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PRENTSA OHARRA

HONDAKINEN KUDEAKETA

Hondakinen bilketarako sistema mistoa aurkeztu du 
Legazpiko Udalak 

Atez Ateko sistema eta kaleko edukiontzi marroia, biak elkarrekin biziko dira Legazpin 
sei hilabetez eta denbora hori pasata balorazioa egin du jarraipen batzordeak

Herriko  alde  ezberdinen  iritziak  eta  esanak  kontuan  hartu  ondoren,  Legazpiko  Udalak  erabaki  du  
hondakinen bilketarako sistema mistoa ezartzea Legazpin. Udalak gaur aurkeztu du hondakinen bilketarako 
sistema mistoa Latxartegin 19:00etan herritarren nahiz komunikabideen aurrean egindako agerraldian.  

Hala,  sistema mistoarekin,  orain arte bezala kaleko edukiontzietan bilduko dira ontzi  arinak, papera eta  
kartoia, beira, etxeko olioa, pilak eta arropak. Errefusa berriz, atez ate bilduko da kuboen eta zintzilikarioen  
bidez. Azkenik,  organikoa nola bildu familia bakoitzak erabaki beharko du: kaleko edukiontzi  marroiaren 
bitartez, edo errefusa bezala atez ate, zintzilikarioetan. 

Organikoaren  bilketa kaleko  edukiontzi  bidez  egiteko  hautua  egiten  duenari  kubo  aireztatua,  poltsa 
konpostagarriak  eta  edukiontzia  irekitzeko  giltza  banatuko  zaizkio  doan.  Atez  atekoaren  aldeko  hautua 
egiten  duenari  berriz,  kubo  aireztatua  eta  poltsa  konpostagarriak  banatzeaz  gain,  organikoa  kalera 
ateratzeko kubo itxia ere banatuko zaio. Bilketa astean hirutan egingo da eta kuboak kalera 20:00-23:00  
artean atera beharko dira.

Honen guztiaren berri emateko, Udalak etxe guztietara foileto bat bidaliko du. Horrez gain, organikoa nola 
bildu erabakitzeko galdetegi bat ere banatuko du. Bertan adierazi beharko du familia bakoitzak organikoa 
nola jaso nahi duen eta galdetegia Udalean entregatu beharko du uztailaren 24 baino lehen.

Nahiz  eta  orain  edukiontzi  marroia  edo  atez  ateko  bilketa  aukeratu,  etorkizunera  begira  Udalak 
autokonpostajea  eta  auzokonpostajea bultzatuko  ditu.  Horretarako  interesa  duten  herritarrek  bihar 
etxeetara banatuko aipatutako galdetegian adierazi beharko dute.

Esan bezala, errefusa, hau da, birziklatu daitekeen guztia ondo sailkatu ondoren geratzen den hori, atez ate 
bilduko  da  mankomunitateak  doan  banatuko  dituen  kuboetan.  Horretarako  kaleko  gune  publikoetan 
hainbat  zintzilikario  jarriko  dira.  Zintzilikarioak  jartzeko  lekuaren  proposamena  etxe-bloke  guztietako 
administrariei  bidaliko zaie.  Kokapen horiek  ez  dira  behin-betikoak eta  Atez Ateko  informazio  bulegoan 
Edukiontzien  Kokapena  Aldatzeko  Inprimakia  entregatuz,  beste  proposamen  bat  egiteko  aukera  dago. 
Proposamen  hori  uztailaren  24a  baino  lehen  entregatu  beharko  da.  Data  horretarako  proposamenik 
jasotzen ez bada,  Udalak  ulertuko du bizilagunek proposamena onartzen dutela.  Errefusa  astean behin 
bilduko da eta kuboak kalera 20:00-23:00 artean atera beharko dira.
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Pixoihalak, berez, errefusarekin batera atera beharko dira, baina behar bereziak dituzten familiek (haurrak, 
adineko pertsonak, etab.) txip bidezko edukiontzia erabiltzeko aukera izango dute. Hainbat gunetan jarriko  
dira pixoihalak jasotzeko edukiontziak.  Beraz,  hori  erabili  nahi  duenak ere,  bihar etxeetara bidaliko den 
galdetegian adierazi beharko du. Atez ateko bilketaren hautua egiten duenak pixoihalak astean lau aldiz  
ateratzeko aukera izango du (organikoa eta errefusa ateratzen diren egunetan).

Landa  eremuko  bizilagunentzat hiru  bilketa  gune  jarriko  dira:  Legazpiko  industrialdean,  Bikuñako 
industrialdean  eta  Brinkolan  (Armuño  elkartearen  ondoan).  Landa  eremuko  bizilagunei  bilketa  gunea 
erabiltzeko giltza banatuko zaie.

Aurrez aipatu bezala, ontzi arinak, papera eta kartoia, beira, etxeko olioa, pilak eta arropa orain arte bezala  
bilduko dira  kaleko edukiontzietan. Bolumen handiko  trasteen bilketa ere orain arte bezala mantenduko 
da. Aurrez Sasietara telefonoz abisatuta ostegun iluntzean utziko dira trasteak ohiko lekuetan eta ostiralero 
bilduko  dira.  Azkenik,  Garbiguneek ere  orain  arte  bezala  funtzionatuko  dute.  Orain  arteko  ordutegi 
berarekin erabil daitezke etxeko hondakinak edota bolumen handikoak uzteko.

Hondakinei  buruzko informazio bulegoa uztailaren 15ean irekiko da eta  Legazpiko  udaletxean,  beheko 
solairuan jarriko da (atzealdean). Astelehenetik ostiralera egongo da irekita goizetan 11:30etatik 13:30etara 
eta arratsaldetan 17:30eatik 19:30etara. Ordutegi horren barruan Jokin Zabala hezitzailea bertan egongo da 
eta  herritarrek  edozein  zalantza  argitzeko  aukera  izango  dute.  Horrez  gain,  herritarren  eskura  jarri  da 
legazpi@sasieta.org helbide elektronikoa eta 943 737179 telefono zenbakia ere.

Esan bezala, bihar herritar guztiei honen guztiaren berri ematen duen foiletoa eta galdetegia banatuko zaie.  
Familia  bakoitzak  hartzen  dituen  erabakiekin  galdetegia  bete  eta  uztailaren  24a  baino  lehen  Udaleko  
informazio bulegoan entregatu beharko du.

Foiletoaz eta galdetegiaz gain, etxe guztietara banatuko da  hondakinak ondo bereizteko gida ere. Gida 
horren bidez, erraza da birziklatzea, modu grafiko eta errazean adierazten baitu hondakin bakoitza nora 
bota behar den.

Ohar  honetan  azaldutako  Sistema  Mistoaren  segimendua  egiteko  jarraipen  batzorde  bat  eratuko  du 
Udalak. Hondakinen bilketa berria martxan jartzen denetik sei hilabete igaro ostean, sistemaren balorazioa  
egingo da eta bere horretan jarraitu edo aldaketaren bat egin aztertuko da. 
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