ERANTZUKIZUNEZ
JOKATZEN EZ BADUZU, ZURE
TXAKURRAK, ZUK ZEUK ETA
GUZTIOK ORDAINDUKO DUGU.

Zure maskotaren gorozkiak jasotzea eta
edukiontzi edo paperontzietara botatzea zure
eginkizuna da.
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Gune publikoetan utzitako txakurren gorozkiak osasun publikoko
arazo larria bilakatu dira azken urteotan. Gaixotasunak kutsatu ez
ezik, hiritarren segurtasun fisikoa arriskuan jartzen dute, erorikoak
eta irristaketak eragin ahal dituztelako. Halaber, garbitzaileek eta
lorezainek prestatutako zerbitzuaren kalitatea zaildu, euren lana
desatsegin bihurtu eta Getxoko izena kaltetzen dute gorozkiek.

Gorozkiak kaleetan uzteak Getxoko izena
kaltetzen du eta 900 eurora arteko isunak
dakartza.
Zein da zure aukera?

“Kaleak kakanahasteak zigorra dakar. Jokatu
erantzunkizunez” lelopean, gune publikoetan utzitako
txakurren gorozkiek eragindako arazoei buruzko
kontzientziazio kanpaina abiarazi du Getxoko Udaleko
Ingurumen Sailak.
Udalerriko txakurren jabeei gutun pertsonalizatu bana
bidaltzean datza kanpaina nagusiki. Idazkian bete beharreko
erantzukizunak aipatzen dira eta arauak ez betetzeak
dakartzan zehapenen berri ematen da.

Erantzukizunez jokatu izana eskertzeko, poltsen-banagailua
eskuratzeko aukera izango duzu kanpaina honekin bat egin
duten establezimenduetan. Hala errazago jaso ahal izango
dituzu zure txakurraren gorozkiak.
Establezimenduak identifikatzeko ikur bat diseinatu da.
Bestalde, kanpainaren agerikotasuna handitzeko, pegatinak
ipiniko dira paperontzietan eta biniloak kaleetan, bereziki
gune kaltetuenetan.
Udalerriko bi metro-irteera nagusietan (Algorta eta Areeta)
ikusgai egongo da kanpaina hiru hilabeteetan zehar. Halaber,
kartelak ipiniko dira jende asko ibiltzen den parkeetako
zuhaitzetan.
Hori guztiaz gain, publizitate-euskarri gisa erabili dira udalerrian
dauden bateria eta pilentzako 19 edukiontziak.

ARRISKUTSUAK
IZAN DAITEZKEEN
TXAKURRAK

(AIDT)

Zure maskota mikrotxip baten bidez identifikatu
eta txakurren erroldan erregistratu. (2.404 eurora
arteko isuna egiten ez bada)
Bide eta gune publikoetan, muturrekoa eta 2
metroko gehienezko luzera duen eta hedagarria ez
den uhala eraman beharko ditu txakurrak. Arnesak
debekatuta daude. (2.404 eurora arte)
Gorozkiak espaloietatik zein lorategietatik jaso
beharko dituzu. Paperontzi edo edukiontzi batera
bota. (900 eurora arte)
Txakurra paseatzera ateratzen duen pertsonak
horretarako lizentzia izan beharko du, animaliaren
jabea ez bada ere. (15.025 eurora arte) *18 urtetik
gorakoak soilik
Debekatuta dago arriskutsuak izan daitezkeen bi
txakur edo gehiago paseatzera ateratzea. (300
eurora arte)
Udal Erregistroak zure maskotari buruz dituen
datuek eguneratuta egon beharko dute. 5 eguneko
gehienezko epean jakinarazi beharko duzu edozein
aldaketa. (300 eurora arte)
Animalia galtzen bada edo lapurtzen badute, 48
orduko epean jakinarazi beharko duzu. (300 eurora
arte)
Txakurrak norbaiti erasotzen badio, albaitari batek
animalia behatu beharko du 24 orduko epean. (300
eurora arte)

* Izakinak amaitu arte.

ARRISKUTSUAK
EZ DIREN
TXAKURRAK

Zure maskota mikrotxip baten bidez identifikatu eta
txakurren pasaporte-txartel ofiziala eguneratuta
izan. (300 eurora arteko isuna egiten ez bada)
Bide eta gune publikoetan gehienez bi metroko
luzera duen uhala eraman beharko du txakurrak.
(1.502 eurora arte)
Gorozkiak espaloietatik zein lorategietatik jaso
beharko dituzu. Paperontzi edo edukiontzi batera
bota. (900 eurora arte)
Udal Erregistroak zure maskotari buruz dituen
datuek eguneratuta egon beharko dute. 10
eguneko gehienezko epean jakinarazi beharko
duzu edozein aldaketa. (300 eurora arte)
Animalia galtzen bada edo lapurtzen badute, 5
eguneko gehienezko epean jakinarazi beharko
duzu. (300 eurora arte)
Txakurrak norbaiti erasotzen badio, albaitari batek
animalia behatu beharko du 24 orduko epean. (300
eurora arte)

“JASO BERE KAKA” ikurra bilatu
kanpaina honekin bat egin duten
Getxoko establezimenduetan
eta gorozkiak jasotzeko
poltsen-banagailua* eskatu.
Zure maskotaren gorozkiak
jasoz, Getxo garbi mantentzen
lagunduko diguzu.
Establezimenduen kokapenari buruzko
informazio gehiago jaso dezakezu
hemen: http://www.getxo.eus/eu/medioambiente/campanas-de-concienciacion

LOTU GABE
BAINA
KONTROLPEAN
5 aisia-gune ditu Getxok txakurrak lotu gabe–baina
kontrolpean – paseatzera ateratzeko, 18:00etatik hurrengo
eguneko 11:00etara arte. Nolanahi ere, jabeengandik hurbil,
euren aginduak betez eta inor eragotzi gabe ibili beharko dute.
Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrek (AIDT) muturrekoa eta 2
metroko gehienezko luzera duen eta hedagarria ez den uhala
eraman beharko dute betiere.

1. Evaristo Txurruka kaia eta Areeta Hondartza*
2. Ereaga Hondartza* eta Portu Zaharreko zelaigunea
3. Arrigunaga Hondartza*
4. Galeako bidea (Aixerrotatik Sopelako mugaraino)
5. Gobela ibaiaren ondoko pasealekua (Gobeloki La Avanzada

errepidetik Lexarretaraino) eta Makaleta etorbidea (Lexarretatik
Salsidu etorbideraino)

*Areeta, Ereaga eta Arrigunagako hondartzak ezingo dira uda sasoian
(maiatzetik irailera bitartean) aisia-gune gisa erabili.

