i gjeni nën stadtzuerich.ch/entsorgen

(Kartonsammlung)

letër
(Papiersammlung)

Karton

1 Automjeti për mbeturina të 
veçanta 
(Sonderabfall-Mobil)



Mbrapa në pikën e shitjes
— Bateri
— Pajisje elektrike
— Paketime plastike në
     qeset permbledhese 
     (stadtzuerich.ch/plastik)
— Shishe piejsh PET 
— Shishe plastike
— Mbeturina të veçanta 

Oborre riciklimi Hagenholz dhe 
Werdhölzl (Recyclinghof)
Në sasi të zakonshme shtëpiake: 
shishe pijesh, mall që hidhet në gropa, 
pajisje elektrike, kuti kartoni pijesh, ba
teri shtëpiake, metale si dhe libra, kap
sula kafeje prej alumini, karton, tapë, 
letër, mbeturina kaba, shishe plastike 
PET, stiropor, tekstile

Vendi i grumbullimit të mbeturina-
ve të veçanta në Hagenholz
(Sonderabfall-Sammelstelle)
Mbeturina kimike dhe helmuese si aku
mulatorë, asbest, bateri, fishek printeri, 
bojë, shishe xhami, mjete mbrojtëse 
për drurë/bimë, mjete ndriçimi, mjete 
tretëse, medikamente, mjete pastrimi, 
kanoçe spërkatjeje

Automjeti për mbeturina të  
veçanta (Sonderabfall-Mobil)
1 x në vit në lagjen tuaj 

Vendi i grumbullimit të trupave të 
kafshëve në Hagenholz
(Tierkörper-Sammelstelle)
Kafshë të vogla të ngordhur si qeni, 
macja, derrkuc Indie, zogj si dhe gëzof, 
qime të kafshëve

Stadt Zürich
Tiefbau und Entsorgungsdepartement
ERZ Entsorgung + Recycling
Hagenholzstrasse 110
8050 Zürich

Ju sillni...

Vendi i grumbullimit të lëndëve  
me vlerë  
(Wertstoff-Sammelstelle)
Xham me hapësirë boshe si shishe 
xhami, metale të vogla si kanoçe, 
pjesërisht vajra të lëngshme, tekstile

Mbi 160 vende të grumbullimit në qyte
tin e Cyrihut

Cargo-Tramvaji (Cargo-Tram)
Alumin, mall që hidhet në gropa, kuti 
kartoni pijesh, kapsula kafeje prej me
tali shishe plastike, mbeturina kaba, 
stiropor dhe tekstile

1012 x në vit në një stacion të trafikut 
të Cyrihut në afërsinë tuaj. Për këmbë
sorë  Furnizimi me makinë nuk lejohet.

E-Tramvaji (E-Tram)
Pajisje zyre, pajisje shtëpiake, kabull, 
pajisje zbavitëse, vegla elektrike 

1012 x në vit në një stacion të trafikut 
të Cyrihut në afërsinë tuaj. Për këmbë
sorë  Furnizimi me makinë nuk lejohet. 

Bashkëpunëtorët tanë kanë përgjigje në rast të pyetjeve mbi heqjen. Na merrni në telefon, dhe ne ju këshillojmë 
juve me kënaqësi, si të shpëtoni nga mbeturinat tuaja në mënyrë të rehatshme dhe ekologjike.  
Telefoni +41 44 417 77 77, të hënë deri të premte pa ditë festash, ora 7 deri 17

Të gjitha informacionet rreth temës së mbeturinave ju i gjeni nën stadtzuerich.ch/entsorgen E
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në gjermanisht dhe anglisht

ditë të grumbullimit dhe informacione 

me funksion rikujtimi (për iOS dhe Android)

Aplikacion falas

«Entsorgung + Recycling Zürich»


