
FÓGRA SUÍMH 
An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) 

Fógra i leith Iarratais Phleanála á chur díreach go dtí An Bord Pleanála 
maidir le Forbairt Bonneagair Straitéisigh 

Contae Chorcaí & Contae Chiarraí 

 
De réir Alt 37E den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, arna leasú, tugaimidne, Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe Gaoithe Ghort Uí Raithile, fógra go bhfuil sé ar intinn againn 
iarratas a dhéanamh chuig an mBord Pleanála ar chead ar feadh tréimhse 10 mbliana, le haghaidh forbartha a chuimsíonn an feirm ghaoithe a thógáil agus oibreacha gaolmhara sna 
bailte fearainn seo a leanas Cathair na Cáithe, Gort na Binne, Doire Fhínín, Gort Uí Raithile, An Ráth Thiar, Na Doirí, Na Foithrí, Doire an Chuilinn, An Lománach Bheag, An Lománach 
Mhór, Screathan na nGamhan, Barr d’Ínse, Na Millíní, An Inse Mhór, An Doirín Álainn, Cúil Aodha, Gort na Tiobraid, An Muirneach Beag, An Sliabh Riabhach, An Tóchar agus Cathair 
Dhúnaigh i gContae Chorcaí chomh maith le Doire Aimhréidh, Coimín an Bhroic, Glaise Chormaic, An Chlaoideach Rua,  agus Coimín na Bodóige i gContae Chiarraí.  
 

Cuimsítear na nithe seo leanas sa bhforbairt atá bearthaithe: 

• 14 tuirbín gaoithe a thógáil le hairde iomlán ó thalamh go barr rinn lainne de réimse idir 179m agus 185m san áireamh. Beidh trastomhas rótair ag na tuirbíní gaoithe idir 149m 
agus 155m san áireamh agus airde moil idir 102.5m agus 110.5m san áireamh. 

• Tógáil cruasheastán tuirbíní buana agus bunsraitheanna tuirbíní. 

• Tógáil príomhshuíomh tógála sealadach amháin le hoifigí suímh shealadacha ghaolmhara, limistéir pháirceála agus fálú slándála. 

• Suiteáil crann meitéareolaíochta amháin (saolré 35 bliana) a bheidh 110 méadar ar airde agus cuaille tintrí 4m ar a bharr. 

• Dhá shloc soláthair a fhorbairt ar an láthair. 

• Tógáil bóithre rochtana inmheánacha buana nua, uasghrádú ar bhóithre rochtana inmheánacha atá ann cheana agus uasghrádú ar an mbóthar L-34011-20 (atá mar chuid de 
Slí Bhéarra-Breifne) agus atá suite laistigh den láithreán, lena n-áirítear bánna pasála agus an bonneagar draenála uile lena mbaineann. 

• Forbairt líonra inmheánach draenála suímh agus córais rialaithe dríodair.  

• Tógáil 1 uimh. fostáisiún leictreach buan 110 kV lena n-áirítear 2 uimh. foirgnimh rialaithe le háiseanna leasa, gach gléasra agus trealamh leictreach gaolmhar, fálú agus geataí 
slándála, gach cábla faoi thalamh a bhaineann leis, umar coinneála fuíolluisce, agus gach struchtúr agus oibreacha coimhdeacha. 

• Na cáblaí leictreacha agus cumarsáide faoi thalamh uile a nascann na tuirbíní gaoithe le fostáisiún na feirme gaoithe. 

• Leagan foraoiseachta coimhdeach chun tógáil na forbartha a éascú.  

• Na hoibreacha go léir a bhaineann le nasc buan na feirme gaoithe leis an eangach náisiúnta leictreachais a dhéanamh agus a chuimsíonn cábla 110 kV faoi thalamh i nduchtanna 
cábla buana ón bhfostáisiún buan ar an láthair atá beartaithe, i mbaile fearainn Ghort Uí Raithile agus ar aghaidh trí na bailte fearainn seo a leanas - Na Doirí, Doire an Chuilinn, 
An Lománach Bheag, An Lománach Mhór, Screathan na nGamhan, Barr d’Ínse, Na Millíní, An Inse Mhór, An Doirín Álainn, Doire Aimhréidh, Coimín an Bhroic, Glaise Chormaic, 
An Chlaoideach Rua agus Coimín na Bodóige go dtí Fostáisiún 220 kV Bhaile Uascail atá ann cheana i mbaile fearainn Chathair Dhúnaigh.   

• Gach obair forbartha láithreáin lena n-áirítear beirm, tírdhreachtú agus tochailt ithreach.  

• Feabhsú ar bhealach isteach chuig bóthar príobháideach atá ann cheana féin amach ón mbóthar áitiúil L-7405-0 chun leathnú áitiúil an bhóthair a chur san áireamh agus 
bealach isteach spréach a chruthú chun seachadadh ualaí neamhghnácha agus seachadadh comhpháirteanna tuirbíní a éascú.  

• Feabhsú ar bhealach isteach atá ann cheana ón mbóthar áitiúil L-3402-36 chun baint an fhásra atá ann cheana le haghaidh spréanna infheictheachta a áireamh chun é a éascú 
chun ábhar tógála a sheachadadh chuig an láithreán.   

• Oibreacha uasghrádaithe ar bhealach seachadta an tuirbín chun na nithe seo a leanas a áireamh: 
o Droichead sealadach a thógáil thar Abha an tSuláin chun rochtain a cheadú ar an L-3400-79 ón N22 i mBaile Bhuirne le linn na n-oibreacha tógála.  
o Leathnú áitiúil ar an mbóthar L-3405-0 go leithead 4.5m, ón acomhal leis an mbóthar L3400-79 go dtí an t-acomhal leis an mbóthar L-7405-0.      
o Leathnú áitiúil ar an mbóthar L-7405-0 go leithead 4.5m, ón acomhal leis an L-3405-0 go dtí an bealach isteach chuig bóthar príobháideach atá ann cheana amach ón L-

7405-0.      
o Tógáil bóthair rochtana sealadach amach ón N22 i mbaile fearainn Choimín an Bhroic chun ionramháil casaidh 180 céim ag na feithiclí seachadta tuirbíní a éascú.       

 

Tá an t-iarratas seo ag lorg cead deich mbliana agus tréimhse oibriúcháin 35 bliain ó dháta coimisiúnaithe iomlán na feirme gaoithe ar fad. 
 

Tá Tuarascáil ar Mheasúnú Tionchair Timpeallachta (TMTT) agus Ráiteas Tionchair Natura (RTN) ag gabháil leis an iarratas seo.  
 

Féadfar an t-iarratas pleanála, TMTT agus RTN a iniúchadh saor in aisce nó a cheannach ar tháille shonraithe a íoc (nach rachaidh an táille thar an gcostas réasúnach chun cóip den 
sórt sin a dhéanamh) le linn uaireanta oscailte poiblí ar feadh tréimhse seacht seachtaine dar tosach an 16 Meán Fómhair, 2022 ag na láithreacha seo a leanas: 

• Oifigí An Bhoird Phleanála, 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 V902. 

• Oifigí Chomhairle Contae Chorcaí, Urlár na Talún, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, T12 R2NC.  

• Oifigí Chomhairle Contae Chiarraí, Foirgnimh an Chontae, Ráth Teas, Trá Lí, Co. Chiarraí, V92 H7VT.  
 

Is féidir an t-iarratas a léamh/íoslódáil ar an suíomh seo leanas: www.gortyrahillyplanning.ie.  
 

Ní féidir aighneachtaí ná tuairimí a dhéanamh ach amháin chuig an mBord Pleanála féin (“an Bord”) 64 Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1 i scríbhinn nó ar líne ar shuíomh Gréasáin 
an Bhoird www.pleanala.ie  le linn na tréimhse thuasluaite de sheacht seachtaine maidir le:  (i) impleachtaí na forbartha beartaithe do phleanáil chuí agus d’fhorbairt inbhuanaithe 
an limistéir lena mbaineann; (ii) na héifeachtaí dóchúla a bheidh ag an bhforbairt a bheartaítear ar an gcomhshaol, má dhéantar í, agus (iii) na héifeachtaí dóchúla nó éifeachtaí 
díobhálacha ar shláine láithreáin Eorpaigh, má dhéantar í. 
 

Ní mór táille €50 (seachas comhlachtaí forordaithe áirithe) a bheith ag gabháil le haon aighneachtaí/tuairimí agus ní mór don Bhord iad a fháil tráth nach déanaí ná 17.30 ar an 4 
Samhain, 2022. Caithfidh aighneachtaí/tuairimí dá leithéid an fhaisnéis seo a leanas a bheith leo: (i) ainm an duine a dhéanfaidh an aighneacht nó an tuairim, ainm an duine a 
ghníomhaíonn thar a c(h)eann, más ann dó, agus an seoladh poist d’aon chomhfhreagras a bhaineann leis an tuairim sin; (ii) ábhar na haighneachta nó na tuairime, agus (iii) na 
cúiseanna, na breithnithe agus na hargóintí ar fad ar a bhfuil an aighneacht nó an tuairim bunaithe (Airteagal 217 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001, arna leasú, ag 
tagairt). 
 

Ní féidir leis an mBord breithniú a dhéanamh ar aon aighneachtaí nó tuairimí nach gcomhlíonann na ceanglais thuas. 
 

Féadfaidh an Bord, dá rogha féin, éisteacht ó bhéal a thionól ar an iarratas.  (Le tuilleadh sonraí a fháil féach 'Treoir do Rannpháirtíocht an Phobail i bhForbairt Bonneagair Straitéisigh' 
ar shuíomh gréasáin an Bhoird www.pleanala.ie).  
 

D’fhéadfadh an Bord na cinntí a leanas a dhéanamh, i leith an iarratais ar chead pleanála:  (a) (i) an cead a dheonú, nó (ii) cibé modhnuithe a dhéanamh ar an bhforbairt bheartaithe 
a shonróidh sé ina chinneadh agus cead a dheonú i leith na forbartha beartaithe ach a mhodhnú amhlaidh, nó (iii) cead a dheonú i leith cuid den fhorbairt bheartaithe (fara nó 
d’éagmais modhnuithe sonraithe uirthi den chineál sin roimhe seo), agus féadfaidh aon chinntí thuas a bheith faoi réir nó d’éagmais coinníollacha, nó (b) diúltú an cead a thabhairt. 
 

Ba cheart aon fhiosrúcháin i leith phróiseas an iarratais a phlé leis an Rannóg um Infreastruchtúr Straitéiseach de chuid an Bhoird Pleanála (Teil: 01-8588100). D’fhéadfadh duine 
bailíocht aon chinnidh den chineál sin arna dhéanamh ag an mBord a cheistiú trí bhíthin iarratais ar athbhreithniú breithiúnach, faoi Ordú 84 de Rialacha na nUaschúirteanna (I.R. 
Uimh. 15 de 1986, arna leasú ag I.R. Uimh. 691 de 2011), i gcomhréir Alt 50 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú. Is féidir teacht ar fhaisnéis phraiticiúil faoin 
meicníocht athbhreithnithe faoin gceannteideal “Eolas ar chásanna / Liostaí seachtainiúla” – Athbhreithniú Breithiúnach ar chinntí pleanála, ar shuíomh gréasáin an Bhoird 
www.pleanala.ie nó ar shuíomh gréasáin na Seirbhíse um Fhaisnéis do Shaoránaigh www.citizensinformation.ie  
 
 
 

Sínithe _____________________ 
Breena Coyle 
Jennings O'Donovan & Partners Limited, Páirc Gnó Fhionasclainn, Sligeach, F91 RHH9 
(Gníomhaire thar ceann Gortyrahilly Wind Designated Activity Company) 
 

Dáta ar cuireadh suas an Fógra Suímh 8th Meán Fómhair 2022 
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