
 
 

 

 

 

 

IARRATAS AR CHEADÚNAS CHUN EISILTEACH TRÁCHTÁLA NÓ 

SÉARAIGH ATÁ CÓIREÁILTE A SCARDADH CHUN UISCÍ (Nó chun 

Screamhuiusce trí Chrios Síothlaithe) Ó ÓSTÁN, BIALANN NÓ PÁIRCEANNA 

CARBHÁN 

 

 

CHUIG Eolaí Feidhmiúcháin 

SEOLADH Ionad Seirbhísí Pobail, 

                        Comhairle Chontae Dhún na nGall,  

  Bóthar Neil T. Uí Bhléine, 

  Leitir Ceanainn, 

  Co. Dhún na nGall  F92 TNY3 

Déanaim iarratas leis seo ar cheadúnas faoi Alt 4 den Acht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce), 1977, 

(arna leasú 1990), *eisilteach tráchtála/ábhar eile a scardadh chun uiscí, (nó chun screamhuisce trí 

chrios síothlaithe), de réir na pleananna agus na sonraí eile atá ceangailte 

   

Tá/Níl an scardadh a bhféachtar le ceadúnas a fháil dó ann cheana féin * mar a shainítear in alt 5(4) 

den Acht.  Déanfar an scardadh chun uiscí. 

 

Síniú: _________________________________ 

(Le síniú ag Stiúrthóir, nó Oifigeach eile sa Chomhlacht)  

 

Ainm i bPrionta (Bloclitreacha) _________________________________ 

Dáta:   _________________________________ 

* Féach nótaí míniúcháin ag deireadh an fhoirm iarratais 

 

 

 

 

 

 

 

An tAcht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce), 1977 
An tAcht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) (Leasú), 1990 

COMHAIRLE CHONTAE DHÚN NA NGALL 

RANNÓG TIMPEALLACHTA 
Foirm 

HLW1 



 

CUID II – FOIRM IARRATAIS 

Cuir in iúl le do thoil má’s iarratas é seo ar cheadúnas nua nó ar athbhreithniú ar cheadúnas a 

deonaíodh cheana féin. 

. 

Iarratas ar cheadúnas nua    Athbhreithniú ar Cheadúnas  

 

1. Ainm an Iarratasóra:  _____________________________________________ 

    Seoladh:    _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Uimh. Fóin: ____________ Facs: ________________ Ephost: ___________________ 

 

2. Ainm an Ghníomhaire:  _____________________________________________ 

    Seoladh:    _____________________________________________ 

    _____________________________________________ 

 

Uimh. Fóin: ____________ Facs: ________________ Ephost:____________________ 

 

3. Ainm agus seoladh an áitribh as a mbeidh eisilteach nó ábhar eile le scardadh: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

   

4 An scairdfear an tEisilteach chun :  

 Uiscí Dromchla     Screamhuiscí trí chrios siothlaithe  

 

5. Tagairt Eangaí Náisiúnta (6 Uimhir, Soir agus ó Thuaidh) (Taispeántar an pointe scardaidh 

go soiléir ar Léarscáil 1/2500 na Suirbhéireachta Ordanáis) 

       

        Láthair an Ionad Cóireála:     ____________________________ 

   Crios Síothlaithe:    ____________________________ nó  
  Pointe Scardaidh chun Uiscí: _________________________________ 

Sonraí méide agus saghas an phíopa scardaidh: ______________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

6. Tagairt Phleanála (má’s cuí): ______________________________ 

 

 

7. Cuir síos ar an phróiseas nó na gníomhaíochtaí ba shiocair an eisiltigh ( ticeáil le do thoil) : 

(a) Óstán                                                         _________________ 

(b) Bialann                                                _________________ 

(c) Páirc Carbhán    _________________ 

(d) Caifé/Delicatessen                                     _________________ 



(e) Bia le breith leat                                            _________________ 

(f) Beár                                                             _________________ 

(g) Eile                                                         _________________ 

(h) An bhfuil neachtlann ar an áitreabh           _________________ 

(i) An bhfuil linn snámha ar an áitreabh      _________________ 

(j) An bhfuil mionbhristeoirí bia ann        _________________ 

 

8. Sonraí ar aon scardadh chun uiscí dromchla nó eile ón áitreabh i gceist (léirítear na pointe 

scardaidh uile ar na léaráidí): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

9. Sonraí ar aon socruithe éigeandála/speisialta  le doirteadh a smachtú:  

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

10. Ginearálta 

(a) Dáta tosaithe an scardaidh:                      _________________ 

(b) Toirt an eisilteach thrádála / ábhair eile le scardadh 

Gnáthmhéid sa Ló (m3/ló):   ______________________________ 

Uasmhéid in aon lá ar bith (m3/d):  ______________________________ 

Uasráta san uair (m3/uair):   ______________________________ 

 

(c) Tréimhse nó tréimhsí sa ló a dtarlaíonn an scardadh: 

 

________________________________________________________________________ 

 

(d) ) Athruithe séasúracha, nó aon athruithe eile i dtoirteanna an eisiltigh le scardadh: 

 

________________________________________________________________________ 

 

11. Sonraí faoi chóireáil an eisiltigh: 

(a) Cá mhéad gaistí gréisce atá curtha isteach ___________________________________ 

(b) Cá mhinice a ghlantar na gaistí gréisce      ___________________________________ 

(c) Tabhair sonraí ar diúscairt na dramhaíola nuair a ghlantar na gaistí gréisce. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 (d) An gcuirtear ceimiceáin sna gaistí gréisce agus má’s ea cad iad agus cá mhéad? 

 

 

 



(e) Nuair a chúl-nitear scagairí linnte snámha conas mar a cuirtear an dramhaíol de láimh? 

 

 

 

(f) Má dírítear fuíolluisce linn snámha chun uiscí, an bhfuil dabhach shíothlaithe roimh an 

phointe scardaidh le ligint do sholaid síothlú agus clóirín a ídiú? 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

(g) Sonraigh an t-ionad cóireála séarachais le do thoil, (Ionaid Phacáistithe srl), lena n-áirítear  

 

Soláthraí: 

 

 Sonraíocht deartha i dTábla 1, (féach Nóta Faisnéise 2, Rannán 7, le haghaidh sonraí 

eisiligh chóirithe le  diúscairt in uiscí nó i gcrios síothlaithe) 

 

 Sonraí iarbhír feidhmiúcháín, (i dTábla 1 fosta) 

 

 Conarthaí seirbhísithe agus cothabhála atá ann 

 

 

 

 

 

 Sonraí ar aon teiliméadracht nó córais aláraim atá ann, (m.sh. via fón póca) le rabhadh 

láithreach a thabhairt ar chliseadh trealaimh, (m.sh. caidéil) 

 

 

 

 

 

 

 

13. Tréithe an Eisiltigh: 

Líon isteach Tábla 1 nó Tábla 2 (ag brath ar ceann sprice deiridh an eisiltigh) do gach tréith is 

infheidhme di, ag tabhairt an raon tiúchana, má’s ann. Tiúchan le cur in iúl mar mg/1 mura sonraítear 

a mhalairt  
 

 

14. Sonraí ar socruithe le eisiltigh a shampláil agus a thomhas: 

Líon isteach Tábla 3 maidir leis na socruithe monatóireachta uile. (Taispeántar láithreacha na 

dtollpholl le screamhuisce a mhonatóiriú sa tábla seo, i gcás scardaidh chun criosanna síothlaithe, aon 

áit a d’fhéadfaí dul i gcion ar Uiscígh atá Tábhachtach go Reigiúnda). 

 

 

 



15 Ainm & Láthair na nUiscí Glactha (scardaidh chun uisce dromchla amháin) 

   

16 Sonraí Hidrigeolaíoch (scardaidh chun screamhuisce via crios síothlaithe amháin) 

 An ndearnadh measúnú láithreáin? 

Má’s ea, iarcheanglaítear an tuairisc 

 

 

 

Éileofar réamh-iniúchadh, de réir Aguisín 4 de Nóta Faisnéise 2: “Treoirlínte faoi Scardadh 

Eisilteach chun Uiscí ó Fhorbairtí Tionsclaíocha agus Tráchtála agus ó Fhorbairtí Tithíochta 

Pobail”, ach amháin nuair atá substaintí dhíobhálacha liostaithe sa Chéad agus sa Dara Sceideal de na 

Rialacháin um Chosaint Screamhuisce I.R. Uimh. 41 de 1999  (Substaintí Liosta I agus II), (Aguisín 

6, Nóta Faisnéise 2) sa scardadh atá beartaithe. 
 
 
 
 
 





Tábla 1 
Le haghaidh SCARDADH EISILTIGH CHUN UISCE AMHÁIN, breac síos le do thoil  na sonraí deartha don gléasra cóireála, beartaithe nó 

ag feidhmiú cheana, agus torthaí iarbhír ar saintréithe an eisiltigh, (má’s ann): 
 

Tugtar luachanna do theorainneacha astúcháin mar treoir agus glacfar san áireamh iad agus oiriúnacht scardadh eisiltigh chóirithe chun uiscí 

á cinneadh 

 

Paraiméadar 
Treoir-luach don Teorainn 

Astúcháin  
Sonraíocht Deartha an Ghléasra 

Saintréithe iarbhír an 

Eisiltigh * 

BOD  10 mg/l  
  

Solaid ar fuaidreamh 10 mg/l  
  

Fosfar Iomlán  2 mg/l P  
  

Ortafosfáit 1.5 mg/l P (4.5 mg/l PO4)  
  

Nitrigin Iomlán ≈15 - 20 mg/l N  
  

Níotráit ≈ 9 mg/l N (40 mg/l NO3 )  
  

Nítrít ≈1 mg/l N (3.3mg/l NO2 )  
  

Amóinia (roimh scag-

ghlanadh)  
≈ 4 mg/l NH3N, @ pH <7.5 agus 

Teocht <15 oC.  

(5mg/l NH4 or 5 mg/l NH3 )  

  

 Luachanna níos déine le cur chun 

feidhme ag pH & Teocht níos airde 

  

Teocht  10 oC Samh – Aib, 20 oC Uasmhéid   

 Gan ardú níos mó ná 1.5 oC sa teocht 

chomhthimpeallach  

  

pH  6.5 - 9  
  

Ola, Saill & Gréisc 10 mg/l  
  

Glantaigh 1mg/l  
  

*Nóta: Caithfear na torthaí seo a sholáthar ar Teastas Ainilíse ó Shaotharlann Chreidiúnaithe 



Tábla 2 – SCARDAIDH CHUN SCREAMHUISCE TRÍ CHRIOS SÍOTHLAITHE 
 

Leagtar amach riachtanais fheidhmiúcháin sa tábla a leanas a mheastar a bheith ina leibhéil is lú atá inghlactha a bhainfeadh córais chóireála 

amach, a leithéid aonad cóireála atá pacáistithe agus/nó cóimeáilte ar an láthair nó réamhdhéanta, sula scairdfí eisilteach chun talún trí chrios 

síothlaithe, (tugtha mar treoir amháin, Nóta 1)  

 

Paraiméadar 

% Íosta Bhaint Amh-eisiltigh do 

chórais chóireála tánaisteacha Caighdeán 

# 

 

 

Ráitis 

Sonraíocht Deartha 

an Ghléasra 

Saintréithe iarbhír 

an Eisiltigh (Nóta 

2) 

BOD  
85% 

20 mg/l  
   

COD 
70% 

-  
   

Solaid ar fuaidreamh 
60% 

30 mg/l  
   

NH3 -N 

- 

10 mg/l  

Mura bhforáiltear a 

mhalairt 

  

Nitrigin Iomlán 

20% 

5 mg/l $ 

Suíomhanna íogair do 

chothaitheach amháin 

  

Fosfar Iomlán 

- 

2 mg/l  

Suíomhanna íogair do 

chothaitheach amháin 

  

Drólannach Iomlán 
99.9% 

 
   

# géilliúntas 95%íl ag teastáil, $ iolshamplaí 24-uair  

Nóta 1 – Tógtha ó Cód Cleachtais: Córais Chóireála do Thithe Aonaracha (P.E. <10) an EPA 

Nóta 2: Caithfear na torthaí seo a sholáthar ar Teastas Ainilíse ó Shaotharlann Chreidiúnaithe chomh maith 

 

Tábla 3 - MONATÓIREACHT     

      

Pointe scardaidh 
Uimhir thagartha 

Suíomh Treallamh suite ann Paraméadair 
Monatóirithe 

Minicíocht 
Mhonatóireachta 

Tionchair 

      

      

      



IARRATAS AR CHEADÚNAS CHUN EISILTEACH TRÁCHTÁLA NÓ 

SÉARAIGH ATÁ CÓIREÁILTE A SCARDADH CHUN UISCÍ (Nó chun 

Screamhuiusce trí Chrios Síothlaithe)  

 

NÓTAÍ MÍNIÚCHÁIN 

(Treoir amháin atá sna nótaí seo agus ní ceart a mheas gur míniú dlíthúil ar an reachtaíocht 

iad). 

1. Táille: Caitear táille €380 a chur isteach le gach iarratas ar cheadúnas. 

2. (A) Fógra Nuachtáin – Iarratas Nua 

Cuirtear an Fógra Poiblí i nuachtán a léitear sa limistéar ina ndéanfar an scardadh.  Úsáid 

nuachtáin áitiúla má’s féidir. 

Bíodh “Scardadh Eisilteach chun Uiscí” mar theideal ar an fhógra mar a fhoilsítear é 

agus caithfidh sé: 

 Ainm an iarratasóra agus ainm an údaráis áitiúil a bhfuil an t-iarratas á dhéanamh 

chuige a lua (i.s. Comhairle Chontae Dhún na nGall). 

 Cuntas ginearálta ar an eisilteach a thabhairt. 

 I gcás eisilteach trádála, an cineál trádála nó tionscail a shonrú.  

 Ainm agus láthair an áitribh óna scairdfear an t-eisilteach agus, 

 Na huiscí a scairdfear an t-eisilteach chucu a chur in iúl. 

 (B) Fógra Nuachtáin – Athbhreithniú ar Cheadúnas a Deonaíodh cheana féin 

Cuirtear an Fógra Poiblí i nuachtán a léitear sa limistéar ina ndéanfar an scardadh.  Úsáid 

nuachtáin áitiúla má’s féidir. 

Bíodh “Scardadh Eisilteach chun Uiscí Fógra Rúin athbhreithniú ar cheadúnais 

scardaidh faoi Achtanna Rialtais Áitiuil (Truailliu Uisce) 1977  & 1990 agus 

Rialacháin Rialtais Áitiuil (Truailliu Uisce) 1978  mar theideal ar an fhógra mar a 

fhoilsítear é agus caithfidh sé: 

 Ainm an iarratasóra agus ainm an údaráis áitiúil a bhfuil an t-iarratas á dhéanamh 

chuige a lua (i.s. Comhairle Chontae Dhún na nGall). 

 Uimhir thagartha a bhaineann leis an Cheadúnas a lua 

 An chúis leis an athbhreithniú ma’s lú ná trí bliana an tréimhse ó dáta an cheadúnais 

nó dáta an athbhreithnithe dheiridh 

 Cur in iúl don phobal go dtig uiríll scríofa a dhéanamh chuig an Údarás Áitiúil 

laistigh de mhí amháin ó dáta an fhógra 

 

Cuirtear isteach an t-iarratas laistigh de dhá sheachtain ó dáta foilsithe an fhógra 

nuachtáin. 

Má tharlaíonn go bhfuil níos mó ná dhá sheachtain caite ó fhoilsiú sa nuachtán agus cur 

isteach an iarratais ábhartha, nó má fheictear don Údarás Áitiúil nach de réir na riachtanas 

cibé fógra de bharr a ábhar, nó ar aon chúis eile go bhfuil sé míthreorach nó uireasach mar 

eolas don phobal, d’fhéadfadh an tÚdarás Áitiúil oibleagáid a chur ar an iarratasóir cibé 

fógra breise a fhoilsiú i gcibé téarmaí a shonróidh sé agus cibé fianaise a shonróidh sé gur 

comhlíonadh aon riachtanas a chur chuige. 



3. Foirm Iarratais: Caithfear dhá chóip den fhoirm iarratais a chur isteach, ceann 

amháin acu le bheith ina bunchóip den iarratas agus fógra nuachtáin  ar leathanach iomlán 

san áireamh. Caithfear an bunchóip den iarratas a bheith críochnaithe go hiomlán agus 

sínithe.   

4. Mapa den Láthair:  Dhá mhapa den láthair ar scála 1/2500 ag taispeáint an áitribh, na n-

uiscí a ndéanfar an scardadh chucu, an pointe scardaidh do na huiscí, ainm an bhaile (na 

mbailte) fearainn ina bhfuil an áitreabh, na hoibreacha cóireála agus an pointe scardaidh 

suite, teorainneacha na talún atá i seilbh an iarratasóra, Pointe an Tuaiscirt agus Uimhir an 

Bhileog Ordanáis. Do chriosanna síothlaithe, léirigh le do thoil suíomhanna na dtollpholl 

buan fá choinne monatóireacht a dhéanamh ar an screamhuisce. 

5. Córas Draenála:  Dhá líníocht den láthair ar scála 1/500 ag taispeáint an chóras draenála, 

pointí samplála agus aon oibreacha, treallamh nó gléasra a scairdfear eisilteach uathu. 

6. Oibeacha Cóireála:  Dhá líníocht den láthair ar scála 1/500 ar a laghad ag taispeáint aon 

oibreacha cóireála, stáisiúin chaidéalúcháin, pointí samplála, struchtúir, fálta, ionaid 

chruasheasaimh, bóithre rochtana, saoráidí láimhsithe sloda, saoráidí nite gléasra, saoráidí 

sláintíocha.  Mionchuntas ar chineál, múnla, toilleadh na n-oibreacha cóireála agus 

caighdeáin bainte amach do BOD srl, de réir Nóta Faisnéise Uim. 2 – Treoirlínte um 

Eisiltigh a Scardadh chun Uiscí ó Fhorbairtí Tionsclaíocha & Tráchtála, agus ó 

Fhorbairtí Tithíocht Pobail, mar atá eisithe ag an Rannóg Timpeallachta, Comhairle 

Chontae Dhún na nGall agus atá ar fáil ón suíomh idirlín.  

7. Tréithe an Eisiltigh:  Cur síos ar na tréithe uile sa bhfoirm iarratais, Tábla 1 nó 2. 

8. Áirimh Shreabhadh Uiscí Glactha: Dhá chóip de mhionáirimh ag léiriú an sreabhadh 

ionchais 95%íl agus seal triomaigh sna huiscí glactha.  Féach “Nóta Faisnéise Uim. 2” 

9. Anailís Cheimiceach agus Mhiocróbach Uiscí Glactha:  

Féach “Nóta Faisnéise Uim. 2 “ 

10. Measúnacht ar iarmhairt ar na hUiscí Glactha:      

Féach “Nóta Faisnéise Uim. 2 “  

11. Measúnacht ar Screamhuisce 

Féach “Nóta Faisnéise Uim. 2 “ 

12.  Cuideachtaí Chláraithe: Nuair a ngnítear iarratas in ainm chuideachta, caitear cóip 

den Deimhniú Corpraithe, maille le liosta na stiúrthóirí, a thabhairt leis an iarratas. 

13. Eolas Breise: Cuirfidh iarratasóir ar cheadúnas, cé is moite de cheadúnas do scardadh a 

deonaíodh cheana, cibé sonraí eile a theastóidh ón Údarás Áitiúil de réir réasúin ar fáil leis 

an iarratas a bhreithniú, agus sonraí ar chaighdeán, toirt agus ráta sreafa sna huiscí glactha, 

iarmhairt an scardaidh ar na huiscí siúd agus torthaí aon iniúchadh a rinneadh nó a héileadh 

ag an Údarás Áitiúil maidir le nithe gaolmhara san áireamh. 

14. Athbhreithniú ar Cheadúnais 

Tá ceadúnais faoi réir athbhreithnithe in eatraimh ama nach lú ná trí bliana iad. Is féidir 

áfach ceadúnas a athbhreithniú ag am ar bith: - 

a. Le cead an duine atá ag déanamh an scardaidh. 

b. Sa chás go bhfuil cion forais réasúnaigh ag an Údarás Áitiúil chun a chreidiúint gur 

mórbhaol do shláinte an phobail an scardadh. 

c. Sa chás go bhfuil athrú ábhartha gan choinne tagtha ar dhálaí sna huiscí glactha. 



 

15. Pionóis 

Ta na pionóis seo a leanas forordaithe faoin Acht do dhuine a sháraíonn forálacha an 

cheadúnais: - 

a.  Arna chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €1,269.74 (maille le, i gcás ciona 

leanúnaigh, fíneáil nach mó ná €126.97 in aghaidh gach lae a leanfar den sárú) nó 

príosúnacht ar feadh tréimhse nach mó ná sé mhí nó, faoi rogha na cúirte, cibé 

fíneáil nó fíneálacha agus cibé príosúntacht araon, nó 

b. Arna chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €6348.69 (maille le, i gcás ciona 

leanúnaigh, fíneáil nach mó ná €634.87 in aghaidh gach lae a leanfar den sárú) nó 

príosúnacht ar feadh tréimhse nach mó ná dhá bhliain nó, faoi rogha na cúirte, cibé 

fíneáil nó fíneálacha agus cibé príosúntacht araon. 

 

16. Sainmhínithe 

Ciallaíonn “EISILTEACH TRÁDÁLA” eisilteach ó aon oibreacha, gaireas, gléasra nó 

píopa siltin a úsáidtear chun aon leacht (cé acu cóireáilte nó gan a bheith) a dhiúscairt in 

uiscí nó chun séaraigh, bíodh nó ná bíodh ábhar caithníneach ar fuaidreamh ann, a 

scairdtear as áitreabh ina bhfuil aon trádáil nó  tionscal ar siúl (mianadóireacht san 

áireamh), ach gan séaracht tís nó uisce báistí a chur san áireamh. 

 

Ciallaíonn “EISILTEACH SÉARACHTA” eisilteach ó aon oibreacha, gaireas, gléasra nó 

píopa siltin a úsáidtear chun séaracht cóireáilte nó neamhchóireáilte a dhiúscairt in uiscí. 

 

Ciallaíonn “SCARDADH ATÁ ANN CHEANA” scardadh atá cosúil ó thaobh cineáil, 

comhdhéanaimh agus teochta, agus atá comhchosúil ó thaobh toirte agus an ráta a ndéantar 

é, le scardadh a rinneadh i rith aon tréimhse chomhfhreagrach sa tréimhse dhá mhí dhéag 

ag críochnú ar 1
ú
 Deireadh Fomhair, 1978, i gcás scardaidh chun uiscí, agus an tréimhse 

dhá mhí dhéag ag críochnú ar 1
ú
 Eanair, 1978 i gcás scardaidh chun séaraigh. 

 

Deireadh Doiciméid 

 

 

 

 


