
 

 

 

 

 

 

 

 

Atez ateko sistema berriarekin 100.000 euro 

aurreztuko ditu Udalak 

 

Iaz 213. 891,95 euro ordaindu zituen Lezoko Udalak zabortegira eraman beharreko 

hondakin tona kopuruagatik. Aurreikuspena da, 2013an  788 tona botatzea 

zabortegira, %46,85 gutxiago, eta 113.680,82 euro ordaintzea: iaz baino 100.000 euro 

gutxiago.  

 

San Marko Mankomunitatetik, Denis Itxaso lehendakariak eta Mikel Pagola 

lehendakariordeak aurkezturiko 2013ko datuen aurreikuspenetan oinarrituta aurkeztu 

ditu Lezoko Udalak datuok. Ainhoa Zabalo Lezoko alkateak gogorarazi du Lezon 

apirilaren lehen hamabostaldian hasiko direla atez ateko hondakinen bilketarekin eta 

azaldu du San Markoko zenbakiak argigarriak direla, gaikako bilketa sistema berria 

apiriletik aurrera egitea aurreikusten delako. 

 

Alkateak agerraldian azaldu du ezarriko den atez ateko sistema berriarekin,           

“birziklatze tasa altuenak ahalbidetzen duen sistema eraginkorrenarekin” Lezon dirua 

aurreztuko dela nabarmen: “Zehazki, soilik zabortegira eramango ditugun hondakin 

tonak gutxituta, iazko kostuarekin alderatuta 100.000 euro aurreztuko ditugu” dio 

Zabalok.  

 

Ainhoa Intxaurrandieta Lezoko Udaleko zinegotziak azaldu ditu aurrezkiaren nondik 

norakoak. Jakinarazi du San Markok aurreikusten duela Lezok 788 hondakin tona 

botako dituela zabortegira eta tona horiengatik 113.680,82 ordaindu; iaz, 213.891,95 

euro ordaindu zituenean. Lezoko Udalak sistema berriarekin lortuko duen 100.000 

euroko aurrezkia aurkeztuta, sistemaren errentagarritasuna nabarmendu du 

Intxaurrandietak, zabortegira %46,85 tona gutxiago bota eta horren abantaila 

ekonomikoa ere defendatuz.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jarraian, Intxaurrandietak Lezo eta Urnietako herriak konparatu nahi izan ditu:  

biztanle kopurua antzeko izanik, Urnietan 2012 amaieratik 5.edukiontzia dutelako. 

Azaldu du San Marko mankomunitatetik kontenplatzen dela 2013an 1.665 hondakin 

tona bota beharko dituela Urnietak zabortegira, eta horregatik 210.049,84 euro 

ordaindu (237,229,83 euro ordaindu zuen 2012an). Intxaurrandietak, 5,edukiontziaren 

eta atez ateko sistemaren arteko konparaketa egin du, birziklatze tasan eta datu 

ekonomikoetan oinarrituta. “27.000 euroko aurrezkiaz hitz egiten dugu Urnietako 

kasuan, Lezon 100.000 euroko kopuruaz ari garen bitartean. Zergatik aldea? Bada, 

5.edukiontziarekin hondakinen tona kopuruaren gutxitzea %11,46 soilik delako” 

azaldu du zinegotziak eta bide batez  azpimarratu nahi izan du Lezoren kasuan tona 

kopuruaren gutxitzea %46 85ekoa izango dela. 

 

 

Otsailean zehar, hainbat jarduera ongizate iraunkorraren bidean 

Behin atez ateko sistema berriaren kostu eta abantaila ekonomikoak argituta, Udalak 

ongizate iraunkorraren bidean adostutako konpromisoekin jarraituz otsailean zehar 

antolatu dituen sentsibilizazio jarduerak aurkeztu dituzte Ainhoa Zabalo eta Ainhoa 

Intxaurrandietak. 

 

Otsailaren 16rako Udalak antolatu duen irteeraren berri eman dute lehendabizi. 

“Zarauzko zabortegira, San Marko Mankomunitateak Urnietan duen ontzi arinak 

sailkatu eta birziklatzeko plantara eta Usurbilera, atez atekoaren funtzionamendua 

ezagutzeko bisita egingo da”, azaldu du Zabalok.  

 

Otsailaren amaieran, Oarsoaldetik Kutxa Ekogunearekin elkarlanean abiatuko den 

“Ontziratu zaitez” kanpainaren berri ere eman dute udal ordezkariek. 

Intxaurrandietak kanpainaren inguruko nondik norako guztiak hurrengo asteetan 

aurkeztuko dituztela esan badu ere, aurreratu du “familia bakoitzari plastikozko 

tupper berrerabilgarri bana” banatuko zaiola, “haragia eta arraina erosterakoan eta 

sortzen diren hondakinak nabarmen murrizteko helburuarekin”.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Agerraldia amaitzeko, atez ateko sistema berriaren inguruko informazio bulegoa 

otsailaren 14an irekita izango dela jakinarazi du Zabalo alkateak; Kultura Aretoa 

egokituko da horretarako eta informazio euskarriez gain, hezitzaileak izango dira 

lanean herritarrek izan ditzaketen zalantzak argitzeko. Eta autokonposta ikastaroak 

izango direla ere jakinarazi du “parte hartze prozesuan behin eta berriz esan genuen 

bezala, bai atez ateko sistema berrira egokitzeko, baita autokonposta egiteko Udalak 

ahalik eta erraztasun gehienak emango baitutu” dio Zabalok. 

 

Autokonposta egiten ikasteko ikastaroen inguruko azalpena Intxaurrandieta 

zinegotziak eman du: “Herritarrek beren hondakin organikoa kudeatzeko aukera dute. 

Ikastaroez gain, beharrezko tresneria Udalak banatuko du, doan, eta hala egiten duten 

bizilagunek zabor tasetan %40ko hobaria izango dute”. Ikastaroak otsailaren 18an 

hasiko dira, aste osoan zehar izango dira egunero (beti ere, izen ematen duten familia 

kopuruaren arabera) ordu eta erdiko saioak eta elebitan emango dira.  

 

Udalak auzokonposta bultzatzeari ekainetik aurrera ekingo diola gogoratu dute 

ordezkariek, Zabaloren ustez “norberak etxean sortutako hondakin organikoa 

kudeatzeak onura asko dakartzalako: erosotasuna, astean organikoak hiru bilketa egun 

dituelako, eta abantaila ekonomikoak zabor tasetan %40ko hobaria eskuratu 

dezaketelako herritarrek”.  

 

Datorren astelehenetik aurrera, Udaleko erregistrora deituta eman ahalko da izena bai 

otsailaren 16ko irteerarako, baita autokonposta ikastaroetan parte hartzeko ere.  


