
 

Pajisjet e vjetra elektrike 

Të gjitha pajisjet që funksionojnë me elektricitet – pavarësisht nëse bëhet fjalë për 

bateri (të karikueshme ose jo), apo për vendosje në prizë, duhet të trajtohen veçmas 

nga mbeturinat e shtëpisë apo ato të rënda. 

Largimi i pajisjeve të mëdha elektrike (makina larëse për rroba ose enë, frigoriferë, 

soba, tharëse, pajisje televizive, ekranë, kompjuter, pajisje Hifi, etj.) ose radiatorëve 

me naftë, kryhet në data të caktuara, veçmas nga mbeturinat e rënda, zakonisht me 

lajmërim të shkruar. 

Pajisjet e vogla elektrike si p.sh. orat, telefonat, thekëset e bukës, përzierëset, 

makinat e kafesë, makinat elektrike të rrojes, kasetofonët, gameboys, lodrat 

elektronike etj. merren nga automjetet e grumbullimit të mbeturinave të 

rrezikshme. 

vjetra elektrike, elementet e ndërtimit, që nuk kanë funksion të pavarur (p.sh. 

kondensatorët, kabullat, spinat), pajisjet e fiksuara të ajrimit dhe të kondicionimit, 

pajisjet e ngrohjes së ujit, ngrohësit me energjinë e natës, makineritë kositëse me 

benzinë, pajisjet e përdorura dhe ato të infektuara (p.sh. pajisjet e matjes së nivelit të 

shqerit në gjak). 

Rregulloret e veçanta për depozitimin e pajisjeve të vjetra elektrike në qytetin apo 

lagjen tuaj, i gjeni në kalendarin e depozitimit të mbeturinave.  

Vende të tjera për të dorëzuar pajisjet e vjetra elektrike: 

Burscheid, Leichlingen, Odenthal, 

Wermelskirchen Vendi i dorëzimit: 

AVEA 

Wertstoffzentru

m Dieselstr. 18 

51371 

Leverkusen 

Oraret e shërbimit: E hënë – e premte, ora 08.00 -18.00  

Overath, Rösrath 

Vendi i dorëzimit: 

AWB Bergisch Gladbach 

Betriebshof 

Obereschbach 

51429 Bergisch GladbachElektro-Altgeräte - Bergische Wertstoff-Sammel-GmbH, 

Engelskirchen 



 

Oraret e shërbimit: E martë, e mërkurë, e enjte, ora 09.00 -12.00 & 16.00 -18.00; e 

shtunë, ora 09.00 -12.00  

Engelskirchen, Gummersbach, Hückeswagen, Kürten, Lindlar, 

Marienheide, Radevormwald, Wipperfürth 

Vendi i dorëzimit: 

Entsorgungszentr

um Leppe 

Remshagener 

Straße 51789 

Lindlar-

Remshagen 

Oraret e shërbimit: E hënë – e premte, ora 07.30 -16.00  

Bergneustadt, Gummersbach, Morsbach, Nümbrecht, Reichhof, Waldbröl, 

Wiehl 

Vendi i dorëzimit: 

Entsorgungszentr

um Leppe 

Remshagener 

Straße 51789 

Lindlar-

Remshage'n 

Oraret e shërbimit: E hënë – e premte, ora 07.30 -16.00  
 


