
III-A ERANSKINA 
 

LURZORU KUTSATUEN LERROKO PROIEKTUARI BURUZKO FORMULARIOA 
 

Zer proiektutarako eskatzen den 

Leheneratzea(*) Ikerketa Ingurumen-jarraipena 

Lurzorua  Zabortegia  Lurzorua  Zabortegia  Lurzorua  Zabortegia  

Eraginak murrizteko helburuak  
(Adierazi nolako ingurumen-helburuak lortu nahi diren ekintzaren bidez. Zehaztu, halaber, lurzoruaren kalitatean 
nolako ingurumen-onurak lortuko diren ekintza abian jarrita) 

Lurzoruaren kalitatea 
hobetzea: 

 

Beste batzuk:  

 

Diru-laguntzaren xede den lursailaren ezaugarriak 

Kokalekuaren izena  

Kokalekua (Erantsi planoak):  Geoiker kodea:  

Azalera:  Eskuratze-data:  

Titulartasuna 
(Erantsi tokiko titulartasun 
publikoaren ehunekoari buruzko 
ziurtagiria, hala badagokio) 

 

 

Lursailaren hirigintza-datuak 

Lursailaren egungo 
erabilera: 

 

Aurreikusitako erabilera: 
(Hautatu aukera bat eta 
idatzi deskribapen labur 
bat) 

Instalazio sozio-sanitarioak      Bizitokia  

Ekipamendu komunitarioa      Eremu librea  

Kirol-instalazioak                Komunikabideak  

Udal ekipamendua                       Azpiegiturak  

Produkziokoa     Hirugarren sektorekoa  

(zehaztu nekazaritzako eta abelazkuntzako jarduerak diren)  

Deskribapena (hainbat erabilera izanez gero, adierazi zeinek hartzen duen azalera 
handiena): 

 

 

 

Erabilera berria ezartzeko 
aurreikusitako epea 
(halakorik baldin bada): 

 



 

Azaldu, oro har, lurzoru kutsatuak eragin litzakeen ingurumen-arazoak: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lurzoruaren kutsadura eragin duten jarduerak: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Giza osasunaren gainean izan dezakeen eraginaren datuak: 

Zer distantzia dago hiri-gune hurbilenera?  

Zer nolako erabilerak daude diru-laguntzaren xede den 
kokalekuaren ondoan? 

 

Zer distantzia dago etxebizitzetara eta beste erabilera sentikor batzuetara?:  

 

Lurzorua kutsatuta dagoela adierazten duten zantzuak 

Lurzoruaren ezaugarri organoleptikoen eraldaketa:  

Hondakinak:  

Ingurunearen eraldaketa:  

Aurretiazko datuak, ikerketak edo datu analitikoak:  

Beste batzuk:  

 

Lurrazaleko eta lurpeko uren gaineko eragina: 

Zer distantzia dago ibilgu hurbilenera?  

Urpean gera daitekeen inguru batean dago   

Adierazi zein den itzulera-uholdeak kokalekuan gertatzeko arrisku-aldia  50 urte 

100 urte 

500 urte 

Ibilguaren kalitatea eta erabilera (hala badagokio): 

 

Inguruaren kalteberatasun-maila, lurpeko uraren babesari dagokionez: 

 

Inguruan ur-bilketarik egiten al da? Hala bada, zertarako erabiltzen dira? 

 



Beste batzuk: 

 

 

Kokalekuan lehendik egindako jardunei buruzko azterlanak 
(Halakorik bada, adierazi noiz egin diren lurzoruaren kalitatearen gaineko azterlanak eta/edo lurzoruaren 
kalitatearen adierazpena, edo prozeduraren beste komunikazio batzuk, bai eta horiek izena nola duten ere) 

 
 
 
 
 
 

 

Alderdi teknikoak (lurzoru kutsatuak) 
(Beharrezkoa bada, zehaztu zein diren kudeatuko den lurzoruaren toxikologia-maila eta lur-bolumena, baita berau 
leheneratzeko nolako teknologia erabiliko den ere) 

 
 
 
 
 
 

 

Alderdi teknikoak (zabortegiak) 
(Zehaztu leheneratzea gauzatzeko nolako teknologia erabiliko den, hala badagokio) 

 
 
 
 
 
 

 

(*) Leheneratze proiektuen aurrekontua (bai lurzoruena, bai zabortegiena) 

 
II. eranskinean adierazitakoaz gain, leheneratze-proiektuen kasuan, aurrekontua banakatu egingo da honako 
hauek aintzat hartuta: erabiliko den teknologia, hondakinak zabortegi kontrolatu batera eramatea, kokalekuan 
uztea, zabortegia zigilatzea eta abar. Gainera, gutxienez honako hauek zehaztu beharko dira: 
 
Lurzoruak leheneratzeko proiektuetan: 
- Kudeatu eta tratatu beharreko hondakin-bolumena eta aurrekontua. 

Zabortegiak leheneratzeko proiektuetan: 

- Zabortegia zigilatzeko eta/edo ixteko proposatutako sekuentzia – deskribapena eta aurrekontu banakatua. 

-  Ingurumen eta paisaiaren ikuspegitik, zabortegia leheneratzeko tratamendua – deskribapena eta aurrekontua. 

- Zabortegia hondeatzearen eta/edo ixtearen Ingurumen Jarraipen Planaren aurrekontua eta norainokoa. 
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