
 

KONTSUMO UREN GARRAIORAKO ZISTERNAK  
 
ZISTERNETAN URA GARRAIATZEKO PROZEDURA  
Zisternen bidez kontsumoko uraren horniketa* egiteko ezinbestekoa da Osasun Lurraldeko 
Zuzendaritzaren baimena edukitzea. Garraio baimenaren eskabidea helmuga guneko KZU-
k egingo du, horretarako 1 formularioa erabiliz.   
 
2 formularioa erabiliko da Eskualde Zentrotik baimena emateko. Uraren helmuga den 
Osasun Publikoko eskualdean   emango da baimena eta KZU eskatzaileari helaraziko zaio 
Ibilbidearen Orriarekin batera (3 formularioa). Bi dokumentuak betiere zisternan eraman 
behar dira.  
Arrazoiren bategatik, zisterna ikuskatzea beharrezko dela irizten bada, 4 formularioa 
erabiliko da horretarako.  
 
*Horniketa: aldi zehaztu batean zehar egiten den ur garraioa, jatorri jakin batetik helmuga 
jakin batera.  
 

1 FORMULARIOA 
  

ZISTERNAREN BIDEZ KONTSUMOKO URA GARRAIATZEKO BAIMEN 
ESKABIDEA  
 
Eskatzailearen datuak  
ESKATZAILEA (KZU):  
Kontaktuko Pertsona:  
Helbidea:  
Herria:                     Probintzia:  
Telefonoa:  
 
Noiztik noiz arterako eskatzen den baimena:  
 
Zisternaren ezaugarri orokorrak  

- Zisternaren matrikula:  
- Merkantzia galkorrerako baimenaren kopia (Industriako Ministerioa): BAI □ EZ □  
- Titularra:  

 
Garbiketa eta desinfekzioa  
 

- Garbiketa eta desinfekzioaren ziurtagiria:  BAI □ EZ □ 
- Baimenduriko denboraldirako aurreikusten den garbiketa eta desinfekzioaren 

maiztasuna:   
 
 



Baimena eskatzen den hornigaiari buruzko informazioa   
 

- Uraren jatorria:  
- Garraioaren zergatia:  
- Kontsumorako ematearen puntua:  
- Herria:  
- Horniketaren gunea:  
- Horniketaren maiztasuna:   
 

Uraren garraiorako baimenduriko denboraldi guztian zisterna kontsumoko ura garraiatzeko 
bakarrik erabiliko dela deklaratzen du.   
 

Lekua, (urte)ko  (hil)ak   (eguna)   
Izenpea  
 
…………KO OSASUN PUBLIKOKO ESKUALDE ZENTROA  
 

2 Formularioa 
 
ZISTERNAREKIN KONTSUMOKO URA HORNITZEKO BAIMENA  
 
Zisternaren datuak  

- Zisternaren matrikula:  
- Titularra:  

 
Eskatzailearen datuak  
 
Eskatzailea (KZU):  
Kontaktuko Pertsona:  
Helbidea:  
Herria:                     Probintzia:  
Telefonoa:  
 
ALDEKO txostena ematen da zehazten den horniketarako 

 
- Uraren jatorria:  
- Helmuga (Horniketa gunea):  
- Baimenaren iraunaldia:   

 
baldintza hauen pean:  
 

- Ur garraiorako baimenaldiak dirauen bitartean, zisterna kontsumoko uraren 
garraiorako erabiliko da esklusiboki.   

- Beti eraman behar dira Ibilbide Orriarekin batera baimen honen eta garbiketa eta 
desinfekzio ziurtagirien kopiak.    

- KZU-k  helmuga sarean beharrezko kontrolaren analitikak egingo ditu, azkenean 
erabiltzaileei hornitzen zaien ura kontsumorako egokia dela egiaztatzeko.  



 
Lekua, (urte)ko  (hil)ak   (eguna)   

Izenpea  
Osasun Publikoko Koordinatzailea 

 
 

3 Formularioa  
 

ZISTERNA BIDEZKO KONTSUMO URAREN HORNIKETA. IBILBIDE  ORRIA  
(horniketa bakoitzean bete beharreko dokumentazioa)  

 
EZAUGARRIAK   
 
Zisternaren matrikula:  
 
Baimenaren data:    (erantsi baimena zein fotokopia)  
 
Uraren jatorria  

Horniketa gunea:   
Hartze puntua:  

 
Uraren helmuga  

Horniketa gunea:   
 

Betetze 
data  

Betetze 
ordua  

Helmuga 
depositua  

Hondakin kloro librea 
jatorrian (mg/l)  

Hondakin kloro librea 
helmugan (mg/l)  



 
 
 
 
 
 

 
 

Donostia - San Sebastian, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ 
Tfno. 945 01 91 61 – Fax 945 01 92 10 

OSASUN SAILA 
Osasun Sailburua 
 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
Consejero de Sanidad 

 
4 Formularioa 

  
KONTSUMO URAREN GARRAIORAKO ZISTERNEN IKUSKAPEN 
FORMULARIOA 
 
IKUSKATZAILEAREN IZENA:  
 

Zisternaren ezaugarriak.  

- Zisternaren matrikula:  
- Merkantzia galkorrerako baimena  (Industria Ministerioa): BAI □ EZ □  
- Titularra: DNI:  
- Edukiera:  
- Erabilpen esklusiboa: BAI □ EZ □  
- “Kontsumoko uraren garraiorako” adierazpena: BAI □ EZ □ 
- Kanila zuri eta urdineko ikurra:   
- Ibilbide Orria: BAI □ EZ □  

 
Garbiketa eta desinfekzioa  

- Garbiketa eta desinfekzioko ziurtagirien kopia: BAI □ EZ □ 
 - Ziurtagiriak adierazten du garbiketa eta desinfekzioko protokoloa: BAI □ EZ □   
- Produktu egokiak  (SCO/3719/2005 Agindua): BAI □ EZ □  
 

Horniketaren informazioa  
 

- Horniketarako baimenaren kopia: BAI □ EZ □  
- Baimenaren data. Iraunaldia:  
- Uraren jatorria  

Horniketa gunea:   
Hartze puntua:  

 
       - Uraren helmuga  

Horniketa gunea:   
 
Ikuskapena egin ondoren, zera jakinarazten da:  
 
Lekua, (urte)ko  (hil)ak   (eguna)   
 
 


