
 

 

 

 

 

 

 

 

Atez ateko gaikako bilketa sistemaren 

atarian da Lezo 

Atez ateko hondakinen gaikako bilketa sistema berria aurkeztu da, 800 herritarren 

parte hartzea izan duen bi hilabetetako parte hartze prozesu arrakastatsuari amaiera 

emanez. Apirilaren lehen hamabostaldian hasiko dira atez ateko bilketarekin Lezon.   

 

Bileretako ekarpen guztiak kontuan hartuta egindako azterketa teknikoa amaituta, 

Lezoko Udalak diseinatu du gaikako behin betiko bilketa sistema. Lizeo Ikastolako 

eraikin berrian egindako Batzar Nagusian, udal ordezkariek aurkeztu dute sistema 

gerturatutako 200 herritar ingururen aurrean. 

Atez ateko bilketa sistema burutzeko Udalak hartutako erabakia ahalik eta 

eraginkorrena izateko bidean, azaroaren 12an hasitako bi hilabetetako parte hartze 

prozesuari eman zaio amaiera.  

 

Prozesuaren arrakasta 

Arrakastatsua izan da oso Udalak aurrera eraman duen bi hilabetetako parte hartze 

prozesua; orotara 800 herritar inguruk hartu dute parte.  Udalak Lezo herri iraunkor 

egiteko,  %80ko birziklatzea lortzeko, herritarrekin egin nahi izan du bidea.  

 

Ainhoa Zabalo Lezoko alkatea oso gustura agertu da parte-hartzearekin: “Pozik diot 

prozesua benetan arrakastatsua izan dela. Pozik eta harro. Saio guztiak lan giro onean 

egin dira, eta atez ateko eredua definitzeko prozesuan denon artean adostu ditugu 

oinarriak”. Parte-hartze kopuruari erreparatuz ere, Zabalok herritar guztiei eskertu 

nahi izan die “jasotako erantzun ona”. Zabaloren ustez, “Udalak herritarrei prozesuan 

parte hartzera luzatutako gonbitak erantzun ona izan du. Partaidetza kopurua handia 

izan da. Udalak ongizate iraunkorraren bidean planteatutako bide-orriarekin bat egin  

du herritar zabal batek”.  20 parte-hartze bilera baino gehiagotan 600 herritar inguru  

gerturatu dira, eta sistemaren aurkezpen batzarrera 200 herritar.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemaren nondik norako garrantzitsuenak 

Behin parte-hartze bilerak amaituta, Udalak hiru astez gaia sakon berraztertu du 

teknikoki. Sistemaren nolakotasuna definitzeko saioetan jasotako  ekarpen guztiak 

kontuan hartuta egin da azterketa teknikoa. “Hasieratik genuen argi, Lezo herri 

iraunkor egiteko, %80ko birziklatzea lortzeko, herritarrekin egin nahi genuela bidea. 

Horretarako egin dugu bi hilabetetako parte hartzea” dio Zabalok. Aldi berean, 

Zabalok adierazi du ekarpen guztiak kontuan hartzea “herritarrek erakutsitako jarrera 

eskertzeko modurik onena” izan dela.  

 

Bilketarako Udalak proposatutako astekari eta ordutegiak sakon baloratu dira. 

Astekariari dagokionez, hondakinen bilketa astean 6 edo 7 egunez egitea sakon aztertu 

ostean, hasiera batean behintzat, asteko 7 egunetan bilduko dira hondakinak. 

Zehazki, astelehen, ostegun eta larunbatetan bilduko da organikoa. Ontzi arinak eta 

plastikoak asteartetan eta ostiraletan jasoko dira; asteazkenetan bilduko dira papera 

eta kartoia, eta igandeetan, berriz, errefusa. 

 

Bilketa ordutegiari dagokionez, egunez  edo gauez egitea komenigarriena zein den 

aztertu eta behin betiko erabakia  egunero, bilketa egunez 07:00etatik aurrera egitea 

izan da. Hala, herritarrek, hondakinak bezperako 20:00etatik goizeko 07:00etara utzi 

beharko dituzte zintzilikagailuetan.  

 

Saioetan azaldu den bezala, badira orain arte bezala jarraituko duten zerbitzuak ere. 

Beira, pilak, arropa eta sukaldeko olioa gaur egungo sistema berberarekin bilduko dira, 

baita altzairuak ere. 

 

Larrialdi eta ekarpen guneekin Udalaren hasierako proposamenak izan du aldaketarik. 

Zabalo alkateak azaldu du Udalaren lehendabiziko proposamenak 3 ekarpen gune 

aurreikusten zituela, “baina Altamira eta landa eremuko saioetan beren auzoetan 

halako gune bat izatearen beharra plazaratu ziguten herritarrek. Ekarpena jaso eta 

teknikoki baloratu ostean, Udalak onartu egin du 5 ekarpen gune izatea herrian”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Parte hartze prozesuan aurrez aipaturiko erabaki gaiez gain, udal ordezkariek eta 

herritarrek hainbat hobekuntza eta berrerabilpen, neurri zuzentzaile eta 

autokonpostaren onurak izan dituzte hizpide.  Udalak autokonposta bultzatzeko bere 

konpromisoa azaldu du: herritarrei autokonposta egiteko baliabide guztiak eskainiko 

dizkie, doan: tresneria batetik, eta formazioa bestetik. Udalak ordu eta erdiko ikastaro 

laburrak antolatuko ditu, urtarrila- otsaila bitartean, eta hobariak ere eskainiko zaizkio 

autokonposta egiten duen herritarrari.  

 

Zabaloren esanetan “Udalak ahalik eta erraztasun gehienak eskainiko ditu, bai atez 

ateko sistema berrira egokitzeko, eta bereziki baita autokonposta egiteko ere. Saioetan 

esan dugun bezala, beren hondakin organikoa autokonpostatzen duten bizilagunek 

zabor tasetan %40ko hobaria izango dute; 2013rako Udalak onartutako neurria da 

hau, eta herritarrek gustura jaso dute berria”.  

 

Aurrera begirakoak 

Herritarrei atez ateko sistema berria aurkezteko Batzar Nagusian, udal ordezkariek 

aurreratu dute atez atekoaren ezarpena “apirilaren lehen hamabostaldian” izango 

dela. Aurretik, otsailerako irekita izango da informazio bulegoa, eta bertan 

eskuragarri izango dute herritarrek gaikako behin betiko bilketa sistemaren inguruko 

informazio guztia. Zabalok adierazi duenez,  “informazio gunean hezitzaileak izango 

ditugu, herritarrek izan ditzaketen galdera eta kontsulta guztiei ahalik eta erantzun 

egokiena emateko asmoz”. 

 

Apirila bitartean, ordea, Udalak Lezo herri iraunkor egite bidean “lanean tinko eta 

kemenez” jarraituko dutela  adierazi du Zabalo alkateak: “zero zabor filosofiari 

heldu eta aurrera pausuak ematen jarraituko dugu. Sinesten dugu denon 

ahaleginarekin Udalak lortu nahi dituen helburuak erdietsiko ditugula. Herritarrei, 

orain arte erakutsi diguten jarrera eta prestutasunarekin jarrai dezatela eskatu nahi diet 

eta atez atekoaren atarian, ohitura txiki batzuk aldatzera gonbidatu, 

iraunkortasunaren bidean, Lezo herri eredugarri izan dadin”.  

 


