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«Larraitz ekialderen
eraberritzea»
Alegiako Udalak, ekainean martxan jarritako parte hartze prozesuaren hurrengo pausuen
eta ezaugarrien berri eman nahi die herritarrei. Uztailean egindako bileretan eta ondoren
jasotako ekarpenak kontuan izanda, Larraitz ekialdeko proiektuari berrazterketa tekniko
bat egitea erabaki du Udalak

H

erritarren aldetik jasotako
kezka nahiz ekarpenak
kontuan izanda, hiru proposamen dira jendaurrera

aurkeztuko direnak. Proposamen guztietan jaso dira moldaketa nagusi batzuk, aparkalekuen kopurua eta mugikortasun norabideak egokitu direlarik.

Hiru proposamenen artean dagoen
desberdintasun nagusia, plazaren erabilerari dagokiona da.
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HONDAKINEN
BILKETA
SISTEMAREN
BERRIKUSPENA
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HURRENGO
PAUSUAK

La versión en castellano de esta edición
especial de Alegiako Orrie está disponible en el Ayuntamiento o en la web para
todos aquellos interesados en recogerlo.
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1. proposamena
Aparkaleku plazei ematen zaie lehentasuna.
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2022ko iraila

• Argitaratzailea: Alegiako Udala
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2. proposamena

Plazaren zati bat jolasleku edo aisialdirako erabilerarako antolatzea.
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3. proposamena
Aisialdirako eremuak handitu eta hauei lehentasuna ematen diena.
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• Argitaratzailea: Alegiako Udala
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Gaur egun
Gaur egungo aparkaleku kopurua eta aisialdiko eremuak proposamen bakoitzarekin
konparatzen dituen koadroa.
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Hondakinen bilketa
sistemaren berrikuspena
Hondakin bilketa sistemaren berrikuspenari dagokionez, uztailaren 7an eginiko bileran
Tolosaldeko Mankomunitateko teknikariak azaldu zituen hiru bilketa sistema desberdinen
artean egingo da galdeketa

A

• Atez ateko gaikako bilketa sistema: identifikatutako
edukiontzi propio batekin atera daiteke hondakina
adostutako bilketa puntura. Abantailak, bilketa puntua etxe inguruan izatea, espazio publikoaren okupazioa aldi baterakoa izaten da edukiontziak etxera
dagokionean jasotzen badira, bilketa datu onenak
lortzea eta biltzen den hondakinen kalitate ona dira.
Desabantailak berriz, malgutasun gutxien duen sistema izatea eta edukiontziak etxean gorde beharra.

B

• Gaikako bilketa sistema mistoa: ontzi arinak eta
papera edukiontzi handien bidez jasotzen dira eta
organikoa eta errefusa atez ate. Abantailak, edukiontzi bidez egiten diren bilketen malgutasuna, frakzio
sentsibleak, organikoa eta errefusa, ongi jasotzeko
bermea eta orokorrean, bilketa datu onak lortzea.
Desabantailak berriz, edukiontzi handiak errepide
ondoan jarri beharra, eta ondorioz, batzuetan aparkaleku plazak galtzea.

D

• Edukiontzi bidezko gaikako bilketa: hondakinak
frakziokako lau edukiontzi handitan jasotzen dira.
Abantailak, frakzio guztiak egunero atera ahal izatea,
etxean edukiontzirik gorde beharrik eza. Desabantailak berriz, bilketa puntu gutxiago izatean, herritar
batzuentzat urruti geratzea, orokorrean hondakinen
bilketa datu eta kalitate okerragoak eta edukiontzi
handiak errepide ondoan jarri beharra, eta ondorioz,
batzuetan aparkaleku plazak galtzea.
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Hondakinen bilketa puntuen kokaguneak:
Ondorengo planoan, Mankomunitateko teknikariek erabakitako edukiontzi handien
kokaguneak herriko mapan.

Atez ateko eta mixto sistemako zintzilikarioen kasuan, herritarrek bi sistema hauetakoren bat aukeratuko balute, gaur egungo kokagunearen egokitasun
berrikuspena (bilketa puntua etxera hurbiltzea, lurrean beharrean zintzilikarioan…) egingo da.
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Hurrengo
pausoak
Uztailean egin bezala, beste bilera erronda bat egingo da gai bakoitzeko hiru
proposamenak azaldu, egin diren ekarpenen berri eman eta zalantzak argitzeko. Bileratxanda horietan xehetasun handiagoz azalduko dira kontsulten egutegia eta ezaugarriak.
Bileren datak hauek dira:

Urriak 4
17:30ean. Larraitz ekialde. Euskaraz.

Urriak 5
17:30ean. Larraitz ekialde. Erderaz.

Urriak 6
17:30ean. Hondakin bilketa sistemaren berrikuspena. Euskaraz.

Urriak 6
18:30ean. Hondakin bilketa sistemaren berrikuspena. Erderaz.
Erronda hauen ostean ekarpenak jaso eta egin beharreko moldaketak egingo dira proposamenetan, behin betiko proposamenak itxita geratuko direlarik. Hala beharko balitz, beste aurkezpen erronda bat egingo litzateke.
Informazio eguneratu guztia Alegiako Udaleko web orrian, Alegia APPan eta herrian zehar dauden informazio paneletan
egongo da ikusgai.
Galdeketak azaroak 4, goiz eta arratsaldez, eta azaroak 5ean, goizez, egingo dira.

ALEGIAKO

