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Qendrat e deponimit

 

Abfallberatung: Telefon 071 224 50 50 / esg.beratung@stadt.sg.ch www.abfall.stadt.sg.ch  

 

 
Abfuhrdaten für Altwinkelnstrasse 
1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 

Abfuhrgebiet 

A Glas/Alu-Sammelstellen in Ihrer Nähe 
 Bahnhof Winkeln, Letzistrasse 
 Sturzeneggstrasse / Kräzernstrasse 
 EKZ Lerchenfeld, Zürcher Strasse 
 Stationsstrasse 53 
 

  
Sperrgutmarken-Verkaufsstellen 
 Bäckerei Gschwend, Herisauer Strasse 73 
 Apotheke Sun Store, Shopping Arena U1 
 Bäckerei Frei, Zürcher Strasse 277 
 Bruggen-Apotheke, Fürstenlandstrasse 183 
 

  
Entsorgungszentren 
 EFM Entsorgungsfachmarkt AG 

Letzistrasse 20, St.Gallen-Winkeln www.entsorgungsfachmarkt.ch  
Telefon 071 311 32 56 
E-Mail info@efmag.ch 

 Entsorgungscenter Ost Max Müller AG Martinsbruggstrasse 98, St.Gallen-Neudorf www.mueller-transport.ch  
Telefon 071 282 50 82 
E-Mail dispo@mueller-transport.ch 

      Kehrichtabfuhr 
Sammelbeginn 

ab 7.00 Uhr 

wöchentlich 

Papierabfuhr 
Sammelbeginn  

ab 8.00 Uhr 

Abfuhrdaten: 

Kartonabfuhr 
Sammelbeginn  

ab 8.00 Uhr 

Abfuhrdaten: 

Metallabfuhr 
Sammelbeginn  

ab 7.00 Uhr 

Abfuhrdaten: 

Grüngutabfuhr 
Sammelbeginn  

ab 7.00 Uhr 

wöchentlich 

Häckseldienst 
Anmeldung bis Do 

der Vorwoche 

Tel. 071 224 50 50 jeden Montag 
Ausnahmen: 

13.04.20 
Di 14.04.20 

01.06.20 
Di 02.06.20 

 
 
 
Bereitstellung 
Den Abfallsack so 
kurz wie möglich 
vor der Abfuhr 
hinausstellen 
oder, wo vorhan-
den, öffentliche 
Unterflurcontainer 
benützen 

Fr 26.07.19 Fr 12.07.19 Fr 27.09.19 jeden Montag 
An Feiertagen fällt 
die Sammlung aus 
und wird nicht 
nachgeholt 
 
 
 
 
 
 
Jetzt Abo lösen auf 
www.grüngutbesser.ch 
oder Ihren Vermie-
ter anfragen 
 

Herbst 2019 
16.09. – 20.09. 
30.09. – 04.10. 
14.10. – 18.10. 
28.10. – 31.10. 
11.11. – 15.11. 

Fr 09.08.19 Fr 23.08.19 Fr 24.04.20 
Fr 06.09.19 Fr 04.10.19  
Fr 20.09.19 Fr 15.11.19  
Fr 18.10.19 Fr 27.12.19  
Do 31.10.19 Fr 07.02.20  

Frühling 2020 
02.03. – 06.03. 
16.03. – 20.03. 
30.03. – 03.04. 
14.04. – 17.04. 

Fr 29.11.19 Fr 20.03.20  
Fr 13.12.19 Fr 01.05.20  
Fr 10.01.20 Fr 12.06.20  
Fr 24.01.20   
Fr 21.02.20   

 Fr 06.03.20   
 Fr 03.04.20   
 Fr 17.04.20   
 Fr 15.05.20   
 Fr 29.05.20   
 Fr 26.06.20   
    
    
 

Kehrichtabfuhr Papierabfuhr Kartonabfuhr Metallabfuhr Grüngutabfuhr Häckseldienst

Sammelbeginn 
ab 7.00 Uhr

Sammelbeginn 
ab 8.00 Uhr

Sammelbeginn 
ab 8.00 Uhr

Sammelbeginn 
ab 7.00 Uhr

Sammelbeginn 
ab 7.00 Uhr

Anmeldung Mo – Do 
in der Vorwoche

wöchentlich
jeden Montag

wöchentlich
jeden Montag

Ausnahmen Abfuhrdaten Abfuhrdaten Abfuhrdaten An Feiertagen fällt 
die Sammlung 
aus und wird nicht 
nachgeholt

Tel. 071 224 50 50

Mo 13.04.2020 Fr 26.07.2019 Fr 12.07.2019 Fr 27.09.2019 Herbst 2019

Di 14.04.2020 Fr 09.08.2019 Fr 23.08.2019 Fr 24.04.2020
Jetzt Abo lösen auf  
www.grüngutbesser.ch 
oder Ihren Vermieter 
anfragen!

16.09. – 20.09.

Mo 01.06.2020

Di 02.06.2020

Fr 06.09.2019 Fr 04.10.2019 30.09. – 04.10.

Fr 20.09.2019 Fr 15.11.2019 14.10. – 18.10.

Fr 18.10.2019 Fr 27.12.2019 28.10. – 31.10.

Do 31.10.2019 Fr 07.02.2020 11.11. – 15.11.

Fr 29.11.2019 Fr 20.03.2020

Fr 13.12.2019 Fr 01.05.2020 Frühling 2020

Fr 10.01.2020 Fr 12.06.2020 02.03. – 06.03.

Fr 24.01.2020 16.03. – 20.03.

Fr 21.02.2020 30.03. – 03.04.

Fr 06.03.2020 14.04. – 17.04.

Fr 03.04.2020

Fr 17.04.2020

Fr 15.05.2020

Fr 29.05.2020

Fr 26.06.2020A
A

b
fu

h
rg

eb
iet

Ihre Abfuhrdaten
1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020

Der Abfallkalender 2019/2020
Sie finden hier die Abfuhrdaten für Ihr 

Abfuhrgebiet sowie die wichtigsten 
Informationen zur Abfallentsorgung in der 

Stadt St.Gallen.

Detaillierte Informationen
wie das Abfall-ABC und auch die Abfuhr-

pläne anderer Gebiete siehe unter
www.abfall.stadt.sg.ch

Falls Sie nicht über einen Internetanschluss 

verfügen oder etwas auf unserer Web- 

seite nicht finden können, rufen Sie bitte die 

Abfallberatung Tel. 071 224 50 50 an.

Erinnerung per E-Mail oder SMS
Lassen Sie sich mit E-Mail oder SMS auf 

die nächste Kehrichtabfuhr, Papier-, 
Karton- und Metallsammlung sowie den 

Häckseldienst aufmerksam machen.
Anmelden: www.abfall.ch (Abfall-Mail)

MobileSG
Die mobile Website und App der Stadt 

St.Gallen. Finden Sie unter der Rubrik 

«Abfallentsorgung» die Sammelstelle in 

Ihrer Nähe oder lassen Sie sich über die 

nächste Abfallsammlung an Ihrer Strasse 

via Push-Nachricht informieren.

Grüngut sammeln, 
Säcke sparen!

Kalendari i mbeturinave për pajisjet celulare 

MobileSG, faqja e internetit dhe aplikacioni i qytetit St.Gallen: Gjeni 
në rubrikën «Deponimi i mbeturinave» pikën e grumbullimit në 
zonën tuaj ose informohuni për grumbullimin e ardhshëm të mbeturi-
nave në rrugën tuaj nëpërmjet mesazhit Push > në dyqanin tuaj të 
aplikacioneve

Kujtesë për të dhënat e shkarkimit me e-mail/SMS

Merrni njoftim me e-mail ose SMS për grumbullimin e ardhshëm të 
mbeturinave, grumbullimin e letrës ose kartonit në zonën tuaj ose 
shërbimin e copëtimit. > www.abfall.ch

Të dhënat e shkarkimit sipas rrugëve 

Oraret e shkarkimit të rrugëve individuale përmbajnë të dhënat e 
grumbullimit të mbeturinave, si dhe të dhënat e grumbullimit të 
letrës, kartonit dhe skrapit të mbeturinave. Ato janë në dispozicion si 
PDF për printim dhe si skedar ICS për import në kalendarin elektro-
nik. Ruani skedarin ICS në kompjuterin tuaj dhe pastaj importoni të 
dhënat në kalendarin tuaj.

Të dhënat e shkarkimit për rrugën Tuaj i gjeni këtu:
www.abfall.stadt.sg.ch > Abfuhrplan
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Qendrat e deponimit
Pothuajse të gjitha llojet e mbeturinave mund të 
hidhen në qendrat e deponimit. Tarifat e deponimit 
duhet të paguhen në nivel lokal.

Letra, karton, shishe qelqi, kuti prej alumini/kallaji, 
shishe plastike, mbeturina elektronike, tekstilet e 
përdorura mund të grumbullohen pa pagesë.

EFM Entsorgungsfachmarkt AG
Letzistrasse 20, St.Gallen Winkeln
www.entsorgungsfachmarkt.ch
Tel.  071 311 32 56
E-Mail  info@efmag.ch

Oraret e punës: 
Hë – Pr  ora 9.00 – 12.00 / 13.30 – 18.00
Sht  ora 9.00 – 13.00

Entsorgungscenter Ost Max Müller AG
Martinsbruggstrasse 98, St.Gallen Neudorf
www.muellertransport.ch
Tel.  071 282 50 82
E-Mail  dispo@muellertransport.ch

Oraret e punës: 
Hë – Pr  ora 7.00 – 11.45 / 13.00 – 17.00 
Sht  ora 8.00 – 11.30 

Recycling-Abholservice läbeplus
Shërbim me biçikleta ECargo për zyrat dhe 
familjet. Informacion rreth abonimit vjetor
www.laebeplus.ch, kontakt@laebeplus.ch, 
Tel. 071 310 00 04
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Përgatitja 

Mbeturinat e brendshme mund të hidhen 
vetëm në thasët e tarifave zyrtare të 
qytetit të St Gallen-it. 

Vendosni qesen e mbeturinave në orën 
7 para fillimit të grumbullimit ose, nëse 
është e mundur, përdorni kontejnerë 
nëntokësorë publikë. Një qese e vendo-
sur shumë herët mund të shqyhet nga 
kafshët.

Kontejnerë nëntokësor publik
Përdorni kontejnerët nën dysheme në 
zonën tuaj për të shkatërruar qesen e 
plehrave në çdo kohë, pavarësisht nga 
të dhënat e shkarkimit.

Qeset e parapaguara

Volume dhe çmime
Çmimet e shitjes për rolon (përfshirë TVSH)
	17-Litra Qese  10 copë  Fr. 10.—
	35-Litra Qese  10 copë  Fr. 20.—
	60-Litra Qese  10 copë  Fr. 34.—
	110-Litra Qese 5 copë  Fr. 30.—

Pikat e shitjes
Qeset e parapaguara mund të blihen në të 
gjitha supermarketet, si dhe në shumicën 
e dyqaneve të lagjeve të qytetit.

Pesha e qeseve të mbushura me 
mbeturina
Peshat maksimale në vijim nuk duhet të 
tejkalohen:
	17-Litra Qese  afro 4 kg
	35-Litra Qese  afro 7 kg
	60-LLitra Qese  afro 15 kg
	110-Litra Qese  afro 25 kg

Qese të dëmtuara të plehrave
Qese të reja të mbeturinave me defekte 
prodhimi mund të shkëmbehen në pikën 
e shitjes. Ju lutemi na tregoni problemet 
tuaja me qese të reja, të dëmtuara: 
Tel. 071 224 50 50 ose 
esg.beratung@stadt.sg.ch

> Vazhdimi në faqen tjetër

Të dhënat e shkarkimit 
për rrugën Tuaj do ti 
gjeni online këtu:

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan

Ju mund të gjeni një pasqyrë të të gjitha 
lokacioneve publike të kontejnerëve 
nëntokësor në internet: www.bit.ly/2mkxRbW

Mbeturina shtëpiake
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Mund të hidhet në qese plehrash 

Hiri nga skara oxhaku (i ftohtë), pecetat, CD/
DVD, puplat, iamzheri rrëshqitëse, shirita me 
ngjyra, llamba, mallra gome, dru, artikuj higjie-
ne, kapak të kosit, kapak krem për kafe, plehra 
mace, prezervativë, tapa, kozmetikë (si buzë-
kuq, etj), kaseta muzikore, geta dhe çorape 
najloni, dosje, brisk rroje (të paketuara mirë), 
imazhe rreze X, çizmet e skive, tamponët, kuti 
kartoni, shishe termusi, kaseta, mbathje, 
ambalazhime, videokaseta, pambuk, kruajtëse 
veshi, pelena, , furçat e dhëmbëve, bishtat e 
cigareve, etj.

Nuk mund të hidhet në qese plehrash 

Substancat eksplozive dhe me vetë-ndezje 
(si fishekzjarre, municione) 
> Nëse është e mundur, kthejeni produktet e 

përmendura në paketimin origjinal në pikat e 
shitjes ose në polici 

Kartuça gazi, shishe me gaz 
>  Kthimi në pikat e shitjes (me kartën e 

depozitës)

Pneumatika  
>  Nëse është e mundur, ktheni gomat e 

makinave në një tregtar specialist ose në 
qendrat e deponimit (shih faqen 4)

Mbeturinat speciale (të tilla si ilaçet, 
kimikatet, bojërat etj) 
>  Sasi të vogla (deri në 5 kg) mund të dorëzo-

hen në farmaci dhe dyqane kozmetike (shih 
Mbeturinat speciale në faqen 15) 

Kufoma kafshësh  
>  Dorëzimi në pikën e grumbullimit të trupit të 

kafshëve (shih kufomat në faqen 19)

Mbeturina ndërtimi  
>  Deponimi në qendrat e deponimit 
 (shih faqen 4 dhe mbeturinat minerale në 

faqen 18)

Lëndë të riciklueshme (letër/karton, qelq, 
metal, etj)
>  Grumbullimet e rrugëve ose pikat e grumbul-

limit (shih Llojet e mbeturinave sipas tabelës 
së përmbajtjes në faqen 2)
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Përgatitja 

Mallrat e rëndë të djegshme merren me 
mbledhjen e mbeturinave javore. Në ditën 
e shkarkimit përkatës para orës 7 të 
vendosen në rrugë dhe pajisur me numrin 
e nevojshëm të mallrave të rëndë.

Masë maksimale

	Gjatësi × Gjerësi: 200 cm × 90 cm
	Pesha: 30 kg

Pullat e mallrave të rëndë 

Një pullë duhet të vendoset për copë ose 
pako të mallrave të rëndë (në varësi të 
madhësisë).Nëse masa maksimale është 
tejkaluar për një copë të vetme, duhet të 
vendosen dy ose më shumë pulla.

Dy shenjime, për shembull, duhen për 
divane me tre ose më shumë vende dhe 
dyshekë të dyfishtë.

Shpenzimet për pullat e mallrave të 
rëndë
Një pullë kushton Fr. 8.60, përfshirë 
TVSH.

Pikat e shitjes
Të gjitha pikat e shitjes për pullat e 
mallrave të rëndë në qytetin St.Gallen i 
gjeni të listuara në
www.abfall.stadt.sg.ch > Abfallarten 
> Sperrgut

Të dhënat e shkarkimit 
për rrugën Tuaj do ti 
gjeni online këtu:

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan

Opsioni tjetër i 
deponimit

Mallrat e rëndë mund të 
sillen drejtpërdrejt në një 
qendër deponimi (shih 
faqen 4). Tarifat e 
deponimit llogariten sipas 
peshës.

Mbeturinat e rënda (të djegshme)

Mund të hidhet si mall i rëndë

Mobilje, qilima, ski, dyshekë, shtretër, 
tavolina, karrige, valixhe, pajisje 
kuzhine, dyer etj.

Nëse është e mundur, veçoni metalin 
nga mallrat e rëndë dhe depononi 
veçmas.
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Përgatitja 

Grumbullimi i mbeturinave të gjelbra 
zhvillohet në të njëjtën ditë si mbledhja e 
plehrave, por jo në të njëjtën kohë.

Përgatitja është e mundur vetëm në 
kontejnerë me çip ID të madhësive 140, 
240 ose 770 litra. Këto mund të merren 
nga Deponimi St.Gallen dhe janë të 
lidhura me një abonim Shenja e Gjelbër.

Çfarë grumbullohet
	Mbetje ushqimi (të tilla si bukë, mish, 
 produkte qumështi, baza e kafesë, etj)
	Mbeturina lëvore (siç janë perimet, 
 pemët, lëvozhga veze)
	Mbeturinat e kopshtit (si prerja e 
 lëndinës ose e shkurreve)

> listë të hollësishme në anën e pasme

Kontejnerët e mbeturinave të 
gjelbra

Kostot e njëhershme për kontejnerët 
me çip ID
	140-Litra-Kontejner  Fr. 20.—
	240-Litra-Kontejner  Fr. 25.—
	770-Litra-Kontejner  Fr. 90.—

Shpenzimet vjetore të abonimit
	140-Litra-Kontejner  Fr. 118.—
	240-Litra-Kontejner  Fr. 196.—
	770-Litra-Kontejner  Fr. 587.—

Shpenzimet vjetore të pastrimit 
(opsionale)
	Pastrimi mujor:
 140-/240-Litra  Fr.  40.—
 770-Litra  Fr.  64.—
	Pastrim çdo 14 ditë:
 140-/240-Litra  Fr.  90.—
 770-Litra  Fr. 144.—

të gjitha çmimet me TVSH.

Shërbimi i pastrimit zakonisht ofrohet nga 
muaji mars deri në tetor (varësisht nga 
temperatura). Pastrimi bëhet në çdo rast 
me zbrazjen e kontejnerit.

> Vazhdimi në faqen tjetër

Mbeturinat e gjelbra
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Të dhënat e shkarkimit 
për rrugën Tuaj do ti 
gjeni online këtu:

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan



Mund të hidhet në gumbullimin e 
mbeturinave të gjelbra 

Mbetje të ushqimeve:
	Mbetje ushqimi, ushqime të prishura, të 
 papërpunuara ose të gatuara (mish, djathë, 
 bukë, brumë ...)
	Llum kafeje, çajra bimor përfshirë filtrin dhe 
 letrën shtëpiake

Mbeturina lëvore:
	të perimeve dhe frutave, lëvozhga veze

Mbeturina kopshti: 
	Prerja e livadheve dhe lulishtes, prerja e 
 shkurreve dhe pemëve (Ø maks 7 cm), bush, 
 gjethet, barërat e këqija, frutatë rëna 
	Buqeta lulesh, pemët ekrishtlindjeve (hiqni 
 dekorimet, xhinglat dhe lidhëset)
	Bimë në ballkon dhe bimë në vazo pa pleh 
 dhe vazo
	Pleh i lehtë i kafshëve (vetëm nga kafshët 
 barishtore)
	Pendë dhe qime

Nuk mund të hidhet në gumbullimin 
e mbeturinave të gjelbra

	Qese plastike, paketime ushqimi, kapsulat e 
 kafesë dhe filxhanë kafeje
	Plastika, qelqi, alumini, letar e përdorur, kartoni
	Bishtat e cigareve, hiri, gurët, plehu
	Pendë dhe qime

Kova jeshile e mbeturinave

Kur të mbyllni një abonim për mallrat e gjelbra, ju 
do të merrni një kovë për mallra të gjelbër pa 
pagesë. Në të, mbetjet e ushqimit dhe mbeturinat 
e mbledhura mund të ruhen pa erë deri në shtatë 
ditë në sajë të filtrit aktiv të qymyrit të shkëmbyes-
hëm.

Këshilla dhe truket për kovën jeshile të 
mbeturinave
	Kova me material absorbues (p.sh. letër 
 shtëpiake)
	Përmbajtjen e kovës zbrazeni rregullisht në 

kontejner
	Pastroni mirë enën, është rezistente për 
 lavastovilje, por jo filtri i karbonit aktiv në kapak
	Kur përdorni qese, përdorni vetëm çanta 

biodegraduese me një gjurmë të rrjetit (në 
dispozicion në dyqanet e shitjes me pakicë). 

 Jo qese plastike!
	Në qendrën e klientit në St.Galler Stadtwerke në 

adresën Vadianstrasse 8 kova për mbeturina të 
gjelbra mund të merret për një çmim të reduktuar 
prej 11 frangash, si dhe filtra zëvendësimi për 
një çmim prej 5 franga (paketa 2).

Informacion i detajuar dhe regjistrimi 

Nën www.grüngutbesser.ch ju do të gjeni më 
shumë informacion. Në faqen e internetit ju 
gjithashtu mund të përcaktoni madhësinë e 
përshtatshme të kontejnerëve për shtëpinë tuaj 
ose ambientet tuaja me kompjuterin e kontejnerit.

Për pyetje apo porosi për disa ambiente, do t'ju 
ndihmojë ekipi këshillues i deponimit St.Gallen 
(Tel. 071 224 50 50 ose esg.beratung@stadt.sg.ch).
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Letër

Përgatitja 

Letra grumbullohet në ditën e caktuar për 
grumbullim.

Lidhni letrën me lidhëse - me ngjitëse nuk 
është e lejuar. Pakot nuk duhet të pesho-
jnë më shumë se 30 kg. Malli i mbledhur 
duhet të jetë i pastër dhe pa substanca të 
huaja. Mbushni shiritat e letrës nga 
grirësit në thasë transparent.

Cilat lloje të vendosjes nuk lejohen? 
 Në çanta dhe kuti
 Si topa letre të presuara
 Në thasë
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Mund të hidhet në 
grumbullimin e letrës 

 Gazetat dhe revistat
 Letër shkrimi
 Libra (vetëm faqet  pa kapakun para 
 dhe mbrapa)
 Libra xhepi (kopertina dhe kapaku nuk 
 kanë nevojë të hiqen)
 Zarfa (edhe me dritare plastike)
 Dokumenta të printuara
 Broshura pa mbulesë plastike
 Shirita letre nga asgjësuesi i letrave 
 (lejohet në qese plastike transparente)

Nuk mund të hidhet në 
grumbullimin e letrës 

 Qese për psonisje
 Paketimet e biskotave
 Letra e luleve
 Letra e gjalpit
 Letra mbështjellëse për djathë, mish etj
 Etiketa
 Letra filtri (Kafeje, çaji etj.)
 Paketimet e lëngjeve (Tetra-Pak)
 Çantat e kamerave, metalike
 Letra e dhuratave
 Letër për amvisëri

Mundësi të tjera 
deponimi

Letra mund të 
 dëergohet pa pagesë 
në qendrat e deponimit 
(shih faqen 4)

Të dhënat e shkarkimit 
për rrugën Tuaj do ti 
gjeni online këtu:

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan



Kartoni 

Përgatitja 

Kartoni grumbullohet në ditëne caktuar 
për grumbullim.

Lidhni kartonin me lidhëse - me ngjitëse 
nuk është e lejuar. Pakot nuk duhet të 
peshojnë më shumë se 30 kg. Malli i 
mbledhur duhet të jetë i pastër dhe pa 
substanca të huaja.

Mblidhni kutitë dhe i rrafshoni ato me 
karton të tjerë. Qeset e letrës për psonisje 
nga tregtia me pakicë shpesh përmbajnë 
përforcues të agjentëve të thyerjes së 
lagësht, zakonisht rrëshira dhe ngjitëse. 
Këto materiale nuk mund të shpërbëhen 
në procesin e riciklimit të letrës. Qeset e
letrës për psonisje të lidhura mund të
përgatiten për reciklimin e kartonit.

Paketimi i pijeve (p.sh. karton Tetra Pak) 
është bërë nga materiale të ndryshme dhe 
nuk mund të riciklohet së bashku me 
kartonin e vjetër. Për këtë arsye paketimi i
pijeve i takon qeses së mbeturinave.
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Mund të hidhet në 
grumbullimin e kartonit 

 Kutitë e kartonit dhe kartonit të 
 valëzuar, të papërpunuara
 Kartoni i vezëve
 Kartonat e frutave dhe perimeve
 Kartonat e pastër të detergjentëve
 Qese letre për psonisje

Nuk mund të hidhet në 
grumbullimin e kartonit

 Paketimet e pijeve (Tetra-Pak)
 Paketimet e qumështit
 Dosje
 Paketimet e ngrirjes (me shtresa)
 Paketat e cigareve 
 Karton i shtresuar

Cilat lloje të vendosjes nuk lejohen?
 Në çanta dhe kuti
 Në thasë
 Kuti të pandarë, të pa lidhur

Mundësi të tjera 
deponimi

Kartoni mund të 
dëergohet pa pagesë 
në qendrat e deponimit 
(shih faqen 4)

Të dhënat e shkarkimit 
për rrugën Tuaj do ti 
gjeni online këtu:

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan



Pikat e grumbullimit 

Qelqi i vjetër mund të deponohet në më 
shumë se 30 pika grumbullimi në qytet.

Oraret e hedhjes
Ju lutemi të kujdeseni për banorët dhe të 
respektoni kohën e depozitave të treguar 
në pikat e grumbullimit:
 
Hë– Pr ora 8.00 – 12.00 / 13.30 – 18.30
Sht ora 8.00 – 12.00 / 13.30 – 17.00
Die mbyllur

Grumbullimi

Në qytetin e St.Gallen, xhamat evjetër 
mblidhen të ndara me ngjyra. Për të 
arritur një cilësi të lartë të materialit të 
ricikluar, duhet të respektohet si më 
poshtë:

	Hidhni qelqin e paketimit veç e veç në 
të gjelbër, të bardhë dhe ngjyrë kafe në 
enën e grumbullimit

	Hidhni xhamin e paketimit pa mbyllje 
dhe mbështjellje të çfarëdo lloji në 
kontejnerët e grumbullimit; Etiketat e 
letrës nuk kanë nevojë të hiqen

	Mos hidhni porcelan, argjilë, prodhim 
gresi ose xham dritare

	Mos hidhni tuba fluoreshente ose 
llamba inkandeshente

	Substancat e huaja si tekstilet apo 
plastikat nuk i përkasin kontenierëve të 
grumbullimit të xhamit

	Xhami me ngjyra të ndryshme, z. B. 
kuqe ose blu, futeni në enën e gjelbër 
të xhamit

Pika e grumbullimit në 
zonën tuaj mund ta gjeni 
online në: 

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfallarten > Glas

Qelqi

Mund të hidhet në qelqin e 
vjetër

Vetëm qelqi i ambalazhimit(shishe, 
kavanoz reçeli dhe kastraveci, etj.) 
mund të riciklohet.

Nuk mund të hidhet në qelqin 
e vjetër

Gotat e ujit, xhami i dritares dhe i 
pikturuara nuk duhet të deponohen në 
pikat e grumbullimit.
> Deponimi kundrejt tarifës sipas 
 peshës në qendrat e deponimit 
 (shih faqen 4)
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Pikat e grumbullimit 

Kanaçet e aluminit dhe kutitë e kallajit 
mund të hidhen në më shumë se 30 pika 
grumbullimi në qytet. Ata mund të hidhen 
në të njëjtën enë të grumbullimit.

Oraret e hedhjes
Ju lutemi të kujdeseni për banorët dhe të 
respektoni kohën e depozitave të treguar 
në pikat e grumbullimit:
 
Hë– Pr ora 8.00 – 12.00 / 13.30 – 18.30
Sht ora 8.00 – 12.00 / 13.30 – 17.00
Die mbyllur

Grumbullimi

Për të arritur një cilësi të lartë të materialit 
të ricikluar, duhet të respektohet si më 
poshtë:

	Lani kanaçet dhe konservat dhe hiqni 
etiketat (pastrimi parandalon erëra të 
këqija në pikën e grumbullimit)

	Gjithmonë të rrafshoni të gjithë paketi-
min(kursen hapësirë në enën e grum-
bullimit)

	Hiqni mbylljet e plastikës në tubeta

Objekte të tjera prej alumini
Artikuj të ndryshëm nga paketimi i 
ushqimit mund të hidhen në pikat e 
grumbullimit të metaleve ose të 
vendosen në grumbullimin e metaleve 
të vjetra.

Pika e grumbullimit në 
zonën tuaj mund ta gjeni 
online në:

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfallarten > Aludosen 
und Weissblech

Alumini, kallaj dhe kanaçe

Mund të hidhet në grumbulli-
min e aluminit dhe kallajit

Kanaçet e pijeve, tubeta ushqimi, 
tabaka për ushqim për kafshë, 
konserva ushqimesh, fletë alumini, 
kanaçe bosh, etj.

Gjithashtu edhe kapaku metalik i 
shisheve mund të hidhet në kontejne-
rin e grumbullimit.
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Përgatitja 

Dy grumbullimet në rrugë në vit mund të 
mbledhin objekte metalike të çdo lloji.

Objektet duhet të dorëzohen sa më parë 
pa materie të huaja (për shembull, 
biçikleta pa goma dhe shalë). Objektet 
mund të jenë aq të rënda sa mund të 
ngarkohen nga dy persona.

Ndërmarrjet komerciale me sasi të mëdha 
drejtohen drejtpërdrejt tek një tregtar për 
materialet e përdorura.

Pikat e grumbullimit

Përveç grumbullimeve të rrugëve skrap 
metali mund të dorëzohen në pikat e 
mëposhtme të grumbullimit:

	Sömmerliwaldstrasse / Zwyssigweg
	Steinachstrasse 92
	Güterbahnhofstrasse 6
	Qendra deponimi (shih faqe 4)

Biçikleta dhe motoçikletat e vjetra
Për grumbullimin duhet të largohen 
gomat, shalat dhe tabelat e kontrollit.
Megjithatë, biçikletat e vjetra dhe mo-
toçikletat e vjetra mund të dorëzohen në 
riciklimin Projekt-Werkstatt Velo-, pa 
hequr pjesët e përmendura.

Projekt-Werkstatt 
Güterbahnhofstrasse 6, 9000 St.Gallen
Tel. 071 223 89 71
www.projekt-werkstatt.ch

Konserva dhe kanaçe alumini
Këto nuk mund të vendosen në grumbulli-
met e rrugëve. Ato duhet të deponohen 
në pikat e grumbullimit.

Metali

Mund të hidhen në 
grumbullimet e metalit

Objekte metalike të të gjitha llojeve 
(p.sh. hekuri, bakri, kallaji, tela të 
lidhur, tiganë, skarë, tepsi, takëme, 
etj)
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Të dhënat e shkarkimit 
për rrugën Tuaj do ti 
gjeni online këtu:

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan



Sasi të vogla (deri 5 kg) 

Sasitë e vogla të mbeturinave të rreziksh-
me (deri në 5 kg) nga familjet mund të 
dorëzohen pa pagesë nga të gjitha 
dyqanet kozmetike dhe shumicën e 
farmacive në qytetin St.Gallen. Sasi të 
mëdha duhet të sillen direkt në pikat e 
veçanta të grumbullimit të mbetjeve.

Nëse është e mundur, kthejeni substan-
cat në paketimin e tyre origjinal.

Asnjëherë mos hidhni mbeturina të 
rrezikshme në tuba, tualet ose kazanët e 
mbeturinave!

Sasi më të mëdha

Sasitë e veçanta të mbetjeve të më 
shumë se 5 kg (p.sh. nga pastrimi i 
banesave) ose sipërmarrjet komerciale 
duhet të hidhen në qendrën e grumbulli-
mit të mbetjeve të rrezikshme dhe 
termocentralit St.Gallen në Rechenwald-
strasse 30. Kohët e pranimit:

Hë – Pr  ora 7.00 – 11.45 /13.15 – 17.00

Pranimet në pikën e grumbullimit të 
mbetjeve të rrezikshme bazohen në tarifën 
e kantonit të StGallenit (shih linkun majtas).

Mbeturina të veçanta

Mund të hidhen në 
mbeturinat e veçanta

Kimikatet, plehrat, bojërat, kimikatet 
fotografike, ruajtësit e drurit, ngjitësit, 
llaqet, alkaliset, tretësit, ilaçet, 
pesticidet, pastruesit e brushave, 
detergjentët, acidet, termometrat e 
merkurit, holluesit

Mbeturinat e veçanta, që nuk 
dorëzohen në dyqane kozme-
tike dhe farmaci

	Lubat fluoreshente> dorëzim pa 
pagesë në tregtinë e specializuar

	Bateritë e makinave, bateritë, 
bateritë e butonave, bateritë e 
rimbushjes> Mos e hidhni në 
thesën e mbeturinave. Kthim pa 
pagesë në pikën e shitjes (detyrimi i 
kthimit)

	Eksplozivë, fishekzjarre, municio-
ne> Dorëzoni tek furnizuesi, tek 
prodhuesi ose tek policia

	Vaj i vjetër (ushqimor dhe motorik) 
nga ekonomitë familjare private> 
Dorëzimi veçmas në pikat e duhura 
të grumbullimit (shih seksionin «Vaj 
I përdorur»)

Tarifën për mbeturina 
të veçanta për sasi mbi 
5 kg e gjeni në:

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfallarten 
> Sonderabfälle
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Vaj i përdorur

Materiale plastike

SHISHE PLASTIKE

Sasi të vogla të vajit, p.sh. vaj gatimi, vaj friteze 
ose vaj motori nga familjet private mund të 
deponohen në pikat e mëposhtme të 
grumbullimit:

	Sömmerliwaldstrasse / Zwyssigweg
	Steinachstrasse 92
	Güterbahnhofstrasse 6
	Hechtackerstrasse, Stacioni i trenit Haggen

Përveç grumbullimit më vete të shisheve plastike
mund të gjenden edhe në shitës të shumtë dhe
në qendrat e depozitimit (shih faqen 4) edhe
objekte të ndryshëm plastike të zbrazët. psh bidon
qumështi ose shishet e detergjentit deponohen
kryesisht pagesë.

Vetëm shishet plastike të pijeve me logon e
riciklimit PET mund të hidhen ekskluzivisht në
grumbullimin e shisheve. Të gjitha shishet plastike
të tjera (p.sh. shampo, pastrues, shishe qumështi
etj.) mund të deponohen veçmas tek shumica e
shitësve të mëdhenj.

Të gjitha dyqanet me pakicë për shishet 
plastike (dhe gjithashtu qendrat e deponimit, shih 
faqen 4) do të marrin falas shishet boshe.
Kur bëni pazar, këto mund të kthehen lehtësisht.

Këshillë: Hiqni ajrin, vendosni kapakun! Kur
presoni keni tre herë më shumë hapësirë për
shishet plastike. Si në qesen tuaj ashtu edhe në
enën e grumbullimit dhe në kamionin e
mbeturinave.
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Polisterol

Mbeturina elektronike

Bateri, Karikues

Polisteroli mund të dorëzohet në pikat e 
mëposhtme të grumbullimit:

	Sömmerliwaldstrasse / Zwyssigweg
	Steinachstrasse 92
	Güterbahnhofstrasse 6

Dorëzim pa pagesë në pikat e shitjes ose në 
qendrat e deponimit (shih faqen 4).

Pajisjet elektrike nuk merren së bashku me 
grumbullimin e mbeturinave!

Dorëzim pa pagesë në pikat e shitjes ose në 
qendrat e deponimit (shih faqen 4).
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Llampa

Tekstile dhe këpucë

Dorëzim pa pagesë në pikat e shitjes ose në 
qendrat e deponimit (shih faqen 4).

Llampa të vjetra: Llampat konvencionale nuk 
përmbajnë përbërës që ndotin mjedisin gjatë 
deponimit dhe prandaj mund të hidhen në qesen e 
plehrave.

Llampat e vjetra (p.sh. spote, llampa ambienti, 
ndriçues, zinxhirë dritash, etj.) gjithashtu mund të 
deponohen pa pagesë nga tregtarët specialistë ose 
nga qendrat e deponimit (shih faqen 4).

Tekstilet e pastra, ende të përdorshme (rrobat, 
rripat, mbulesat e shtratit, duvetët, jastëkët etj.) 
dhe këpucët e të gjitha llojeve mund të riciklohen.

Në St.Gallen çdo vit, realizohen dy grumbullime 
rrugore nga organizata private. Organizata përkatë-
se shpërndajnë thasë për mbledhjen e tekstileve 
në të gjitha familjet. Data e saktë e mbledhjes 
është shtypur në thasë.

Përveç grumbullimeve rrugore, tekstilet e vjetra 
mund të hidhen në pikat e ndryshme të 
grumbullimit dhe në qendrat e deponimit (shih 
faqen 4). Gjithmonë futni tekstilet në thasë në 
kontejnerët e grumbullimit.

Pikat e grumbullimit me kontejner tekstile
në afërsinë Tuaj i gjeni online në:

www.abfall.stadt.sg.ch > Textilien
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Kufoma kafshësh
Për heqjen e kufomave të kafshëve ekziston një 
pikë e veçantë grumbullimi në ndërtesat e fabrikës 
së djegies së mbeturinave St.Gallen dhe impiantit 
të trajtimit të ujërave të zeza St.Gallen-Au. Dorëzi-
mi është i mundur gjatë gjithë kohës.

Pika e grumbullimit të kufomave të kafshëve
Rechenwaldstrasse 32, 9014 St.Gallen

Kafshë të ngordhura në anë të rrugës: Njoftimi tek 
zjarrfiksja St.Gallen +41 71 224 50 60

Trup kafshe mbi 200 kg: Direkt tek Deponimi për 
kafshët e mëdha Bazenheid +41 71 931 40 40

Mbeturina minerale
Mbeturinat minerale të tilla psh si enë prej 
qeramike ose prej porcelani (p.sh., filxhanë, pjata, 
etj.), vazo argjile, vazo lulesh, vazo ballkoni, enë të 
eternit, terrakota, pasqyra, xham dritare, pllaka, 
shtroja, tulla etj.

Deponimi në qendrat e deponimit (shih faqen 4) 
kundrej tarifës sipas peshës
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Stadt St. Gallen

Entsorgung St. Gallen

Blumenbergplatz 3

CH-9001 St. Gallen

Telefon +41 71 224 50 50

esg.beratung@ stadt.sg.ch

www.abfall.stadt.sg.ch


