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Tá Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge ag cur
tús le Plean Forbartha Cathrach agus Contae 2022 –
2028 a ullmhú. Leagtar amach creat nó treoirphlean sa
Phlean Forbartha Contae agus Cathrach do phleanáil
cheart agus d’fhorbairt inbhuanaithe Phort Láirge ina
iomláine ar feadh tréimhse sé bliana.Áirítear sa phlean,
beartais forbartha, cuspóirí agus treoirlínte chomh maith
le húsáid talún a chriosú a chóir a bheith réalaíoch agus
bunaithe ar fhírinne airgeadais agus go bhféadfar sin a
bhaint amach tríd acmhainní poiblí, áitiúla nó
príobháideacha.
Beidh an Plean Forbartha, laistigh den tosaíocht i
ndáil le pleananna spásúlachta mar a thugtar le fios i
bhFíor 1, ag teacht le Spriocanna Forbartha
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, leis an gCreat
Náisiúnta Spáis (NPF) le Torthaí Straitéiseacha
Náisiúnta (NSO) agus leis an Straitéis maidir le Spás
agus Eacnamaíocht Réigiúnach agus Torthaí RSES i
réimsí ar nós gníomhú ar son na haeráide, fuinneamh
glan, cathracha agus pobail inbhuanaithe, fás
geilleagrach, éagothroime laghdaithe agus nuálaíocht
agus bonneagar chomh maith le hoideachas agus
sláinte. Léireoidh gach cuid den pháipéar ar
shaincheisteanna seo go bhfuiltear ag luí le
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún
Aontaithe.
Ní mór dúinn na saincheisteanna maidir leis an
‘mórphictiúr’ i bPort Láirge a bhfuil tionchar acu ortsa
a fháil amach, ag an luathchéim seo den phróiseas.
Níl uainn ach go mbeidh tusa rannpháirteach go
gníomhach i múnlú todhchaí ár gCathrach agus ár
gContae. Beidh tuilleadh deiseanna agat le bheith
rannpháirteach sa phróiseas maidir le plean a
dhéanamh ag tráth níos deireanaí, agus teastaíonn
uainn tú a spreagadh le gach uile dheis a thapú le
bheith páirteach mar gur leatsa an plean seo Beidh
mionsonraí maidir le himeachtaí comhairliúcháin
phoiblí le fáil trí láithreán gréasáin Comhairle Cathrach
agus Contae Phort Láirge agus tríd an bpreas áitiúil.

Nuair a dhéanaimid beart Le Chéile, Is láidre Port Láirge. Tá sé
deacair luach a chur ar acmhainneacht go dtí go mbíonn sé ag
teastáil uait, agus cé go bhfuil sé léirithe ag paindéim Covid 19
chomh leochaileach is atá ár gcórais eacnamaíochta i ndáiríre,
agus mar atá an trí ghné a bhaineann le forbairt inbhuanaithe an ghné eacnamaíochta, shóisialta agus timpeallachta, fite
fuaite ina chéile, tá sé léirithe chomh maith mar a thug muintir
Phort Láirge aghaidh ar an dúshlán trína bheith acmhainneach
agus nuálach.
Cé go bhfuil na freagraí polasaí atá de dhíth chun
acmhainneacht níos fearr a chur ar fáil forleathan don tsochaí
ina hiomláine ag leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta araon, i
gcás Phort Láirge, cuirtear deis cheart ar fáil sa phlean
forbartha do phobail áitiúla le réitigh áitiúla a aithint a chuirfidh
le hacmhainneacht a bpobail féin i leith 'preabanna' ó cibé
foinse. Trínár n-iomaíochas a fheabhsú agus cur leis an
acmhainneacht, cuirfear ar ár gcumas fás eacnamaíochta a
choinneáil ag imeacht.
Nuair atáimid i mbun an phlean forbartha agus a chuid cuspóirí
a chur i dtoll a chéile, tá sé an-tábhachtach go seachnóimis a
bheith ag díriú ar réitigh ghearrthéarmacha go dtí go mbeidh
cúrsaí ar ais mar a bhí tar éis Covid-19, gníomhartha athraithe
aeráide a chaitheamh i dtraipisí, feabhas a chur ar an
acmhainneacht le haghaidh iompar príobháideach agus
deireadh a chur le hiompar poiblí, dlús tithíochta a laghdú. Nár
cheart dúinn ina ionad sin an deis a thapú le hathrú ceart
fadtéarmach a dhéanamh maidir leis an mbealach a
ndéanaimid ár gcuid áiteanna a leagan amach.
 Daoine agus pobail lárnach ann, obair agus oideachas a
eagrú ionas go mbeidh teacht ag gach duine orthu ón
mbaile nó in aice baile, le patrúin taistil nach bhfuil gá
leo/nach bhfuil inbhuanaithe a sheachaint;
 Spásanna nádúrtha a chur ar fáil do dhaoine agus don
bhithéagsúlacht;
 Deiseanna a éascú, a chur ar fáil agus a fheabhsú le go
mbeidh daoine níos gníomhaí agus níos sláintiúla agus iad
ag dul i mbun an tsaoil ó lá go lá.
 An creatlach a chur ar fáil lena chinntiú go mbeidh áit
inmheánach níos mó ann le haghaidh cúrsaíochta agus
cónaí i bhfoirgnimh;
 Chun táirgeadh áitiúil a éascú agus a spreagadh agus mar
a chinntímid caighdeán timpeallacht d'ardchaighdeán agus
creat na NA 2030 maidir leis an gClár um Fhorbairt
Inbhuanaithe a ghlacadh san áireamh i gcónaí?
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Ceantar Nuálaíochta na Cé Thuaidh agus mol agus

á

“Cathair agus Contae ar díol suntais iad, a
chuireann treallús faoi fhás agus faoi
rathúnas, ag baint a lánacmhainneachta
amach thar ceann an daonra áitiúil
réigiúnaigh agus náisiúnta. Áit
inbhuanaithe, fuinniúil agus seiftiúil, áit a
roghnaíonn daoine le cuairt a thabhairt air,
le maireachtáil ann, le dul ag obair ann, le
hinfheistíocht a dhéanamh ann, le
blaiseadh a fháil de agus áit ina
mbuaileann daoine le chéile”.

1. An mar seo, dar leatsa, an bealach ba chóir fís an

droichead iompair inbhuanaithe nua thar abhainn na Siúire

phlean forbartha do Phort Láirge a bheith nó an

a sheachadadh;

mbeadh aon athruithe á moladh agat?

Deiseanna líonta agus athghiniúna a aithint le borradh
a chur faoi fhorbairt tithíochta agus fostaíochta;
Athfhorbairt inbhuanaithe a dhéanamh ar láithreáin
úrnua do thithíocht atá faoi stiúir bonneagair agus plean.
Feabhas a chur ar agus éagsúlacht ar an méid atá á
thairiscint i bPort Láirge ó thaobh Miondíola, Oidhreachta,

2. Seachas na Cumasóirí Fáis atá luaite thuas, cad
iad na príomhthosaíochtaí ba chóir a bheith ann
do Chathair agus do Chontae Phort Láirge?
3. Cé acu de Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na NA is
cuí i do thuairim ó thaobh an phlean forbartha nua?

Cultúir agus Turasóireachta;
Leathnú a chur ar Institiúid Teicneolaíochta Phort

4. Tá tionchar mór ag paindéim Covid 19 ar an gcaoi a

Láirge (WIT) trí Ollscoil Teicneolaíochta Ilchampais a

dtéimid i mbun an tsaoil ó lá go lá anois. Dar leat, agus

fhorbairt don Oirdheisceart agus é a chomhtháthú leis an

de réir an taithí atá agat, cérbh iad na tionchair ba mhó,

gCathair agus leis an réigiún;

agus conas mar is féidir leis an bplean forbartha dul i

Tosaíocht a thabhairt d’úsáid iompair phoiblí agus do
mhodhanna gníomhacha agus líonraí iompair phoiblí agus
rotharbhealaí straitéiseacha a sholáthar ar fud an
Mhórcheantair;
Síneadh a chur le Glasbhealach Phort Láirge chun

ngleic leo?
5. Cé na dúshláin agus bagairtí eile a mheasann tú a
d'fhéadfadh tionchar chomh mór a imirt le Covid 19 agus
conas is féidir leis an bplean forbartha é a chur ar
chumas níos fearr phobail áitiúla Phort Láirge dul in

WIT a nascadh le Lár na Cathrach agus le Glasbhealach

oiriúint agus bheith ábalta teacht tríd dúshláin dá

Chill Chainnigh a nascann Port Láirge le Ros Mhic Thriúin;

leithéid?

Nascacht réigiúnach fheabhsaithe trí fheabhas a chur
ar mheán-amanna turais bóthair agus iarnróid go Baile Átha
Cliath, Corcaigh, Luimneach agus calafoirt an réigiúin;
Leas a bhaint as cumhacht cnuasaigh tuaithe chun
feidhmiú mar thiománaithe geilleagair tuaithe, m.sh. an
Abhainn Dhubh/Iarthar Phort Láirge agus Ardtailte an
Chomaraigh;
An deis a thapú d’fhorbairt micrea-eangach inathnuaite ag tógáil scála an éilimh ar leictreachas san
áireamh.
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Nascthacht ó thaobh Loingis

Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge /
Ollscoil Teicneolaíochta an Oirdheiscirt

Conairí bithéagsúlachta straitéiseacha nua

Aerfort Phort Láirge

Spás oscailte straitéiseach nua
Réimsí fostaíochta nua straitéiseacha
Limistéir tithíochta nua straitéiseacha

Calafort Phort Láirge Belview
Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge

Aithnítear Cathair Phort Láirge sa Chreat
Náisiúnta Pleanála mar thiománaí fáis
náisiúnta agus réigiúnach. Leagtar amach san
NPF go dtiocfaidh fás 50% ar an daonra i
gCathair Phort Láirge agus sna bruachbhailte.
Tarlóidh an fás seo laistigh de lorg ‘limistéar
foirgnithe’ na cathrach, trí láithreáin
athfhorbraíochta, inlíonta agus athghiniúna.
Lasmuigh de Chathair Phort Láirge agus de na
Bruachbhailte, beidh 30% de na tithe nua go
léir dírithe i lonnaíochtaí agus tarlóidh sé
laistigh dá lorg ‘limistéar foirgnithe1.
Éilíonn sé seo straitéis forbartha chun cur go mór le bonn
daonra agus fostaíochta Chathair Phort Láirge ar

Tacóidh agus comhoibreoidh líon bailte eile leis freisin, ar
nós Trá Mhór agus bailte agus sráidbhailte níos lú, lena náirítear, an Dún Mór Thoir, Port Lách agus Lios Mór i
measc bailte agus sráidbhailte eile le forbairt sóisialta agus
geilleagrach Phort Láirge. Tá sé mar phríomhaidhm leis na
lonnaíochtaí seo atá níos lú pobail atá inbhuanaithe agus
bríomhar a chruthú agus feidhmeoidh mar ionaid seirbhíse
ceantair agus áitiúil don cheantar máguaird atá
comhréireach lena scála, feidhm agus a rochtain ar
sheirbhísí agus ar shaoráidí poiblí. Táthar ag súil go
ndéanfaidh na hionaid seo soláthar do thithíocht tuaithe
agus do chaighdeán saoil níos fearr trí inrochtaineacht,
nascacht agus réimse poiblí atá ar ardchaighdeán agus iad
ag an am céanna ag cosaint a dtimpeallacht nádúrtha agus
tógtha.

bhealach a chuirfidh ar a chumas feidhmiú mar inneall

Ní mór a leagan amach i Straitéisí Tithíochta Croíláir an

geilleagrach, ag cur treallús faoin gcontae agus faoi fhás

Phlean Forbartha cá háit agus conas a fhreastalóimid ar an

fiontraíochta in éineacht leis na ceantair uirbeacha atá

ardú seo sa daonra i dtéarmaí tithíochta. Tugann treochtaí

mórthimpeall.

le gairid le fios éagothroime sa chineál tithíochta, m.sh.

Aithnítear Dún Garbhán mar Phríomhbhaile sa Straitéis
Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach. Beidh ról
ríthábhachtach agus straitéiseach á imirt ag Dún Garbhán
ó thaobh bonn taca a chur faoin straitéis agus ó thaobh
neartú agus scaipeadh fáis lastall de chathair Phort Láirge
chuig leibhéal foréigiúnach a chinntiú agus cuirfidh sé
sineirge ar fáil le Corcaigh Thoir freisin.

sóisialta, láir agus ardleibhéil, ina áiteanna difriúla a mbíonn
deighilt iomarcach mar thoradh air atá soiléir idir
comharsanachtaí i gCathair Phort Láirge agus i nDún
Garbhán, idir Trá Mhór agus Cathair Phort Láirge agus idir
tithíocht faoin tuath agus i lonnaíochtaí tuaithe. Chuige sin,
ní mór go mbeidh cothromaíocht ann lena chinntiú go
mbeidh tithíocht chuí agus inacmhainne ar fáil sna
suíomhanna, bonneagar, seirbhísí agus áiseanna cearta,
má táimid chun feabhas a chur ar an gcaighdeán saoil do
na daoine atá ina gcónaí i bPort Láirge. Ní mór dúinn a
bheith cinnte freisin go gcuirfimid an meascán ceart agus
an cineál ceart tithíochta ar fáil chun freastal ar riachtanais
leagan amach na líonta tí éagsúla. Tá déimeagrafach
athraithe na cathrach agus an chontae mar ghné freisin atá
le breithniú agus lena chinntiú go mbíonn na seirbhísí

Cuspóir an Bheartais Náisiúnta 3 (c)

cearta i bhfeidhm chun déileáil leis an ardú ar riachtanais
chúraim sláinte, srl.

í

Catagóir Lonnaíochta
é

Catagóir Ainmnithe

ú

Cathair Phort Láirge

í

Dún Garbhán

í

á

í

Trá Mhór

í

Aird Mhór, An Baile Dubh Íochtarach (Thoir),
Ceapach Choinn, Pointe na Síge, An Crúc, Dún
Aill, Dún Mór Thoir, An Chill, Coill Mhic Thomáisín,
Cill Mhíodáin, An Lios Mór, Port Lách, An
Sráidbhaile, Tulach an Iarainn

1. An bhfuil aon láithreáin inlíonta/athghiniúna i do cheantar áitiúil
a d’fhéadfaí a aithint sa phlean forbartha ó thaobh forbairt
tithíochta sa phlean forbartha?

2. Cad iad na beartais agus na cuspóirí a d’fhéadfaí a
í

Á ú

An Eaglais, An Baile Dubh Uachtarach (Thiar),
Baile Mhac Cairbre, Bun Machan/Cnocán
Machan, Clais Mhór, Purláin Chluain Meala,
Cluain Fhia, Maoil an Choirnigh, an Baile Nua

ó

í

Bun Abha, Baile na nGall, Baile an Róid,
Baile Uí Fhlaithnín, an Bán Fionn, Fionnúir,
Heilbhic, Cnoc an Óir, Léim Uí Bhriain, an
Pasáiste, Baile an Phoill, Ráth Ó gCormaic,

sa

phlean

forbartha

lenár

mbailte

agus

sráidbhailte a dhéanamh níos tarraingtí, níos bríomhaire
agus níos fáiltiúla do chách?

3. Teastaíonn cóiríocht tithíochta do gach earnáil den
tsochaí, go háirithe, daoine níos sine, mic léinn, daoine
den Lucht Siúil, grúpaí mionlaigh, aonaid do dhuine
amháin, aonaid teaghlaigh. Cén áit ar chóir tithíocht den

an Seanphobal, Tuar an Fhíona
á
Láirge

áireamh

sórt seo a bheith suite ?
Ordlathas Lonnaíochta Reatha Phort

4. Cé leis ba chóir cruth, scála, dearadh agus leagan
amach tithíochta a bheith cosúil ?

á

5. Cén bealach ar féidir leis an bplean forbartha athúsáid
áitribh atá folamh a chur chun cinn laistigh dár gcathair,
bailte agus sráidbhailte?

6. Cén bealach ar féidir leis an bplean forbartha feabhas a
chur ar fhuinneamh agus ar inmharthanacht pobail agus
áiteanna atá níos lú?

7. Cén bealach ar féidir le beartais an phlean forbartha
á

cothromaíocht a dhéanamh ar an ngá le soláthar

ú

tithíochta sa cheantar tuaithe níos leithne ag coinneáil
á

feidhm sóisialta agus geilleagrach agus cáilíocht
á

fhoriomlán na lonnaíochtaí ag an am céanna?

á
á

á í

8. Tá sé tábhachtach don phobal níos leithne go mbaintear

í

á

á

í

ú

cothromaíocht amach sa mheascán tithíochta agus tionachta

í

laistigh de lonnaíochtaí agus do chomharsanachtaí araon.

í

Conas is féidir é sin a bhaint amach tríd an bplean
forbartha?
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Céatadán Tionachta Tithíochta Cathair Phort Láirge & Trá Mhór (Foinse CSO 2016)

í
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í

Tá Port Láirge suite i bpríomhshuíomh
straitéiseach ar ais Chonair Geilleagair an
Atlantaigh, a nascann cathracha réigiúnacha ar
an gcósta thiar agus ar an gcósta theas, agus
Conair an Chósta Thoir araon, a nascann Port
Láirge le Baile Átha Cliath agus le Béal Feirste.
Tá an cumas ag na naisc seo fás faoi stiúir
fostaíochta agus athbheochana a spreagadh ar
fud na cathrach agus an chontae.

Ba 11.3% an ráta
luathfhágála scoile
i gcomparáid
á

Tá Cathair Port Láirge ainmnithe mar phríomhthiománaithe

ú

ó

ú

ú

é

fáis réigiúnach san Oirdheisceart, le Dún Garbhán ainmnithe

á

mar phríomhbhaile sa Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta
Réigiúnach.
Is fiú a thabhairt ar aird gurbh í Cathair Phort Láirge an
mórcheantar is gaire do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath
(GDA) agus do mhórthír na hEorpa freisin. Baineann Port
Láirge leas as bonneagar bóthair, iarnróid, farraige agus aeir
atá eisceachtúil freisin a chiallaíonn gur láthair den scoth é

í
1. Cad iad na deiseanna agus na dúshláin uathúla ó

do chomhlachtaí dúchasacha agus eachtracha araon ag

thaobh fás fiontraíochta agus fostaíochta i bPort

tabhairt rochtain dóibh ar mhargaí náisiúnta agus

Láirge?

idirnáisiúnta araon.

2. Conas is féidir le beartais agus le cuspóirí an

Cuirfidh forbairt a dhéanamh ar WIT mar Ollscoil

phlean forbartha cuidiú le hinfheistíocht isteach

Teicneolaíochta nua don Oirdheisceart (TUSE) le caipiteal

agus le poist a chruthú i bPort Láirge agus conas

intleachtúil an réigiúin. Bheadh sé mar phríomhthiománaí

is féidir cothromaíocht a bhaint amach i dtéarmaí

don nuálaíocht agus don fhiontraíocht ag cur le

na háite a mbíonn an infheistíocht suite?

hInfheistíocht Dhíreach Eachtrach agus mealladh, ar an
3. Cén cineál bonneagair atá ag teastáil le

mbealach sin, maoiniú agus infheistíocht sheachtrach

forbairt fiontraíochta a chinntiú agus conas is

bhreise

féidir é a sheachadadh ar bhealach tráthúil?
4. Cén chaoi is féidir leis an bplean forbartha éascú a

dhéanamh ar sheachadadh saoráidí oideachais cuí i
láithreacha cuí?
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CSO, Bealtaine 2020
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Cóimheas +1 = Glan-insreabhadh oibrithe, cóimheas – 1 = Glan-eis-sreabhadh oibrithe.

í

Is tírdhreach é ceantar tuaithe Phort Láirge ina
bhfuil daoine ag maireachtáil go fadtéarmach
ann agus leanfaidh sé ar aghaidh mar sin ag
díriú ar riachtanais gheilleagair tuaithe agus ar
phobail tuaithe, bunaithe ar thalmhaíocht, ar an
fharraige, ar fhoraoiseacht, ar thurasóireacht
agus ar fhiontraíocht tuaithe.
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Tá forbairt chuí sráidbhailte agus lonnaíochtaí tuaithe, lena

í

n-áirítear, soláthar bonneagair (soláthar uisce agus
fuíolluisce, leathanbhanda, srl.) ríthábhachtach chun
cothabháil agus cur leis an daonra agus leis an bpobal
tuaithe agus cothabháil a dhéanamh ar shaoráidí agus ar
sheirbhísí. Feidhmíonn bailte tuaithe mar thiománaithe
áitiúla dá gcuid ceantar máguaird trí fheidhmeanna
geilleagracha, riaracháin agus sóisialta seanbhunaithe.
Aithnítear go bhfuil cur chur cinn éagsúlú feirmeoireachta

í

agus deiseanna fostaíochta nua laistigh den earnáil
á

talmhaíochta, táirgeadh fuinnimh, bith-gheilleagar
á

ciorclach agus turasóireacht tuaithe ríthábhachtach le
cothabháil a dhéanamh ar phobail tuaithe agus

í
ú

inmharthanacht seirbhísí pobail atá ann cheana féin a
chinntiú.

Á ú

Cuirfidh leathadh amach leathanbhanda ardluais leis
an gcumas oibriú ón mbaile agus éascóidh sé áit
oibre soghluaiste/cianda agus solúbtha. Baineann

ú
á
ó
ó

á
í
ó

tábhacht straitéiseach le fáil a bheith ar
leathanbhanda ardluais, atá inrochtana cheana féin ar

á

fud Leabharlanna an chontae, chun táirgiúlacht an
fhórsa saothair i gceantair thuaithe Phort Láirge a
fheabhsú. Cuirfidh sé le nuálaíocht agus le poist a
chruthú, ag cur lenár stádas mar shuíomh
tarraingteach d’infheistíocht dhíreach eachtrach agus
ag cur ar chumas gnólachtaí dul in iomaíocht sna margaí
náisiúnta agus idirnáisiúnta. Laghdóidh cianobair an gá
d’fhostaithe dul i muinín turais fhada chun na hoibre,
cuideoidh sé le hastaíochtaí CO2 a laghdú chomh maith
le fuinneamh agus brí a chur ar ais sna bailte agus sna
sráidbhailte faoin tuath.
Déanfar iarracht leis an bplean forbartha cothromaíocht a
chruthú idir úsáidí cónaitheacha, tráchtála, fostaíochta,

Príomhcheisteanna

1. Céard iad na beartais agus na cuspóirí ba chóir a chur

pobail agus úsáidí eile sna lonnaíochtaí tuaithe chun tacú

san áireamh sa phlean forbartha chun freastal ar fhorbairt

leis an gceantar máguaird níos leithne.

tuaithe atá goilliúnach ag cosaint an taobh tíre ag an am
céanna i dtéarmaí bithéagsúlachta agus gnáthóga?

2. Conas, dár leatsa, a bhféadfadh an plean forbartha tacú leis
an talmhaíocht agus le fiontair eile atá bunaithe faoin tuath ar
nós foraoiseacht, fuinneamh mara agus fuinneamh inathnuaite?

3. Cad iad na seirbhísí agus bonneagar atá riachtanach chun
tacú le pobail tuaithe fuinniúla agus cén áit ar chóir dóibh a
bheith lonnaithe?

4. Conas is féidir leis an bplean forbartha tacú le fiontair nua
agus le fiontair dhúchasacha atá faoin tuath cheana féin
agus cén bealach ar féidir iad a éascú i gceantair thuaithe
gan seirbhísí?
í

ó

á

Is é Port Láirge an chathair is sine sa tír agus
dá bhrí sin gabhann stair shaibhir agus
tírdhreach saibhir leis agus leanann an
chathair ar aghaidh ag cur acmhainní
turasóireachta ar fáil don chathair agus don
chontae nach féidir luach a chur orthu. Tá
bonn láidir turasóireachta ag Port Láirge atá
dírithe thart ar an timpeallacht nádúrtha agus
na bailte stairiúla agus tá cumas suntasach
fáis acu sin go léir chun an turasóireacht a
fhorbairt i bPort Láirge.

á
á

ú
í

€

í
á
á

úó
ú

ó

á
É
á
ú á

á

1. Conas is féidir le beartas an phlean forbartha na
riachtanais a chothromú chun taitneamhacht nádúrtha
Phort Láirge a fheabhsú, lena n-áirítear na haibhneacha,
sléibhte, coillearnacha agus cósta, agus taitneamhachtaí
dá leithéid a fhorbairt don turasóireacht chomh maith.

2. An bhfuil aon cheantair/taitneamhachtaí i gCathair Phort
Láirge a bhfuil an cumas acu, i do thuairim,

Beidh príomhról ag an bplean forbartha ó thaobh éascú a

iad a fhorbairt go hinbhuanaithe do chríocha turasóireachta

dhéanamh ar ár gcumas turasóireachta,

agus caithimh aimsire?

trí thacú le forbairt inbhuanaithe ár n-acmhainní nádúrtha agus

3. Cén cineál bonneagar nó seirbhísí a theastaíonn chun

stairiúla agus ó thaobh neartú a dhéanamh ar ról na cathrach,

seirbhísiú a dhéanamh ar thaitneamhachtaí turasóireachta

na mbailte agus na sráidbhailte chun creat a bhaineann le

agus cén áit ar chóir dóibh a bheith suite?

turasóireacht a sholáthar.

3; 10; 11; 13; 14 15
*Féach ar Leathanach 2

ó

Braitheann córas iompair rathúil ar
chomhtháthú le pleanáil úsáid talún. Tá sé
ríthábhachtach go mbeidh córas iompair
straitéiseach atá éifeachtúil chun forbairt
eacnamaíochta, sóisialta agus fisiciúil a
dhéanamh ar Phort Láirge. Ní hamháin go
gcuireann gréasán iompair éifeachtúil a bhfuil
bainistíocht mhaith á dhéanamh air éascaíocht
rochtana agus gluaiseachta ar fáil; ach
cuireann sé feabhas freisin ar chaighdeán saoil
cónaitheoirí agus cuairteoirí, ag mealladh gnó
agus gníomhaíochta. Is bealaí suntasacha le
feabhas a chur ar iompar inbhuanaithe
laistigh/idir phobail atá sna rotharbhealaí agus
sna bealaí siúlóide agus cuidíonn siad le
haistriú chuig sochaí íseal charbóin a bhfuil
teacht aniar inti ó thaobh na haeráide.
Cuireann forbairt Chéanna Thuaidh na Cathrach
deis ar fáil imeacht ó iompar atá bunaithe ar an gcarr go
hiompar poiblí, siúil agus rothaíocht chun cinn, agus
éascaíonn an deis le Stáisiún Phluincéid a aistriú chuig

Cineál Turais Aois

Carr %

Scoil

5-12

67

Móid Ghníomhacha Iompar Poiblí %
%
19
9

Scoil

13-18

52

20

22

Scoil

19+

45

37

13

Obair

15+

71

10

2

71

15

6

Iomlán
á

á

í
1. An bhfaigheann tú éasca é teacht ar
thaitneamhachtaí áitiúla de shiúl na gcos nó ar
rothar?

2. Cé na gníomhartha agus beartais a d’fhéadfaí a aithint sa
phlean forbartha chun cur le líon na ndaoine atá ag úsáid
iompar poiblí?

3. Cén bealach ina bhféadfaimis cur le rathúlacht
Ghlasbhealach Phort Láirge?

4. Cé na gníomhartha a d’fhéadfaí a chur san áireamh sa

suíomh atá níos inrochtana. Déanfaidh na Céanna Thuaidh

phlean forbartha chun tacú le húsáid an Ghlasbealaigh

nasc leis na Céanna Theas trí dhroichead iompair

mar rogha duit ó thaobh siúil nó rothaíochta?

inbhuanaithe.

5. Cad iad na suíomhanna is oiriúnaí do shaoráidí

Maidir le hiomaíochas geilleagrach náisiúnta agus
réigiúnach Phort Láirge, tá infheistíocht a dhéanamh i
bhforbairt inbhuanaithe acmhainní an chalafoirt agus an
aerfoirt ríthábhachtach.

Páirceála agus Taistil nó Páirceáil agus Siúl?

6. Cad iad na suíomhanna is oiriúnaí do phointí luchtaithe
feithiclí leictreacha?

Áirítear ar phríomhchumasóirí fáis

do Phort Láirge amach anseo, nascacht leis na saoráidí seo
chomh maith le nascacht réigiúnach feabhsaithe chuig/ó
Phort Láirge trí mheán-amanna turais ar bhóthar chuig
Luimneach tríd an M20 atá beartaithe,
chuig Corcaigh tríd an N25 agus nascacht feabhsaithe
iarnróid chuig Baile Átha Cliath agus Gabhal Luimnigh.

7. Conas is féidir leis an bplean forbartha éascú a
dhéanamh ar Chathair Phort Láirge agus ar bhailte eile
chun a bheith ina ‘gcomharsanachtaí 10 nóiméad’?3

8. Conas is féidir le beartais agus cuspóirí úsáide talún an
phlean forbartha

9. laghdú a dhéanamh ar an mbrath atá ar charranna
príobháideacha?

á

10.

Cén bealach is féidir leis an bplean forbartha cuidiú

le timpeallachtaí sábháilte a chruthú do shiúlóid agus do
rothaíocht agus freastal ag an am céanna ar ghluaiseacht
carranna príobháideacha agus feithiclí earraí troma, go
háirithe ar shráideanna atá caol agus cúng?

3; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 15
*Féach ar Leathanach 2
Ciallaíonn cathair 10 nóiméad a bhfuil raon saoráidí agus seirbhísí pobail inrochtana
laistigh de chreataí ama gearra siúlóide agus rothaíochta ón mbaile nó inrochtana trí
iompar poiblí ar ardchaighdeán chuig na seirbhísí seo i lonnaíochtaí atá níos mó.

É

í

á

á

Beidh ról lárnach ag fáil a bheith ar
bhonneagar atá ar ardchaighdeán agus ag
seirbhísí timpeallachta ó thaobh infheistíocht
eacnamaíochta a aimsiú agus ó thaobh
cosaint na timpeallachta amach anseo. Ní mór
go gcinnteofaí leis an bplean forbartha go
mbeidh gach forbairt nua ar fud Phort Láirge
faoi stiúir plean agus bonneagair.

í

é
ú

á

ha

á

á
ú é

Beartaítear sa Phlean Bainistithe Náisiúnta Abhantraí 2018
– 2021, go mbeidh Éire ag comhlíonadh an Chreat-Treoir
Uisce agus go bhfillfear ar stádas ‘maith’ uisce ar a laghad.

Ú é í í

í
á

Cuirtear deis ar fáil sa phlean forbartha ó thaobh réitigh
nuálacha a aimsiú do riachtanais bonneagair, go háirithe

ú

á
é

é
í

’
ú

ú
é

í

uisce dromchla agus uisce bréan, tráth ar féidir
ithéagsúlacht fheabhsaithe agus bonneagar glas chomh

á
é

é

ú

í

ó ú
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ú

maith le luach taitneamhachta a chur le lonnaíochtaí, m.sh.
Bogaigh Thógtha Chomhtháite Dhún Aill agus Siúlóid Anne
Valley. Tá úsáid Córais Draenála Uirbeacha Inbhuanaithe
(SUDS) ríthábhachtach le réitigh a chur i bhfeidhm i
gceantair uirbeacha atá níos mó agus tá siad lárnach ó
thaobh aon Straitéis Bonneagar Glas de chuid na
Comhairle.
1. Cé na beartais agus na cuspóirí is féidir a bheith sa phlean
forbartha le héascú/cumasú a dhéanamh ar fhorbairt faoi

Is iomaí cineál fuinneamh ann, ar nós breoslaí iontaise
agus in-athnuaite (solas na gréine, bithmhais agus tonnta

stiúir bonneagair?

2. Conas is féidir le beartais an phlean forbartha tacú

agus gaoth ón talamh agus ón bhfarraige). Tacaíonn an

le húsáid a bhaint arís as foirgnimh níos sine i gcomhthéacs

Chomhairle leis an athrú sa bheartas náisiúnta chuig réitigh

na gcaighdeán reatha fuinnimh agus na gcaighdeán maidir le

fuinnimh ísealcharbóin do thodhchaí atá níos glaise chomh
maith leis an ngá le giniúint agus dáileadh bonneagar
leictreachais a fheabhsú chun a chinntiú go bhfuiltear ag
freastal ar riachtanais fuinnimh faoi láthair agus amach
anseo.

leagan amach foirgnimh?

3. Cén bealach a bhféadfadh an plean forbartha cothromaíocht
a dhéanamh ar an riachtanas do sholáthar fuinnimh inathnuaite agus slán do phobail uirbeacha agus do phobail
thuaithe agus ardchaighdeán timpeallachta a choinneáil ag
an am céanna?

Beidh ról bonneagar leictreachais ar nós uasghrádaithe
chuig líonraí tarchurtha agus dáileacháin, acmhainneacht
leictreachais méadaithe chun freastal ar an éileamh ar
leictreachas atá ag ardú agus nascadh leis an idirnascaire
‘Nasc Glas’ do sholáthar/slándáil fuinnimh ríthábhachtach
d’fhorbairt Phort Láirge amach anseo.

4. Cad iad na gníomhartha is féidir a chur san áireamh sa phlean
forbartha lena chinntiú go bhfreastalóimid ar na riachtanais
fuinnimh amach anseo?

5. Cad iad na gníomhartha is féidir a chur i bhfeidhm leis an
gcáilíocht uisce a fheabhsú?

6. Cén áit ar chóir forbairtí maidir le fuinneamh in-athnuaite a
lonnú ag glacadh spriocanna náisiúnta don earnáil seo san
áireamh?

7. Ceal infheistíocht phoiblí i mbonneagar, cén réiteach is fearr le
Tá sé i gceist go dtabharfaidh an Plean Náisiúnta
Leathanbhanda aghaidh ar an easpa nascachta ardluais i
gceantair thuaithe. Leanfaidh an Chomhairle le tacaíocht a
thabhairt do agus éascú a dhéanamh ar oibritheoirí chun

seirbhísí fuíolluisce agus seirbhísí uisce a chur ar fáil i mbailte
agus i sráidbhailte atá níos lú ar mhaithe le tacú lena nacmhainneacht chun freastal ar phobail inmharthana san am atá
romhainn? Cén bealach a bhféadfaí réiteach den sórt seo a chur
i bhfeidhm?

luas agus seirbhísí ar fud Phort Láirge a fheabhsú ag
teacht le beartas náisiúnta.

Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na NA:*
7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15
*Féach ar Leathanach 2
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Aithníonn an Chomhairle agus tuigeann
sí an tábhacht a bhaineann lenár
dtimpeallachtaí nádúrtha
a chosaint agus na drochthionchair a
d’fhéadfadh a bheith ag athrú aeráide ar ár
modh maireachtála.
Beidh dul in oiriúint d’athrú aeráide agus maolú
agus laghdú CO2 mar bhonn taca leis an
bplean forbartha a chuirfidh Contae ar fáil ina
bhfuil teacht aniar ó thaobh athrú aeráide do na
glúnta atá le teacht. Ar phríomhchuspóirí maidir
leis seo beidh:

ú

Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge le
16,000 solas poiblí LED a fheistiú agus tús le cur
leis sin sa bhliain 2020;
Laghdú ar úsáid fuinnimh chun freastal ar
spriocanna fuinnimh agus spriocanna CO2
2020 agus 2030;
A chinntiú go bhfuil íosrátáil fuinnimh B2 i
stoc tithíochta Chomhairle Cathrach agus
Contae Phort Láirge faoin mbliain 2030;
Bearta iompair inbhuanaithe a chur i bhfeidhm ar nós
lánaí rothaíochta, bonneagar luchtaithe d’fheithiclí
leictreacha agus seirbhísí iompair do phobail tuaithe;
Ardú a chur ar leibhéal clúdach crainn i gceantair

Le 8 sprioc agus 25 chuspóir shonracha “Straitéis

uirbeacha agus i gceantair thuaithe araon;

Oiriúnú don Athrú Aeráide Chomhairle Cathrach

Fás comhdhlúite a chur chun cinn trí laghdú

agus Contae Phort Láirge 2019-2024”;

a dhéanamh ar an ngá le taisteal;

Áirítear orthu seo, oiriúnú príomhshrutha, cinnteoireachta

Dearadh éighníomhach grianfhuinnimh a chur chun cinn
á

a dhéanamh atá eolach, ag cur le teacht aniar do

ó

ó

thionchair athraithe aeráide, leas a bhaint as deiseanna;
agus bearta bonneagair glasa a sholáthar chun uisce

Tosaíocht a thabhairt do mhóid inbhuanaithe agus gníomhacha iompair;

dromchla a rialú/a bhainistiú;

Laghdú dramhaíola agus úsáid a bhaint arís as an
stoc tithíochta atá ann cheana féin a chur chun cinn;
Seirbhísí cónaitheacha, fostaíochta, tráchtála
agus pobail a shocrú laistigh de 10 nóiméad go
héasca do dhobharcheantair ó thaobh siúlóide
agus rothaíochta.

ú

á

D’fhéadfadh forbairt, mura ndéantar bainistiú ceart uirthi,
cur leis an bpróiseas nádúrtha ó thaobh tuilte, dá bhrí
sin, tabharfar faoi mheasúnú straitéiseach ó thaobh baol
tuilte le baol tuilte a sheachaint agus le húsáidí nach
bhfuil chomh goilliúnach sin a chur ina n-áit sa chás nach

í

féidir baol tuilte a sheachaint.
1. Cé na deiseanna agus dúshláin atá ann do
Áireoidh an Chomhairle, mar chuid den phlean

Phort Láirge i bhfianaise athrú aeráide?

forbartha beartais chun tacú le laghdú a dhéanamh ar
thionchair athrú aeráide, le caomhnú fuinnimh a chur

2. Conas is féidir le beartais an phlean forbartha
cuidiú i ndáil le laghdú ar leibhéil CO2 a bhaint

chun cinn agus níos mó úsáide a bhaint as

amach i gcomhréir le beartas náisiúnta?

foinsí/teicneolaíochta fuinnimh in-athnuaite chomh
maith le bearta a aithint chun íoslaghdú a dhéanamh
ar an bhféidearthacht go dtarlóidh tuilte sa cheantar.
Beidh an plean forbartha faoi réir ag Measúnú Straitéiseach

3. Cé na tionchair, a cheapann tusa, a bheidh ag
athrú aeráide i do cheantar?
4. Cén bealach is dóigh leatsa gur féidir le beartais

Timpeallachta (SEA) agus ag Measúnú Oiriúnachta (AA)

agus le cuspóirí an phlean forbartha áit a

leis na tionchair a d’fhéadfadh a bheith ag an bplean

dhéanamh le maireachtáil ann ina bhfuil teacht

forbartha ar an timpeallacht nádúrtha agus ar láithreán

aniar ó thaobh na haeráide?

cosanta (Natura 2000) an AE agus a gcuid líonraí a mheas.

5. I bhfianaise spriocanna athrú aeráide, cé na
ceantair ba chóir a aithint do scéimeanna téimh
ceantair agus do mhicrea-ghiniúint?
6. (A) Cén bealach ar féidir leis an bplean forbartha a
chinntiú go mbíonn forbairtí nua leordhóthanach
chun freastal ar riachtanais fuinnimh; agus (B) Cur
le héileamh fuinnimh foriomlán a gceantair féin
amach anseo, m.sh. tráchtála, baile, iompar, srl?

á
é

ú

3; 6; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 15
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Tá oidhreacht shaibhir agus éagsúil i
gCathair agus i gContae Phort Láirge a
imríonn ról lárnach ina bhféiniúlacht agus
ina sainiúlacht. Tá cosaint ár n-oidhreacht
seandálaíochta, tógtha, chultúir agus
nádúrtha ríthábhachtach chun todhchaí níos
fearr a chruthú do chách.

Áirítear san oidhreacht thógtha, catalóg shaibhir struchtúir
seandálaíochta agus ailtireachta, lena n-áirítear, caisleáin,
tithe móra, séipéil, aghaidheanna siopaí stairiúla, tithe
ceann tuí, coimpléasc feirme, muilte, céanna agus tithe
solais. Tá go leor de na foirgnimh seo ainmnithe mar
Struchtúir atá faoi Chosaint (PS) agus san áireamh sa
Taifead ar Dhéanmhais Cosanta nó atá suite laistigh de

Tá láithreáin éagsúla ar díol spéise iad ó thaobh

Limistéir Chaomhantais Ailtireachta (ACA).

caomhnaithe i bPort Láirge mar go meastar go mbaineann

Tá taifeadadh déanta ar Láithreáin Seandálaíochta agus

tábhacht idirnáisiúnta leo faoin Treoir maidir le Gnáthóga ón

Séadchomharthaí ar Thaifead na Séadchomharthaí agus

AE. Tá naoi gcinn de láithreáin ainmnithe mar gheall ar a

Áiteanna (RMP) ina n-aithnítear suíomh na

saibhreas mar ghnáthóga nó do speiceas flora nó fauna

séadchomharthaí seandálaíochta go léir atá aitheanta agus

m.sh aibhneacha na Siúire agus na hAbhann Duibhe agus

a bhfuil taifeadadh déanta orthu i gCathair agus i gContae

Ardtailte an Chomaraigh, tráth a bhfuil Bá Dhún Garbhán,

Phort Láirge. Áirítear san RMP freisin, Criosanna

Cuan Thrá Mhór agus an cósta ainmnithe mar Limistéir faoi

Féideartha Seandálaíochta ina léirítear limistéir

Chosaint Speisialta do bheathra éan.

seandálaíochta féideartha laistigh de limistéar ar leith.

Áirítear ar láithreáin chaomhnaithe lena mbaineann
tábhacht náisiúnta, Portach Chill Charra agus Móin
Fhionnúrach atá ainmnithe mar Limistéir Oidhreachta
Nádúrtha atá beartaithe. Tá líonraí conairí
éiceolaíochta atá tábhachtach do bhithéagsúlacht ar
scála áitiúil ag ceangal na láithreán seo, m.sh.
bogaigh bheaga, coillearnacha, crannteorainneacha
agus fálta sceach. Aithnítear an tábhacht a ghabhann
leis na clocha cora éiceolaíochta seo in Airteagal 10
de Threoir maidir le Gnáthóga an AE. Áirítear ar
láithreán eile lena mbaineann luach oidhreachta
nádúrtha atá faoi chosaint sa Phlean Forbartha,

Tá cultúr mar chuid ríthábhachtach don bhealach a
gcaithimid an saol laethúil. Ceanglaíonn sé muid trí
nósanna agus traidisiúin tríd an tírdhreach, tríd an teanga,
trí spórt, bia, amhráin agus damhsa. Fréamhaíonn sé muid
agus tugann sé mórtas ceantair dúinn. Cuidíonn sé le
sláinte agus le folláine, agus tugann léargas ar
chruthaitheacht agus cuireann oscailt ar fáil do
rannpháirtíocht, machnamh, ceiliúradh agus siamsaíocht do
gach saoránach.

crainn atá ainmnithe faoin Ordú Buanchoimeádta

Tá níos mó aitheantais á fháil ag cruthaitheacht mar

Crann, Láithreáin Oidhreachta Geolaíocha agus

thacaíocht d’fhorbairt nuálach agus geilleagrach. Tacaíonn

bealaí agus radhairc ardscéimhe.

clár Éire Chruthaitheach agus forbairt bheartaithe córas
éiceachórais cruthaitheach i gCeantar Cultúir Phort Láirge
le fás cultúir agus geilleagrach, lena n-áirítear, sa
bhfostaíocht, sa turasóireacht agus i stádas Phort Láirge
mar ardchathair réigiúnach an Oirdheiscirt.

Baintear úsáid as Bonneagar Glas (GI) chun cur síos a
dhéanamh ar an líonra idirnasctha talún agus uisce atá
thart timpeall orainn a dhéanann cothabháil ar an
gcáilíocht comhshaoil agus a shaibhríonn ár gcaighdeán
saoil. Cuireann GI le cosaint timpeallachtaí uirbeacha
agus tuaithe do dhaoine, don bhithéagsúlacht agus do na
héiceachórais. D’fhéadfadh sé go n-áireodh limistéir
chaomhnaithe nádúrtha, páirceanna, spásanna oscailte,
aibhneacha agus tuilemhánna, fálta sceach agus bogaigh.
Féach na híomhánna thios chun dea-shampla de
Bhonneagar Glas a fheiceáil sa chontae i nDún Aill

ú

Tá an cumas ag an Oidhreacht agus ag an gCultúr ról
tábhachtach geilleagrach a imirt a chuireann poist chun
cinn, a spreagann turasóireacht agus a thacaíonn le
hearnáil fáilteachais Phort Láirge.

í
1. Cén bealach ar féidir leis an bplean forbartha cothromaíocht a
dhéanamh ar an ngá atá le caighdeán, saintréith agus feidhm
thírdhreacha oidhreachta nádúrtha agus muirdhreacha a
chothabháil agus a fheabhsú agus éascú a dhéanamh ar fhorbairt
chuí ag an am céanna?

2. Cén bealach gur féidir oidhreacht nádúrtha agus bithéagsúlacht
a fheabhsú i do cheantar/i bPort Láirge?

3. Cad iad príomhghnéithe luach na bithéagsúlachta agus conas is
féidir leis an bplean forbartha iad a chosaint agus a fheabhsú?

4. Conas is féidir leis an bplean forbartha spreagadh a dhéanamh
ar chothromaíocht idir chaomhnú agus athnuachan, agus éascú
a dhéanamh ag an am céanna ar athúsáid/oiriúnú struchtúir
chosanta nach bhfuil mórán úsáide á bhaint astu nó atá fágtha
indrochaoi?

5. Cuireann an oidhreacht chosanta lenár mórtas áite; an féidir linn
foirgnimh stairiúla a chur in oiriúint agus athúsáid inbhuanaithe a
bhaint astu gan a saintréith uathúil a chailleadh?
ú

6. Conas is féidir leis an bplean forbartha cuidiú le húinéirí na
struchtúr stairiúil a gcuid maoine a chosaint agus a úsáid?

7. An bhfuil limistéir i do bhaile/sráidbhaile ba chóir a bheith
ainmnithe mar Limistéar Caomhantais Ailtireachta agus más
cóir, cén chúis atá leis sin?

8. Ar chóir aon athruithe a dhéanamh ar Thaifead na Struchtúr
Cosanta agus más cóir, cén chúis atá leis sin?

9. Conas is féidir leis an bplean forbartha tacú le hoidhreacht
teanga agus cultúrtha Ghaeltacht na Rinne agus an cultúr i
bPort Láirge a chosaint agus a chur chun cinn?

10.

Cé na beartais nó gníomhartha ba chóir a chur san áireamh

sa phlean forbartha le Ceantar Cultúrtha Phort Láirge a chur
chun cinn?

11.

An bhfuil ar chumas an phlean forbartha tacú le tionscal an

chultúir agus na cruthaitheachta agus imeachtaí gaolmhara agus
má tá, cén bealach a ndéanfar é sin?

3;
10; 11; 13; 14; 15
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ú

Á

Á

Tá ról lárnach ag saoráidí pobail ó thaobh
cathracha, bailte, comharsanachtaí agus
sráidbhailte a mhúnlú. Déanann siad soláthar
do riachtanais oideachais, cultúir, spóirt,
cúraim leanaí, sláinte chomhshaoil agus
sóisialta ár sochaí.
Teastaíonn raon saoráidí pobail do
chomharsanachtaí inbhuanaithe atá oiriúnach
don chuspóir, inrochtana agus inoiriúnaithe. Ba
chóir go mbeadh teacht éasca ag ár saoránaigh
go léir ar fud Phort Láirge ar na saoráidí seo ar
mhaithe le heisiamh sóisialta agus
neamhionannas a sheachaint.

í
1. Cad a mheasann tusa a chruthaíonn
comharsanacht nó áit inbhuanaithe le maireachtáil
ann?

2. Cad a mheasann tusa is féidir a dhéanamh chun a chinntiú
go mbíonn ár spásanna poiblí sábháilte agus teacht ag cách
orthu?

3. Cé na saoráidí ar mhaith leat go gcuirfí ar fáil iad i do phobal?
4. Cad iad na gníomhaíochtaí a d’fhéadfaí a chur san áireamh sa
phlean forbartha le leibhéil níos mó gníomhaíocht fisiciúil a éascú
agus tacú le roghanna don saol atá gníomhach agus folláin?

5. Cad atá ag teastáil le háiteanna níos inmhianaithe a
dhéanamh dár gcomharsanachtaí agus dár lonnaíochtaí le
maireachtáil iontu?

Á
Tá tionchar ag an timpeallacht thógtha ar ár
gcaighdeán saoil. Tá dearadh uirbeach atá go
maith ríthábhachtach ó thaobh áiteanna agus
spásanna atá tarraingteach agus folláin a
chruthú, áiteanna agus spásanna ina mairimid
iontu, ina n-oibrímid iontu agus ina bhfuil ár
saol sóisialta. Is féidir leis an mórtas áite agus
féiniúlacht éascaíocht a dhéanamh ar raon
torthaí dearfacha, ar nós fuinneamh
eacnamaíoch agus feabhas a chur ar
shaintréithe agus ar shainiúlacht ár
dtimpeallachtaí uirbeacha.
Is féidir leis folláine a fheabhsú freisin trí
dheis a thabhairt do dhaoine caidreamh a
dhéanamh go neamhfhoirmiúil le daoine eile.

6. Cé na beartais agus gníomhartha a d’fhéadfaí a chur san
áireamh sa phlean forbartha leis an leas is fearr is féidir a bhaint
as ár bpáirceanna poiblí chun críocha luach taitneamhachta
agus bithéagsúlachta?

7. Cén áit, dar leatsa, laistigh de Chathair Phort Láirge ar chóir
(i) páirc réigiúnach agus (ii) páirceanna comharsanachta a
bheith lonnaithe?

ó

Taobh amuigh den phróiseas comhairliúcháin réamhdhréachtaithe seo,

táthar ag tabhairt faoi shuirbhé maidir le huirlis Caighdeán Áite ina mbeidh nasc
leis na doiciméid ábhartha atá leagtha amach ar consult.waterford.ie portal.
Cuirfidh sé seo eolas ar fáil do Chomhairle Cathrach agus Contae
Phort Láirge maidir le do chuid tuairimí faoi do cheantar féin. Tugtar cuireadh duit
an suirbhé a chomhlánú i do chuid ama féin, agus bainfidh Comhairle Cathrach
agus Contae Phort Láirge úsáid as sin agus iad ag tabhairt faoina gcuid
feidhmeanna reachtúla.

á

3; 10; 11; 13
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Á

Tabhair an méid seo ar aird maidir le haighneacht
nó tuairimí a chur faoi bhráid;

Is féidir aighneachtaí nó tuairimí maidir
leis an athbhreithniú ar Phlean Forbartha
Chathair agus Contae Phort Láirge
2011-2017 (arna leasú) atá ann cheana,
Plean Forbartha Chontae Phort Láirge
2011-2017 (arna leasú) agus Plean
Forbartha Bhaile Dhún Garbhán 20122018 (arna leasú) agus ullmhú Plean
Forbartha Chathair agus Contae Phort
Láirge 2022-2028 aonadach nua, a
dhéanamh leis an Údarás Pleanála ón
Luan 20 Iúil 2020 go dtí an Luan 14
Meán Fómhair 2020 (an dá dháta san
áireamh) trí cheann ar bith de na meáin
seo a leanas;
1. I scríbhinn chuig:
ó

á í

Ba chóir go mbeadh baint ag na haighneachtaí le
pleanáil cheart agus le forbairt inbhuanaithe an
cheantair.
Tá leanaí nó grúpaí nó cumainn atá ag déanamh
ionadaíochta ar leasanna leanaí i dteideal aighneachtaí nó
tuairimí a chur faoi bhráid maidir le cuspóirí agus beartais
le seachadadh a dhéanamh ar straitéis foriomlán do
phleanáil cheart agus forbairt inbhuanaithe cheantar an
phlean forbartha agus na straitéise croíláir. Mar sin féin,
ní bhreithneofar iarratais nó moltaí maidir le criosú
talún do chríocha ar bith ag an Réamh-Chéim seo.
Seolfar aon aighneachtaí den sórt sin ar ais
Má mheasann tú go bhfuil tú faoi mhíchumas, tabhair
mionsonraí, le do thoil, maidir le haon riachtanais speisialta
atá agat chun críocha comhairliúcháin phoiblí ionas gur
féidir na socruithe cuí a dhéanamh más gá.

á

Ní mór d’ainm agus seoladh teagmhála, léarscáil (nuair is

á

cuí) a chur le gach aighneacht agus sa chás gur ábhartha,
mionsonraí maidir le haon eagraíocht, grúpa pobail nó

á

comhlacht srl., a bhfuil tú ag déanamh ionadaíochta orthu.

NÓ

Tá líon imeachtaí ‘buail isteach’ á n-eagrú ar fud na cathrach

2. I bhfoirm leictreonach trí thairseach

agus an chontae a chuirfidh eolas ar fáil d’aighneachtaí

comhairliúcháin ar líne

réamhdhréachtaithe ón bpobal. Cuirfear mionsonraí iomlána
maidir le háit agus amanna na n-imeachtaí seo ar fáil trí

Déan d’aighneacht trí aon mheán amháin, le do thoil
(m.sh. cóip chrua nó trí láithreán gréasáin/ríomhphost).
Seachnóidh sé seo dúbailt a dhéanamh ar uimhreacha
tagartha aighneachta agus déanfaidh sé an próiseas níos
éifeachtaí. Ba chóir go mbeadh

https://consult.waterfordcouncil.ie/ agus tríd an bpreas áitiúil.
Is é Dé Luain an 14 Meán Fómhair ag 4.00pm an dáta
deiridh le haighneacht a dhéanamh don chéim
Réamhdhréachtaithe seo. Ní ghlacfar le haighneachtaí atá
deireanach.
Cosaint Sonraí: Nóta: Foilseofar aighneachtaí a fhaigheann an tÚdarás Pleanála ar láithreán

marcáilte go soiléir ar na haighneachtaí go léir.

gréasáin Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge ar
https://consult.waterfordcouncil.ie/ laistigh de 10 lá oibre ó fhaightear í, chomh maith le d'ainm
i gcomhréir leis an Acht um Phleanáil agus Forbairt (Leasú) 2018. Ní fhoilseofar do chuid
sonraí teagmhála. Ná cuir aon fhaisnéis phearsanta, faoi rún ná íogair ar aghaidh sna
haighneachtaí. Fiosruithe: Ríomhphost dataprotection@waterfordcouncil.ie

Tá céimeanna éagsúla i gceist le plean forbartha a fhorbairt. Breithnítear an chéim seo mar Chéim
1 “Réamhdhréacht” agus áirítear ann ullmhú an pháipéir seo ar shaincheisteanna straitéiseacha.
Mar a tugadh ar aird sa léaráid atá in éindí leis seo, beidh deiseanna ar fáil ina dhiaidh seo do
chomhairliúchán poiblí sula ndéantar an plean forbartha aonadach deiridh go luath sa bhliain 2022.
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