
 

 

Zizurkilen 5. edukiontzia jartzeko mozioa 

 

Zizurkilgo herriaren birziklatze-tasak eta hondakinen bilketa-zati bakoitzaren 

ehunekoari buruzko datuak nahiko egonkorrak izan dira 2016tik 2020ra bitartean. 

Gure ustez, horrek erakusten du bertako herritarrek kontzientziazio-lan handia egin 

dutela eta birziklatzea ekonomia zirkular hori lortzeko bidea dela jakitun direla, 

lehengaiak % 100 aprobetxatzea lortzeko eredu gisa, erabilera- eta fabrikazio-

prozesuak efikazagoak eginez. Eta, jakina, ingurumenaren kutsadura-maila jaistea 

lortuz. 

Baina sozialistok uste dugu urratsak ematen jarraitu behar dugula zizurkildarren 

beharretara egokitutako hondakinen bilketa-sistema lortzeko, haiek eskatzen ari diren 

bezala. Eta horren adibide 2013an herritarrei egindako kontsulta izan zen. Bertan, 

gehiengo zabal bat Zizurkilen 5. edukiontzia jartzearen alde azaldu zen. Bilketa-sistema 

erosoagoa eta eskuragarriagoa, gure herritarrei, euren etxeko egoeraren eta egoera 

pertsonalaren arabera, birziklatzen jarraitzen laguntzeko. Balorazio horiek ere jaso 

ziren Udaleko ingurumen sailetik herriko etxeetara egindako bisitetan. Bertan, 5. 

edukiontzia jartzeko urratsak emateko beharra zegoela jakin zuten. 

Gure ustez, herritarrek kontsulta hartan eman ziguten agindua Zizurkilgo Udalak 

betetzeko garaia da. EH Bilduren udal-gobernuak ezin ditu argudio ahulak erabiltzen 

jarraitu egungo bilketa-sistemari eusteko eta Zizurkil osoan 5. edukiontzia ez 

ezartzeko. 

Gobernu taldearen egungo jarrerak, gure herrian, lehen eta bigarren mailako 

herritarrak bereizten ditu, ezin baita ulertu Zizurkil Beheran sistema mistoa ezarrita 

egotea, eta Zizurkil Goran, hasieratik, hondakin-zatiki diferenteak birziklatzeko 

edukiontzi guztiak edukitzea. Gaur egungo birziklatze-tasetara helduta, ezin dugu 

ulertu bizilagun batzuek asteko edozein egunetan hondakinak modu erosoan 

botatzeko aukera izatea, eta beste batzuek, ordea, ez. Udala herritarren arteko 

konparaziozko bidegabekeria egiten ari da, bakoitza bizi den lekuaren arabera. 

Hiri-hondakin solidoen bilketa hobetu, herri osoarentzako zerbitzu adeitsuagoa eta 

berdinzaleagoa egin, eta gure etxeetan sortzen ditugun hondakinak ez bereizteak 

dituen ondorioen inguruan kontzientziazio- eta hezkuntza-programak landu behar 

ditugu.  



Gainera, krisi sanitario eta ekonomikoko une hauetan, Udalak gastua ez handitzeko 

lana egin behar du, udalak izan dituen diru-sarrerak asko murriztu direlako. Eta 

hondakinak biltzeko bi sistema mantentzeak Udalarentzako kostuak handitzen ditu. EH 

Bilduren udal-gobernuak atez ateko sistemaren zati bati eusteko egoskorkeriak, 

zizurkildarrei kalteak eta eragozpenak eragiteaz gain, zerbitzu horren ondoriozko 

kostua handitzen du. 

Hondakinak biltzeko sistemak ezin du izan Udalak herritarrei ezarritako inposaketa bat.  

Herritarrei eragozpenak saihesteko, udal-gobernuak bilketa egunez egiteko neurria 

hartu duen bezala, sistema ere aldatu behar du 5. edukiontzia ezartzeko. Sistema 

berriak, gainera, herritarrei bestelako eragozpen batzuk ere ekiditen dizkie, hala nola 

etxeetan hondakin gehiegi biltzeak eragindako arazoa; izan ere, Zizurkilgo etxebizitza 

gehienek ez dute hondakinak biltzen diren egunera arte hondakin horiek gordetzeko 

leku nahikorik. 

Horren guztiaren ondorioz, Zizurkilgo Udaleko Talde Sozialistak mozio hau aurkezten 

du udalbatzan eztabaidatzeko eta onartzeko. Mozioak honako puntu hauek ditu: 

1. Zizurkilgo Udalbatzak udal-gobernuari eskatzen dio udalerri osoan 5. 

edukiontzia deitutako hiri-hondakin solidoen bilketa-sistema ezar dezan, eta 

atez atekoari lotuta mantentzen diren hondakin solidoen bilketa-sistemaren 

elementu guztiak bide publikotik ken ditzan.  

2. Zizurkilgo Udalbatzak udal-gobernuari eskatzen dio erabaki horrek eragingo 

dituen gastuei aurre egiteko behar diren kreditu-aldaketak egin ditzan. 

3. Zizurkilgo Udalbatzak udal-gobernuari eskatzen dio erabaki hori Gipuzkoako 

Foru Aldundiari, GHKri eta Tolosaldeko Mankomunitateari jakinarazi diezaien. 


