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* Toxikoak diren gaiak (tonerrak, kartutxoak,
aspaldidanik birziklatzen dira.

LAPATX ZABORTEGIRA BISITALDIA
* Birziklatutako tonerrak, kartutxoak
erabili Udaletxean eta herriko toki
publikoetan, eta abi aldeetatik idatzi.
Herritarrei bidaltzen zaizkien oharrak
sobreetan sartu beharrean, oharraren
paperarekin egin sobrea

* Ontziak ipinita daude. Erabilpenan
dagokion ordenantza ere martxan dago.

* Egin dira azoka bereziak Egunero irekita
egongo den denda bat izatea momentuz
ahalmenetatik urrun dago.

* Txakurren hondakinak jasotzeko poteak
ipini eta jabeak ez badu hau
errespetatzen isuna ipini

* Bidezko merkataritzako dendak leku
egokietan kokatu eta urte osoan zabalik
egon daitezen laguntzak eman

 Orain arte proposamen batzuk onartu eta bete ditu Udalak, beste batzuk ez. Zein proposamen edo eskari egingo zenioke orain Udalari hondakin gutxiago joan dadin Lapatxera?
Zergatik?

LAPATX ZABORTEGIRA BISITALDIA

Azpeitiko zaborrak bakarrik eramaten al dira Lapatxera?
Azpeitikoak bakarrik
Azpeitikoak eta Azkoitikoak
Azpeitikoak, Azkoitikoak eta beste herri batzuetakoak.

Badakizu zenbat kamioika zabor iristen den egunero zabortegi honetara?
10
20
40

Zein edukiontzietakoak?
Urdinetakoak
Grisetakoak
Horietakoak

Zabor guztiak eramaten al dira Lapatxera?
Bai
Ez

Nora eramaten dute?
Zabortegira
Araztegira
Azokara

Noiz jasotzen dute zaborra Azpeitian?
Egunez
Gauez
Edozein ordutan

Egunero gure zabor-poltsa edukiontzian uzten dugu. Hala ere, etxetik eskolarako ateratzen garenean, zaborra desagertu egin dela ohartzen gara. Markatu erantzun zuzena:














Zer egiten da zabortegian bertara emandako zaborrarekin?
Gorde
Erre
Tratamendu egoki bat eman
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LAPATX ZABORTEGIRA BISITALDIA
Zabor asko eramaten badugu zabortegira, zer gertatuko da?
Berehala beteko dela
Ibaia garbiago egongo dela.
Kaleak garbiago egongo direla.

 Ondorengo zerrendan LH-ko 2. zikloko zure ikaskideek azken bi ikasturteetan zaborren zein
kontsumoaren inguruan hartutako hainbat konpomezu dituzu. Marka itzazu zure ustez betetzen ari zaretenak:
Behar duguna erosi.
Erosketak egiterakoan paperezko bilgarriekin erosi.
Buzoietan “propagandarik ez” ipini.
Erosketak egiteko poltsak etxetik eramarn.
Berrerabili (ahal den guztia).
Jakinarazi denei ibaia ez dela zabor biltegia.
Hamaiketakoa “tapper”ean ekartzea
Bilgarri asko dituzten hamaiketakoak ez ekartzea.
Txiklea jaten dugunean zakarrontzira paperean bilduta botatzea.
Zilarrezko paperaren ordez sukaldekoa erabiltzea.
Zilar papera behin erabili ondoren, ez botatzea, beste baterako gordetzea.
Ahal denean oihalezko poltsak erabiltzea.
Saiatu behar dugu produktu osasungarriak jaten: adibidez, fruta, fruitu lehorrak.
Astean behin, ostiraletan, hamaiketarako fruta ekartzea.
Bilduki gutxien dituzten gauzak erosi (arropa, gelako materiala).
Erosterakoan egokia zer den ondo pentsatu, kanpoko itxurari eta modari bakarrik ez begiratu.
Koadernoak, margoak... ez gastatu alferrik.
Erosi aurretik, begiratu gauzen jatorria.
Bidezko merkataritzatik erosi ahal den neurrian.
Ahal den guztia berrerabili eta birziklatu.
Oparitutakoak ondo gorde eta erabili.

aurrera? Zein?

 Orain arte bete ez duzuen konpromezuren bat gehiago betetzen saia al zaitezkete hemendik

LAPATX ZABORTEGIRA BISITALDIA

* Eskoletako patioan eta jolas parkeetan
birziklatzeko ontzi txikiak ipini (paperarena eta plastikoarena).

* Udal garbitzaileek zaborra birziklatu eta
kartoia) udaletxean, eskolan, kalean.

* Lantegiek sortzen dituzten hondakinak
gehiago kontrolatu.

* Urtean behin edo ibaiak garbitu eta bertan
dagoen zaborra jaso.

* Kartoiak egunero jaso eta eraman birziklatzera.

* Arropa botatzeko ontziak toki gehiagotan jarri.

* Etxe guztietan 3 ontzi egoteko laguntza
ematea.

* Propaganda gutxiago bidali, eta bidaltzen
dena paper normala eta birziklatuan
izatea.

* Edukiontzi gris egokiak ipini, hankakin irekitzen direnak.

* Zaborrontzi txiki gehiago jarri kaleetan den (hauetako batzuk plastikoak botatzeko).

Ikasleen proposamena

* Udalak badu makina horietako bat. Tartean
behin pasatzen da, baina denok saiatu behar
dugu txikleak bilduta botatzen zakarrontzira.

* Eskoletako patioetan ipini dira.

* Gaikako bilketa errazteko udaletxean, (papera
anbulategian, eta ikastetxeetan papera eta
ontzi arinak jaso ahal izateko gurpildun ontziak
ipini dira.

* Kartoia, plastikoa eta egurra biltzeko sistema
jarriko da.

* Udalak ekimen hau bultzatuko du.

* Astean 3 egunetan jasotzen dira.

* Bi gehiago jarri dira (3tik 5era pasatu da).

* Ontzi gris/hori gehiago banatuko dira.

* Komunikazio gehienak “Azpeitian Zer”en
bidez egiten dira.. Alldizkari honek birziklatutako papera erabiltzen du.

* Edukiontziak orokorrean ugaritu dira.

* Udalak ez du azpiegiturarik, zabor hau behar
bezala jasotzeko, hau da, bereiztuta.

Udalaren erantzuna

 Udalari proposamen hauek egin zizkioten 2. zikloko zuen ikaskideek:

* Kaleetan itsatsita dauden txikleak garbitu.
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