
III-A ERANSKINA 

LURZORU POLUITUAK" EREMURAKO MEMORIA OSAGARRIA 

Diru-laguntza zer proiektutarako eskatzen den 

Leheneratzea(*) Ikerketa  

Lurzorua  Hondakindegia  Lurzorua  Hondakindegia 

Inpaktua murrizteko helburuak 
(Jardueraren bidez lortu nahi diren ingurumen-helburuak. Deskribatu lurzoru-kalitatean zer ingurumen-onura lortuko 
diren ekintza martxan jarrita). 

Lurzoru-kalitatearen 
hobekuntza: 

Beste zenbait:  

Diru-laguntza eskatzen den lurzoruaren ezaugarriak 

Laguntza eskatzeko lekuaren izena:  

Kokalekua (erantsi planoak):  Geoiker kodea:  

Azalera:  Erosketa-data:  

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

Lurzoruari buruzko hirigintza-datuak 

Lursailaren gaur egungo 
erabilera: 

Etxekoa , Produktiboa (zehaztu nekazaritzako nahiz abeltzaintzako jarduerak diren) , 

Tertziarioa , Ekipamendu komunitarioa , Leku librea , Komunikazioak , Azpiegiturak . 

Aurreko erabilera 

(hautatu aukera bat, eta 
idatzi deskribapen labur 
bat): 

Deskribapena: 

Erabilera berria ezartzeko 
aurreikusten den epea 
(hala badagokio): 
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Lurzorua poluitzeak eragin lezakeen ingurumen-problematikaren deskribapen orokorra 

Lurzoruaren poluzioa eragin duten jarduerak 

Giza osasunari eragin diezaioketen kalteei buruzko datuak 

Hurbileneko hirigunera dagoen distantzia 

Diru-laguntzaren xede den lekuaren inguruko erabilerak:  

Etxebizitzetara edo beste erabilera sentikor batzuetara dagoen distantzia  

Lurzoruen poluzioaren adierazleak 

Lurzoruaren ezaugarri organoleptikoen aldaketa: 

Hondakinak: 

Ingurua aldatzea: 

Aurretiazko datuak, ikerketak edo datu analitikoak:

Beste zenbait: 

Azaleko eta lurpeko uren gaineko eragina 

Hurbileneko ubidera dagoen distantzia 

Ubidearen kalitatea eta erabilera (hala badagokio):

Inguruaren kalteberatasuna, lur azpiko uren babesari dagokionez: 

Urak biltzeko inguruan dauden guneak eta haien erabilera (hala badagokio)? 

Beste zenbait: 
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Lekuko lurzoru-kalitateari buruzko azterketak 

(egin zerrenda bat lurzoruaren kalitateari buruzko aurretiazko azterketa eta/edo lurzoru-kalitatearen deklarazio edo 
prozedurari buruzko beste jakinarazpen batzuekin, eta erantsi, hala badagokio). 

Alderdi teknikoak (lurzoru poluituak) 

(hala badagokio, zehaztu kudeatu beharreko lurzoruaren toxikologia-maila eta bolumen aurreikusiak, eta hura 
leheneratzeko zer teknologia erabili nahi den). 

Alderdi teknikoak (zabortegiak) 

(hala badagokio, zehaztu leheneratzeko aplikatu beharreko teknologia). 

(*) Lurzoruak nahiz zabortegiak lehengoratzeko proiektuen aurrekontua 

II. eranskinean adierazitakoaz gain, aurrekontua lehengoratze-proiektuetan hauen arabera xehatu behar da: 
aplikatu beharreko teknologia, zabortegi kontrolatuetara eramatea, inguruneko konfinamendua, zabortegia 
zigilatzea, etab. Halaber, gutxienez datu hauek eman behar dira: 

- Kudeatu beharreko hondakinen bolumena eta aurrekontua. 

- Proposatutako zigilatze- eta/edo ixte-sekuentzia; aurrekontuaren deskribapena eta xehatzea. 

- Ingururmena eta paisaia leheneratzeko tratamendua; deskribapena eta aurrekontua. 

- Hondeatzearen eta/edo ixtearen ingurumen-segimendua egiteko planaren aurrekontua eta irismena. 
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