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2012ko maiatza

Orendainen zaborra biltzeko
sistema aldatzera goaz…
Zergatik egin gaizki,
ondo egin badezakegu?

tagailu behar ditugun ere. Zuetako familia
bakoitzari zuzen-zuzenean eragiten dieten
erabakietaz ari gara hizketan eta, horregatik,

Gipuzkoako zabortegiek ezin dute zabor ge-

familia bakoitzeko norbait etortzea esker-

hiagorik hartu. Zaborra gainezka egin duen

tuko genuke. Gure proposamenak eta familia

arazo bihurtu zaigu erakunde publikoei. Ara-

bakoitzaren beharrak uztartu nahiko geni-

zo horren muina zaborra sailkatu gabe zabor-

tuzke.

tegietara poltsa berean botatzean datza. Bereziki zabor organikoa ez banatzean. Horren

Batzarra egin aurretik, guk

aurrean, irizpide argia etorri zaigu Gipuzkoako

Zero Zabor politikaren al-

Foru Aldunditik eta Zabor Mankomunitatetik:

deko aukera egin izana-

Zero Zabor politikak gauzatzearena. Udalak

ren arrazoiak, gure zabor-

bat egiten du aurreko bi erakundeek zabor

bilketa

bilketaren inguruan hartutako irizpideekin.

gastuen kudeaketa eta

proposamena,

beste hainbat informaErabaki hau dela eta, ekainaren 10ean herri

zio zuen eskura jarri

batzar bat egingo da. Batzar horretan gure

nahi dugu. Horra hor

proposamena zehaztasunez azalduko dugu,

aldizkari honen hel-

galdera guztiei erantzuten saiatuko gara eta

burua.

zuen proposamenak jasoko ditugu. Horretaz
gain, birziklatzeko guneak non jarriko diren

Batzarreko egunera

erabaki nahi dugu, eta baita zenbat konpos-

arte!
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Zergatik

Zero Zabor politika?

1

2

Zer nolako zabor bilketa
egitea eskatzen du
Europar Batasunak?

Zabortegiak isten ari direlako edota istear

daudelako. Inork ez dugulako zabortegi berri
bat gure herrian egiterik nahi.

2 Ingurumenari zor diogun errespetuagatik.
3 Eredu kontsumista gainditzea ezinbesteko

Beraien esanetan etxean ditugun ontzi, pa-

delako, Lur planetako baliabide guztiak xahu-

per, organikoa... berrerabiltzen saiatu behar

tu nahi ez baditugu behintzat. Gure ondoren-

da hasteko, zaborretara bota baino lehen.

goek ere hemen bizitzeko aukera izatea nahi

Berrerabili ezin daitekeena, birziklatu egin

dugulako.

behar da dagokien zaborrontzietan ondo

4 Zabor guztia nahastuta biltzen bada Oren-

sailkatuz. Birziklatu ezin dena berriz, erre edo
deuseztu. Azken aukera zaborra zabortegie-

dainen, zabor tasak izugarri igoko direlako ge-

tara botatzearena da. Europar Parlamentuak

rora. Herritarrok zaborrengatik askoz gehiago

agintzen du, Europan dauden zabortegi eta

ordaindu beharko dugu. Orain arte bezala bil-

erraustegiak piskanak itxi egin behar direla.

tzen den zaborra kudeatzea gero eta garestia-

Gure bilketa sistemak bat egiten du Europar

goa izango delako.

Batasunak eskatzen duenarekin. Errauska-

5 Europar Batasunak hala agintzen duelako.

ilua jartzeak Europar Batasunaren irizpideak
ez jarraitzea suposatzen du.
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ZER DA

Zero Zabor politika
udal ikuspegitik?

NOLA

gauzatu daiteke
Zero Zabor politika
Orendainen?

Zein da Orendaingo udalaren
proposamena?

1. Udalaren asmoa gutariko bakoitzak zabor

organikoa gure etxean kudeatzea da. Etxe
bakoitzean beharrezko den/diren konpostagailuak jartzea. Hauek dohain banatuko dira.
Edota betidanik egin den moduan, zabor organikoa oilo, txerri edo beste etxabere batzuei jatena emateko erabiltzea, animaliak dituztenen eta hala egin nahi dutenen kasuan.
Orendaindik ez da zabortegira inongo zabor
organikorik aterako. Bakoitzak
bere etxean konpostatuko
du bere etxean sortzen
den zabor organiko guztia. Esan nahi da, bai barazki nahiz fruitu-azal,
sukaldatutako jaki edota
arrain/ haragi/hezur hondakinak.
Oso herri egokian bizi gara Zero Zabor politikak aurrera eramateko. Zabortegietan arazo
nagusi den zabor organikoa konpostatzeko
aukera erreza daukagu eta. Izan ere, gehienok
etxe inguruan terreno edo baratza bat daukagunez, konpostagailu bidez zabor organikoa
kudeatzeko arazorik ez dugu.

•

Ostatu eta Eltxo Elkarteko zabor organikoa
kudeatzeko Goñiko terrenoan txerria jarri nahi
da. Dagoeneko Elkarteko zuzendaritza batzorde eta Ostatuko jabeekin hitz egin da eta ados
daude egindako planteamenduarekin. Txerria
jartzea hondakinetaz desegiteko modurik eraginkorrena da. Larrialdi gune gisan ere erabili
ahal izango dugu herritarrok etxean hondakin

Ahalik eta zabor gutxien zabortegira bidaltzea
lortu behar duten udal erabakiek osatzen
dute Zero Zabor politika guretzat.

kopuru handiak dauzkagunean. Horretaz gain,
herriko kale-etxeetan bizi diren haurrek garai bateko herriko bizimoduaren berri izateko
aukera izango dute. Ez al dugu bada, betidanik
txerria gizendu etxeko jan hondarrekin?

2.

Gaur egun dauden zaborrontzi berdeak
kendu egingo dira. Horiek dauden lekuetan
egurrezko txabolak jarri nahi ditugu. Itxitako
etxola hauetan, kontenedore horia, kontenedore urdina, pilak birziklatzekoa… jarriko
lirateke. Horretaz gain, gantxo txiki batzuk
ere bai. Bertan, errefusa, birziklatu ezin dena,
zintzilikatuko litzateke poltsa txikietan sarturik.(errefusa dira, esaterako: pardelak, kolillak,
tampaxak, bonbilak…)

*3 aukera hauek daude

3. Arropa, beira eta olioa birziklatzeko edu-

kiontziek herri kaskoan egoten jarraituko dute.
Nola jarriko dira konpostagailuak?
Tolosako Zabor Mankomunitatetik teknikari bat joango da etxe bakoitzera. Berak azalduko dio familia bakoitzari konposta nola egin
behar duen. Horretaz gain, konpostagailuen
jarraipena egingo da eta zailtasunak dituzten
familiei aholkularitza emango zaie behar dutenean. Konposta egitea erraza da; teknikariak
esandakoari jarraitzea besterik ez dago. Ondo
kudeatutako zabor organikoak ez du kiratsik
sortzen ezta arratoi, sagu edo antzeko arazorik ere. Horretaz gain, hondakin bakoitza zein
edukiontzitan bota behar den jartzen duen
hiztegia banatuko da eta udaletxera deitzea
nahikoa izango da zalantzaren bat argitu behar denean.
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Zein da aldaketak eskatzen duen
esfortzua? Zein dira onurak?

Zer lortuko da zaborra
sailkatuta biltzearekin?

Alde batetik, herritarrari bere zabor organikoa

Ordaintzen ditugun zabor-tasak merkeago-

kudeatzeko eskatuko zaio. Hori da egin be-

tzea. Nola? Mankomunitateari udal honek

harreko esfortzua. Aldaketari esker, etxetik

eta baita zabor bilketan aldaketa gauzatuko

gertu birziklatzeko guneak izango dira, ordea.

duten beste inguruko herririk gehienek ere,

Zabor-bilketa sistema aldatzea beste erreme-

zaborra pisuaren arabera kobratzeko exigi-

diorik ez dugun honetan, egun daukagun bil

tuz. Sortzen dugun kantitatearen arabera

keta-sisteman hobekuntzak egiteko aprobe-

ordainduz. Gainera, organikoa da zabor-

txatu behar dugula iruditzen zaigu. Orain herri

poltsari pisu gehien ematen diona. Orga-

kaskoraino joan behar izaten da papera, ontzi

nikoa etxean kudeatuz, kilo asko kenduko

arinak… birziklatzera. Aurrerantzean, hori dena

dizkiogu gaur egun zaborra ordaintzeak

etxetik gertu egiteko aukera izango da.

sortzen duen gastuari.

Nola ordainduko dira sistema ezartzeko gastuak?
Gipuzkoako Foru Aldundiak diru laguntza batzuk atera zituen bat-batean, duela lau
aste inguru. Diru laguntza horiek gastuaren %90 izatera irits daitezke. Maiatz bukaeran jakingo dugu zein laguntza eman diguten. Guk 43.105 eurotako aurrekontua eskatu genuen. Ordaindu beharreko gastuaren beste zatia Mankomuntitatearen gain
izatea da udalaren asmoa. Tolosako Mankomunitateak milioi bat euro pasatxoko
remanentea du eta diru horren zati bat Zero Zabor politikak ezartzeko erabiltzeko
asmoa dago. Udalak gasturik egin beharrik ez izatea da gure helburua.

Zero Zabor politika ezarriko
duten inguruko beste udalerriak
• Tolosako mankomunitatea
Zero Zabor politika ezarriko
dutela iragarri duten herriak

Gipuzkoa osora

Behin herritarrekin gaia
eztabaidatu ostean

hedatuko da aldaketa,
gainera. Ez gara Zero
Zabor politikaren

Tolosa

Anoeta

Orexa

Leaburu

aldeko aukera egin

Andoain

Irura

Lizartza

Gaztelu

nahi dugun bakarrak

Legorreta

Villabona

Berastegi

Altzo

eta ezin dugu politika

Alegia

Zizurkil

Berrobi

Ikaztegieta

horretatik kanpora

...

Elduaien

Amezketa

geratzen garen
bakarrak izan.
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