D’Úsáid na hOifge
Tag.
Uimh._________________
Dáta an iarratais:__________
Dáta a fuarthas. ___________
Dáta Bailíochtaithe:
________________________

IARRATAS AR CHEADÚNAS FAOI ALT 3.3 DEN ACHT IMEALL TRÁGHA 1933
(ARNA LEASÚ)




Níor cheart an fhoirm seo a úsáid ach nuair atá iarratas á dhéanamh ar ghníomhaíochtaí
lena bhfuil tréith bheagbhríoch de bharr a nádúir, a bhfaid, nó eile.
Comhlánaigh an fhoirm go leictreonach le do thoil. Clóscríobh na sonraí sna boscaí atá ar
fáil le do thoil, leathnóidh an spáis nuair a bheidh tú ag clóscríobh
Ba cheart an seicliosta iatán ábhartha a chomhlánú chomh maith.

TÁ SÉ TÁBHACHTACH A SHONRÚ MÁ DHÉANTAR ATHRÚ AR AINM
IARRATASÓRA GO mBEIDH GÁ LE hIARRATAS ÚR
Seoladh/Sonraí Teagmhála an Iarratasóra:
Ainm Iomlán an Iarratasóra (ní hé an Gníomhaire)
Cuideachta/Eagraíocht:
Seoladh:
Éirchód:
Uimh. Theileafóin:
Seoladh R-phoist:

Seoladh/Sonraí Teagmhála an Ghníomhaire (más ann dó nó di):
Duine/Gníomhaire ag gníomhú thar ceann an Iarratasóra:
Cuideachta:
Seoladh:
Éirchód:
Uimh. Theileafóin:
Seoladh R-phoist:

Alt 3.3 Foirm Iarratais 2016

Cuid 1: Sonraí an Togra (féach na nótaí treorach le do thoil, agus ceangail doiciméid
bhreise de réir mar is gá)

1.1

Cineál togra
Imeacht Gairid e.g. Rugbaí Leaiste
Múráil Aonair
Gníomhaíocht Bheagbhríoch Eile - Sonraigh le
do Thoil

1.2

Cur síos ar na hoibreacha/gníomhaíocht/imeacht atá beartaithe:

1.3

Uainíocht tháscach na n-oibreacha/gníomhaíochta: (i) Dáta tosaigh (ii)
Fad (iii) Faisnéis ar bith eile a bhaineann le huainíocht.

1.4

An bhféadfaí srian a chur ar úsáid an phobail ar an imeall trá/sult an
phobal as an imeall trá leis na hoibreacha? Tabhair sonraí.

1.5

An bhfuil nó an raibh Ceadúnais, Léasanna nó iarratais Imeall trá roimhe
seo ag an iarratasóir maidir leis an limistéar atá á lorg nó maidir le
limistéar ar bith eile lena n-áirítear iarratais ar feitheamh? (Tabhair
sonraí lena n-áirítear uimhir (uimhreacha) thagartha chomhad na
Roinne).

Cuid 2: Láithreán atá Beartaithe (Ceangail doiciméid bhreise de réir mar
is gá)

2.1

Contae:

2.2

Ainm an tsuímh agus ainm an bhaile fearainn is gaire:

2.3

Comhordanáidí geografacha an limistéir a bhaineann leis an iarratas i
gcéimeanna, nóiméid agus soicind WGS84 le haghaidh forbairtí amach ón
gcósta agus sa chás gur féidir an limistéar a aithint ar léarscáil
Suirbhéireacht Ordanáis agus / nó atá nasctha leis an gcladach/mórthír,
uimh. léarscáile na Suirbhéireachta Ordanáis agus comhordanáidí
Eangach Náisiúnta na hÉireann.

2.4

Léirigh achar an Imill Trá (Ha2) nó (M2) nó (KM2).
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2.5

Má tá sé amach ón gcósta léirigh an fad ón gcladach (Km):

2.6

An bhfuil cuid ar bith den imeall trá ar an láithreán atá beartaithe faoi
úinéireacht phríobháideach? Má tá cuir fianaise dhoiciméadach ar fáil
maidir leis sin le do thoil (m.sh. fóilió).

2.7

Sonraí ar bith eile faoin láithreán a mheastar a bheith ábhartha:

Cuid 3: Cúrsaí Timpeallachta(Ceangail doiciméid bhreise de réir mar is gá agus
marcáil faoi cholún R iad)

Ceanglais reachtacha um chomhshaol
3.1

Tá

Níl

R

An bhfuil an limistéar laistigh de, nó cóngarach do
NHA, pNHA, SAC, SPA nó Páirc Náisiúnta?
Comhad láithreáin sainiúil (Comhaid láithreáin
shainiúla).
http://webgis.npws.ie/npwsviewer/

3.2

Déan cur síos ar thionscadail nó ar phleananna ar bith
eile don limistéar, atá tuartha nó forbartha, agus mar
aon leis an togra seo, go bhféadfadh éifeacht
shuntasach a bheith acu ar láithreán Natura 2000.
Déan liosta le do thoil agus áirigh air uimhreacha
tagartha pleanála (más infhaighteacht).

3.3

An bhféadfadh tionchair ar bith a bheith ag an togra
ar an timpeallacht? Má fhéadfadh, déan cur síos le do
thoil.

3.4

An bhfuil bearta ar bith á ngealladh agat chun na
tionchair fhéideartha ar an timpeallacht a mhaolú? Má
tá, déan cur síos le do thoil.

3.5

An dtiocfaidh impleachtaí don tsláinte/sábháilteacht
phoiblí chun cinn ó na hoibreacha atá beartaithe?
(m.sh. diúscairt eisilteach, struchtúir thréigthe nó
dhainséaracha a thógáil ar shiúl srl.) Má thiocfadh,
déan cur síos le do thoil.
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3.6

An mbeidh stóráil agus/nó diúscairt dramhaíola ar
bith i gceist leis na hoibreacha? Má “Bheidh” tabhair
sonraí le do thoil maidir leis an gcineál dramhaíola
agus an modh stórála agus/nó diúscartha atá
beartaithe (lena n-áirítear an suíomh).

3.7

Cúrsaí Timpeallachta Eile? Má tá, déan cur síos le do
thoil.

Cuid 4: Cúrsaí Iascaireachta/Dobharshaothraithe(Ceangail doiciméid bhreise
de réir mar is gá agus marcáil faoi cholún R iad)

Tá
4.1

Níl

R

An bhfuil an togra suite gar do cheann ar bith díobh
seo a leanas:
 oibríocht dobharshaothraithe
 Uiscí ainmnithe ina bhFásann Sliogéisc
 talamh ar a sceitheann éisc
 suíomh iascaigh íogair eile
Taispeáin ar chairt iomchuí le do thoil lena n-áirítear
an fad i gciliméadair.

4.2

An bhféadfadh an togra tionchair ar bith eile a bheith
aige ar iascaireacht/dobharshaothrú sa limistéar? Má
fhéadfadh, déan cur síos le do thoil.

4.3

An bhfuil bearta ar bith beartaithe chun na tionchair
fhéideartha ar iascach nó ar dhobharshaothrú a
mhaolú? Má tá, déan cur síos le do thoil.
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Dearbhú agus Cead:
Tá na sonraí atá tugtha anseo ceart chomh fada agus is eol dom.
Tuigim nach gcuirfidh mise nó mo ghníomhairí tús le hoibreacha ar bith
ar an láithreán atá beartaithe, gan cead a fháil i scríbhinn ón Aire roimh
ré.
Tugaim mo chead don Aire agus dá sheirbhísigh an t-iarratas seo a
chóipeáil agus é a chur ar fáil lena iniúchadh agus lena chóipeáil ag an
bpobal. Baineann an cead seo leis an iarratas seo, le faisnéis ar bith eile,
nó leis an iarratas a chuir mise isteach nó a cuireadh isteach thar mo
cheann agus le foilsiú dhoiciméad an iarratais.

Síniú an Iarratasóra (nó a Ghníomhaire nó a Gníomhaire):
_________________________________
Ainm an Sínitheora thuas (bloclitreacha):
_________________________________
Post:
_________________________________
Dáta: _____________________________

Seol na hiarratais chomhlánaithe chuig:
An Rannán um Pleanáil Mhuirí agus Imeall Trá
An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil
Bóthar an Bhaile Nua
Loch Garman
Y35 AP90
Fiosruithe chuig: Foreshore@environ.ie (Tá sonraí teagmhála eile le cur san
áireamh sna hábhair Threorach)
Cuir cóip de dhoiciméid an iarratais le ríomhphost: Foreshore@environ.ie
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Seicliosta Iatán (Imeachtaí Gairide amháin)
Teastaíonn cóip chrua amháin de gach doiciméad mura shonraítear a
mhalairt. Ní mór leagain leictreonacha de na doiciméid a chur ar fáil
chomh maith i bhformáid PDF inchuardaithe (gan comhad aonair ar bith
níos mó ná 30mb) ionas go mbeidh an Roinn ábalta iad a chur ar fáil ar a
suíomh gréasáin.
Mír
Cur Síos
Uimh.
1

Foirm Iarratais.
Leis an síniú bunaidh

2

Léarscáiliú (féach doiciméad na dtreoirlínte)
(i) léarscáil de Shuíomh an Láithreáin
(ii) léarscáil de Léas/ceadúnas an Imill Trá

3

Líon na
gcóipeanna
a
Theastaíonn
1

1
3
1

Litir ón nGarda Síochána ina ndearbhaítear nach
bhfuil siad i gcoinne an t-imeacht a bheith ar siúl
4

1
Litir ón Údarás Áitiúil ina ndearbhaítear nach bhfuil
siad i gcoinne an t-imeacht a bheith ar siúl
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1
Litir ón Údarás Áitiúil ina sonraítear cibé an
dteastaíonn Ceadúnas Imeachta nó nach
dteastaíonn, agus más amhlaidh, gur tugadh an
Ceadúnas Imeachta

6
Cóip den Deimhniú Árachais ina dtaispeántar go
1
bhfuil árachas dóthanach i bhfeidhm don Imeacht
Gairid agus slánuithe in ainmneacha an Aire agus
na Roinne Airgeadais agus an Aire agus na Roinne
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil sonraithe air
sin.
7

Ceadanna/ceadanna slí srl. d’úinéir maoinebhainteach

1

8

Eile - Sonraigh le do Thoil

1

6

Seicliosta Iatán (iarratais eile)
Teastaíonn cóip chrua amháin de gach doiciméad mura shonraítear a
mhalairt. Ní mór leagain leictreonacha de na doiciméid a chur ar fáil
chomh maith i bhformáid PDF inchuardaithe (gan comhad aonair ar bith
níos mó ná 30mb) ionas go mbeidh an Roinn ábalta iad a chur ar fáil ar a
suíomh gréasáin.
Mír
Cur Síos
Uimh.

Líon na
gcóipeanna
a
Theastaíonn
1

1

Foirm Iarratais.
Leis an síniú bunaidh

2

Léarscáiliú (féach doiciméad na dtreoirlínte)
(i) léarscáil de Shuíomh an Láithreáin
(ii) léarscáil de Léas/ceadúnas an Imill Trá

1
3

3

Líníochtaí na tógála (más gá)

1

4
5

Comhfhreagras réamhiarratais le geallsealbhóirí.
Ceadanna reachtúla eile (más gá):
(i) Cead pleanála
(ii) Ceadúnas um Dhiúscairt Eisilteach

1

(iii) Cead eile (Sonraigh le do thoil)

1

6

Doiciméid na Cuideachta (1):
Cóip dheimhnithe de Mheabhrán agus Airteagail
Chomhlachais na Cuideachta

1

7

Doiciméid na Cuideachta (2)
1
Deimhniú um Chorprú Dliteanais Teoranta, nó
Cuideachta/Leabhar Rialacha/Bunreachta do Chlub nó do
Chomharchumann de réir mar is cuí

8

Ráiteas Tionchair Natura (RTN) más gá

1
1

(i) Cóip chrua
(ii) CDanna
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9

Ceadanna/ceadanna slí srl. d’úinéir maoinebhainteach

1

10

Eile - Sonraigh le do Thoil

1

4
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