
Edukiontzi 
horia
Plastikozko ontziak, metalezko 
ontziak eta brik ontziak.
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Garbiguneak
Garbiguneak hiri hondakinen gaikako bilketarako guneak 
dira. Herritar guztiei zuzenduak daude, baita etxeko 
konponketak egiten dituzten gremio txikiei, denda, 
ostalaritza establezimendu eta bulegoei ere.

MANKOMUNITATEKO GARBIGUNEAK
UDALERRIA GARBIGUNEA HELBIDEA ORDUTEGIA
ARRASATE Ibarreta Barrio Uribarri 

(Markulete poligonoa)
Irailetik uztailera: 
Astelehenetik ostiralera: 9:00 -13:30 / 15:00 - 19:00  
Larunbatak: 9:00 - 13:30
Abuztua: Astelehenetik larunbatera: 9:00 - 13:30

BERGARA San Kristobal Angiozarrerako bidean
OÑATI Urrutxu Garagaltza auzoa

BIRZIKLATU 
zalantzarik gabe

Traste handiak
•	 Altzariak (mahaiak, armairuak, sofak...), koltxoiak, somierrak...
•	 Linea zuriko etxe tresna elektrikoak: hozkailuak, arropa garbigailuak...
•	 Linea gris marroiko etxe tresna elektrikoak: telebistak, ordenagailuak...

Bi bilketa modu daude:
•	 Kalean: Aurretik Debagoieneko Mankomunitatera deituz 

(943 71 19 38), DAGOKION EGUNEAN edukiontziguneen 
ondoan utziz  20:00ak eta 22:00ak bitartean (ikusi taula).

HONDAKINEN KUDEAKETA BULEGOA:
Nafarroa Etorbidea, 17
20500 ARRASATE
hondakinak@debagoiena.eus
Tel: 943 504 721

ARRASATE
ASTEARTEA

BERGARA
ANTZUOLA

OSTEGUNA

ARETXABALETA
ELGETA
ESKORIATZA
LEINTZ-GATZAGA
OÑATI

•	 Etxean: Berrerabilpenerako izango 
diren traste handien bilketa Emaus-i 
deituz (943 77 18 71)

Iglu berdea
Beirazko botilak, beirazko poteak 
eta beirazko flaskoak.

Edukiontzi 
urdina
Kartoizko ontziak eta papera.
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Oharra: Plastikozko poltsa batean sartuta bota.

Ehunkien 
edukiontzia
Arropa, oinetakoak, osagarriak 
(poltsak, fularrak, txapelak, 
gerrikoak...) eta bestelako oihal 
zatiak (puskatuak edo egoera 
txarrean baldin badaude ere).

Garbigune ibiltaria
Aerosolak, bonbilak, kartutxoak, CD/DVD, pilak 
termometroak, sukaldeko olioa, motore olioa, bateriak, 
pintura, disolbatzaileak, garbitasun produktuak eta 
antzerakoak, erradiografiak, fluoreszenteak, aparatu 
elektrico eta elektroniko txikiak.

Oharra: Kontsultatu zure herriari dagokion informazioa (lekua, ordutegia, egunak) 943 504 721 telefonora 
deituz edo www.debagoiena.eus gunean.

GARBIGUNEA

Olio 
edukiontzia

Edukiontzi honetara sukaldean erabilitako olioa botatzen da. 
Eskuratu zure ontzi berdea Informazio Bulegoan eta ontzia 
beteta botatzearekin batera edukiontziak hutsik dagoen beste 
ontzi bat bueltatuko dizu.

Oharrak: 
•	 Ez bota olioa bero dagoenean.
•	 Irudian ikus daitekeen bezalakoa erabili soilik, ez bota beirazko 

edo plastikozko edozein ontzitan.
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Erabilitako pilak saltzen dituzten komertzioetara edo zenbait eraikin publikotara 
eraman daitezke (www.debagoiena.eus web gunean dago puntuen zerrenda). 
Garbigune ibiltarian edo gertuen daukazun garbigunean ere erabilitako pilak 
jasotzen dira.

Botoi pilak, pila arruntak eta telefono mugikorren bateriak.

Pilak

Botikak
•	 Zaharkituta dauden sendagaiak.
•	 Behar ez dituzun sendagaiak.
•	 Sendagaiekin kontaktuan egon den edozer (flasko, hodi, aerosol, anpolla...).

Behar ez diren sendagai guztiak botiketan egoten 
diren SIGRE puntura eraman behar dira.

Edukiontzi 
marroia
Materia organikoa.

Kontuz!
Ez utzi materia organikoa plastikozko poltsetan.  
Erabili poltsa konpostagarriak soilik.

Txartelean eta edukiontzian agertuko zaizu 
zein den dagokizun gunearen zenbakia. 
Gogoratu txartelak soilik gune hori zabaltzen 
duela. Gunea aldatzeko txartela hondakinen 
informazio bulegora 
eraman.

Hurbildu txartela 
edukiontziaren tapan 
dagoen borobil txurira 
eta irekitzeko soinua 
entzun arte itxaron.

Tapa altxatu eta 
hagatxoa ipini, 
zabalik mantentzeko. 
Hondakinak bota 
ondoren, hagatxoa 
barrurantz bultzatu 
eta tapa bakarrik 
ixten da.

Nola erabiltzen da edukiontzi marroia eta grisa irekitzen dituen txartela?

Eskuratu txartelen kopiak 2 €  ordainduz (Aretxabaleta: Arkupe; Arrasate: Mankomunitatean; Bergara y Eskoriatza: Udaletxean; Elgeta: 943 504 721 telefonora deituz).
OHARRA: EZ ZULATU 
TXARTELA!

Edukiontzi 
grisa
Birziklatu ezin daitezkeen 
hondakinak soilik.
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