An Rannóg Draenála
Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath
Oifigí na Cathrach
Sráid Sheamlas an Éisc
Baile Átha Cliath 8
Teil 2222155
Facs 2222300

ACHTANNA RIALTAIS ÁITIÚIL (TRUAILLIÚ UISCE), 1977 & 1990
AGUS
RIALACHÁIN (TRUAILLIÚ UISCE) RIALTAIS ÁITIÚIL 1978 & 1992

Iarratas ar Cheadúnas / Athbhreithniú Ceadúnais chun
Eisilteach Tráchtála nó Eisilteach Séaraigh a dhíluchtú in

Uiscí
Nótaí faoi chomhlánú an iarratais:
1.

Is gá an t-iarratas a chomhlánú faoi réir na nAchtanna agus na rialacháin thuasluaite.

2.

Sula ndéantar an t-iarratas ar cheadúnas (ach ní ar athbhreithniú) caithfidh an tiarratasóir fógra a fhoilsiú i nuachtán a scaiptear i mBaile Átha Cliath ag cur in iúl go
bhfuil sé i gceist aige / aici iarratas dá short a dhéanamh. Is gá “Díluchtú in Uiscí” a
bheith mar cheanntideal air agus an t-eolas seo a leanas a bheith ar fáil ann:
(a) Ainm an iarratasóra agus ainm an údaráis áitiúil a bhfuil an t-iarratas á
dhéanamh air.
(b) Cuntas ginearálta ar an eisilteach.
(c) I gcás eisilteach tráchtála, is gá an cineál trádála nó tionscail a lua.
(d) Ainm agus suíomh an áitribh as a mbeidh an t-eisilteach á dhíluchtú.
(e) Na huiscí a bhfuil an t-eisilteach á dhíluchtú iontu.

3.

Is gá iarratas a lóisteáil le Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath laistigh de dhá
sheachtain ó dháta foilsithe an fhógra thuasluaite, maraon le:
(a) Cóip den fhógra nuachtáin.
(b) Léarscáil den suíomh láithreáin, dhá chóip de, go scála oiriúnach a
theaspánann áitreabh, bóithre poiblí, suíomh gach pointe díluchtaithe go huiscí,
agus suíomh gach pointe díluchtaithe go séaraigh phoiblí.
(c) Plean den suíomh draenála, trí chóip de, go scála 1:100 (nó scála cuí eile),
agus aon sonraí eile is gá le cuntas a thabhairt ar an áitreabh, oibreacha, fearas
nó monarcha as a mbeidh an t-eisilteach á dhíluchtú. Caithfidh an plean den
suíomh draenála gach draenáil atá ar an suíomh a thaispeáint go soiléir.
(d) Táille iarratais de €380.00 (trí chéad ochtó euro).

4.

Ba cheart iarratais chomhlánaithe a sheoladh chuig:
An tInnealtóir Rannáin, An Rannóg Draenála, Comhairle Chathair Bhaile Átha
Cliath,Oifigí na Cathrach, Baile Átha Cliath 8.

1

Ainm agus seoladh an Iarratasóra:
Uimh. Teil.

2

Ainm agus seoladh an Áitribh:

3

Líon fostaithe san áitribh:

4

Dáta thosach an eisiltigh:

5

Cuntas ar an bpróiseas nó gníomhaíocht:

6

Pointe díluchtaithe chuig uiscí:

7

Méid agus cineál an phíopa díluchtaithe:

8

Suíomh an phointe tástála:

9

Meántoirt:

m3/sa lá.

10

Uastoirt:

m3/sa lá.

11

Uasráta díluchtaithe:

12

Modh sreabhthomhais:

13

Tréimhse nó tréimhsí díluchtaithe i rith an lae:

14

Líon laethanta oibre gach bliain:

15

Sonraí cóireála eisiltigh:

lítear/seic.

2

16 Saintréithe an Eisiltigh Thráchtála nó Ábhar Eile
Comhlánaigh maidir leis na saintréithe bainteacha uile ag lua na réimsí nuair is ann dóibh.
Tiúcháin le lua i mg/lítear.

Saintréithe

Teocht ( oC )
pH
Dath ( céim Hazen )
B.O.D.
C.O.D.
Solaid Chrochta
Solaid Insocraithe ( ml/lítear )
Solaid Thuaslagtha
Amónia ( mar N )
Níotráití ( mar N )
Fosfar ( mar P )
Sulfáití ( mar SO4 )
Clóirídí ( mar Cl )
Feanóil ( mar C6H5OH )

Roimh Chóireáil

Arna Dhíluchtú

Glantaigh ( mar Ghorm-Shubstaintí
Gníomhacha Meitiléine )
Olaí, Geireacha agus Gréise
Miotail ( Sonraigh gach ceann )
Cumaisc Orgánahalaigin
( Sonraigh )
Cumaisc Orgánafosfair
( Sonraigh )
Cumaisc Orgánastáin ( Sonraigh )
Olaí Mianra nó Hidreacarbóin
de Bhunús Peitriliam
Substaintí Tocsaineacha Eile
( Sonraigh )

Saintréithe Ábharthacha Eile:

SÍNITHE:___________________________
DÁTA:____________________________

D’Úsáid Oifige
TAG. CLÁIR / COMHAID:
__________________
DÁTA A BHFUARTHAS É:
__________________

