
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behin betiko bilketa sistemaren atarian 

 

Amaitu dira atez ateko hondakinen gaikako bilketa sistema berria 

definitzeko Udalak herritarrekin egin dituen bilerak. Prozesuan zehar jaso 

diren herritarren ekarpen guztiak kontuan hartuta, azterketa teknikoa egin 

eta behin betiko bilketa sistema definitze bidean da Udala. 

 

 

Azaroaren 12an hasita, 20 parte-hartze bilera egin ditu Lezoko Udalak herritarrekin 

batera hondakinak gaika biltzeko sistema eraginkorrena diseinatzeko.  Ezarriko den 

atez ateko eredua definitzeko prozesura 600 herritarretik gora gerturatu dira. Atez 

ateko bilketa sistema burutzeko Udalak hartutako erabakia ahalik eta eraginkorrena 

izateko bidean, hainbat proposamen egin eta guztien artean hartu dira erabakiak.  

 

Arrakastatsua izan da prozesua; partaidetza kopurua handia izan delako, eta baita 

saioak lan giro onean egin eta oinarriak adostu direlako ere. Behin oinarriak jarrita, 

sistema berria martxan jartzeko bidean urrats nabarmenak eman dira. 

 

Prozesuko lehen txandako bileretan Udalak hartutako erabakiaren berri eman die 

herritarrei. Atez ateko bilketa sistemaren nondik norako eta onura nagusienez 

informatu eta herritarrek planteatutako zalantzak argitu dira lehen saioetan. Bigarren 

errondan berriz, lehen bileretako ekarpenak jasota, hondakinen bilketa berria 

definitzeko hainbat erabaki hartu dira. 

 

Lezoko alkate Ainhoa Zabalok oso balorazio positiboa egin du: “Herritarrengatik oso 

erantzun ona jaso dugu. Udalak ongizate iraunkorraren bidean planteatutako bide-

orriarekin bat egin du herritar zabal batek. Lehen saioetara herritar asko gerturatu zen,  



 

 

 

 

 

 

 

 

informatzera. Bigarren saioak erabaki guneak izan dira eta gerturatu direnek ekarpen 

eta proposamen interesgarri asko jarri dituzte mahai gainean. Lezorako egokiena den 

gaikako bilketa sistema guztion artean definitu da, harro egoteko modukoa da.” 

Zabalok herritarrek erakutsitako jarrera eskertu nahi izan du eta aurreratu du,  behin 

betiko sistemaren nolakotasuna definitzerakoan saioetan jasotako iritzi guztiak 

kontuan hartzeko eginahal guztiak egingo dituztela. 

 

Erabakiak 

Parte hartze bilerak emankorrak izan dira oso. Bilketa ereduaren inguruan hitz egin da 

luze eta sakon, eta atez ateko sistemaren inguruko hainbat ideia oker ere argitu dira. 

Eta garrantzitsuena, hainbat erabaki hartu dituzte herritarrek. Bilketarako Udalak 

proposatutako astekari eta ordutegiak baloratu dira: astekariari dagokionez, 

hondakinen bilketa astean 6 edo 7 egunez egitea sakon aztertu da eta egunezko edo 

gauezko ordutegia, komenigarriena zein den erabakitzerakoan ere iritzi trukaketa 

interesgarria izan da.  Zabaloren esanetan “eztabaida oso interesgarriak izan dira, 

bakoitzak beretik, sistema onenaren aldeko jarrera erakutsi duelako”. Alkateak dio 

orain “proposamen guztiak baloratu” eta “teknikoki bideragarriak diren edo ez” 

aztertzeko garaia dela.  

 

Erabakitzeke dauden hainbat gai ere badaude oraindik. Herritar askok interes handia 

erakutsi du  zintzilikagailuen eta larrialdi guneen kokapenaz. Kontu hauen inguruan 

Zabalok zalantzak argitu nahi izan ditu: “Zintzilikagailuak jada garatzen ari garen 

azterketa teknikoaren arabera kokatuko ditugu. Eta gero, behin sistema ezarrita, 6 

hilabeteko tartea zabalduko da, hala nahiko balute, bizilagunek aldaketaren bat 

proposatu dezaten”. Larrialdi eta ekarpen guneez, ordea, erabakia hartuta dagoela 

aurreratu du alkateak: “udalaren lehendabiziko proposamenak 3 ekarpen gune 

aurreikusten zituen. Hala ere, 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”.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hobekuntzak 

Bileretan, badira behin eta berriz azaldu diren kezka eta arazoak. Alkatearen ustez 

“partekatze oso aberasgarria” izan da gaur egungo zerbitzuaren hobekuntzarako.  

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

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

baita altzairuak ere. Alkateak esan duenez, “hondakin konkretu hauen bilketa 

zerbitzua hobetzeko ahalegina ere egin nahi da Udaletik, eta esaterako, beira 

edukiontzien berkokapen sakon bat egingo da. Altzairuen bilketak ere orain arte 

bezala jarraituko du, baina bilketa eguna zehazteke dugu.”  

 

Hobekuntza hauez gain, udal ordezkari eta herritarrek berrerabilpenaren, neurri 

zuzentzaileen eta autokonpostaren gainean ere sakon hitz egin dute. 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 dira autokonposta egiten duenari. “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 zerga tasetan %40ko hobaria izango 

dute; 2013rako Udalak onartutako neurria da hau, eta herritarrek gustura jaso dute 

berria” adierazi du Zabalok.  

 

Batzar Nagusia; sistemaren aurkezpena 

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

Saioetan jasotako herritarren ekarpen guztiekin definituko den bilketa sistema berria,  

urtarrilaren 10ean egingo den Batzar Nagusian aurkeztuko zaie herritar guztiei. 

Lekua zehazteko badago ere, deialdi publikoa egingo da garaiz. 

 

Zabalo alkateak herritar guztiei batzarrera gerturatzeko gonbidapena luzatu nahi izan 

die: “Bi hilabetetako prozesuaren ostean, azken batzarra izango da. Herritar 

guztientzat irekia, aurrez egindako bileretan jasotakoa kontuan hartuta guztion artean 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lezon ezarriko den behin betiko gaikako bilketa sistema aurkeztuko da”. Sistema noiz 

ezarriko den galdetuta, alkateak “2013ko lehen lauhilekoan” izango dela aurreratu du: 

“urtarrileko batzarrean argituko ditugu hemendik aurrerakoak: informazio bulegoa 

noiz eta non irekiko dugun ere laster esango dugu eta bulegoan bertan eskuragarri 

izango dute herritarrek behar duten informazio guztia.” 

 

 

 

 

 

 

 


