
D’eagraigh an Roinn Comhshaoil, Aeráide 
agus Cumarsáide (DECC) comhairliúchán 
poiblí le déanaí maidir le ciste sochair 
phobail éigeantaigh a bhunú agus a oibriú 
do thionscadail a bhíonn páirteach sa Scéim 
Tacaíochta um Leictreachas Inathnuaite 
(RESS) Féach ar an nasc seo nasc1 chun 
teacht ar dhoiciméad comhairliúcháin 
don Lámhleabhar RESS. Táthar ag tuar 
go bhfoilseoidh an Roinn (DECC) leagan 
críochnaitheach an lamhleabhair níos 
déanaí i 2021 tar éis athbhreithniúcháin 
iomlán ar na haighneachtaí ar fad. A luaithe 
is a bheidh an lámhleabhar foilsithe go 
hoifigiúil ag an Rinn (DECC) cuirfimid in iúl 
don phobal é ar ár suíomh Gréasáin agus i 
gcumarsáid amach anseo.

Tá se riachtanach do thionscadail ar mian 
leo bheith páirteach sa RESS go mbeadh 
cead pleanála iomlán acu agus nascadh 
leis an ngreille. Bheadh roinnt fachtóirí 
san áireamh agus méid an chiste sochair 
phobail á shocrú, go háirithe an méid 
leictreachais ginte ag an bhfeirm ghaoithe, 
rud a bhraitheann ar an líon tuirbíní a bheidh 
tógtha. Tugann an dréacht-Lámhleabhar 
sampla faoin mír Príomh-Pharaiméadair 
Mhaoinithe, ina léirítear go gcuirfeadh 
feirm ghaoithe 50MW ciste sochair phobail 

ar fail de €300,00 go neasach do phobal 
gach bliain ar feadh 15 bliain. Bunaithe 
ar an ndearadh reatha a sholáthródh 
toilleadh de circa 90MW, d’fhéadfadh 
Feirm Ghaoithe Ghort Uí Rathaile ciste de 
c. €500,000 per annum a sholáthar don 
phobal áitiúil dá n-éireodh léi cead pleanála 
a fháil agus bheith páirteach sa RESS. 
Gné an-tábhactach i bhfeidhmiú an chiste 
sochair phobail RESS is ea go mbeadh an 
pobal rannpháirteach i ngach cinneadh 
a bhaineann le conas is cóir an ciste 
maoinithe a úsaid. Aithnímid go bhfuil spéis 
mhór ag an bpobal áitiúil sa Chiste Sochair 
Phobail agus táimid ag súil le bheith ag 
obair go dlúth leis na páirtithe uile a bhfuil 
spéis acu sa chiste sa chás go dtéann an 
tionscadal ar aghaidh. Beidh ról tacaíochta, 
maoirseachta agus comhlíonta trasna ar 
chistí uile an RESS ag Údarás Fuinnimh 
Inmharthana na hÉireann (SEAI). 

Cuirfear gach nuashonrú i dtaobh an Ciste 
Sochair Phobail inairde ar shuíomh idirlíon 
Fheirm Ghaoithe Ghort Uí Rathaile de réir 
mar a bheidh siad ar fáil ón Roinn. Tá sliocht 
maidir le Téarmaí & Coinníollacha an RESS 
tógtha ó shuíomh idirlíon na Roinne ar fáil 
anois ag www.gortyrahillywindfarm.ie.

• Toisc go gcomhairlíonn srianta rialtais go 
fóill in aghaidh imeachtaí a reachtáil go 
fisiciúil, molaimid comhairliúchán poiblí a 
sheoladh go fíorúil faoi dheireadh mhí an 
Mheithimh. Beidh teacht ar an tairseach 
seo ar líne tríd suíomh idirlíon Ghort Uí 
Rathaile agus cuirfear níos mó eolais ann, 
mar shampla, ar na staidéir a chuirfear 
i gcrích, léaráidí den leagan amach de 
réir mar a fhorbraíonn siad, rochtain 
greille agus osradharc ar na hiarmhairtí 

ar thorann, tírdhreach agus radharc. 
Déanfar uaslódáil ar aon ábhar briese a 
bhaineann le nuashonraithe le linn mhí 
Iúil agus Lúnasa de réir mar a thagann 
siad chugainn.

• An sprioc atá againn faoi láthair maidir  
le iarratas pleanála a sheoladh isteach 
go dtí An Bord Pleanála is ea Meán 
Fómhair 2021.

CISTE SOCHAIR PHOBAIL - NUASHONRÚ

AN CHÉAD CHÉIM EILE

1 www.gov.ie/en/consultations

Feirm Ghaoithe
Ghort Uí Rathaile

BILEOG EOLAIS #3

Fáiltímid roimh bhur dtuairimí agus aiseolas ar aon ghné den tionscadal seo atá beartaithe. 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn tríd an rphost ag gortyrahillywindfarm@coillte.ie  

nó cuir glaoch ar ár nOifigeach Idirchaidreamh Pobail, Brendan Twomey, ar 087 971 2151

nó tríd an bpost ag an seoladh seo: Oifigí Coillte, Crosaire Uí Airtnéide, Maigh Chromtha, 
Co. Chorcaí, P12 XA50*

*Is fearr teagmháil a dhéanamh linn trí rphost nó teileafón 
toisc rochtain teoranta faoi láthair ar oifigí Coillte.

DÉAN TEAGMHÁIL LINN
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Leis an mbileog eolais seo ar Fheirm 
Ghaoithe Ghort Uí Rathaile cuirtear 
nuashonrú ar fáil do na geallsealbhóirí a 
bhaineann leis an obair shuirbhéireachta 
maidir le tuarascáil ar mheasúnú tionchar 
timpeallachta (EIAR) atá ar siúl ag ár 
gcomhairleoirí Jennings O’Donovan & 
Partners Ltd., an leagan amach tuirbíní atá 
á mholadh agus nuashonrú maidir leis an 
gciste sochair phobail. 

SUIRBHÉIREACHT - NUASHONRÚ 
Tá dul chun cinn maith á dhéanamh le roinnt 
míonna anuas ag an bhfoireann tionscadail 
agus na comhairleoirí tionscadail maidir 
le dícheall cuí. Seol a leanas nuashonrú 
ginearálta a chlúdaíonn an obair atá ag dul 
ar aghaidh agus na hamlínte measta sa 
todhchaí.

BITHÉAGSÚLACHT

Cuireadh Suirbhéireachtaí Gnáthóg, 
Suirbhéireacht Speiceas faoi Chosaint 
(Mamaigh gan eitilt agus an drúchtín ballach) 
agus Suirbhéireachtaí Uisceach (Leictri-
iascaireacht, Diúilicín Péarla Fionnuisce agus 
sruthchúrsaí laistigh den limistéar tionchair 
agus 500m síos le sruth ón bhforbairt) i 
gcrích i 2020. Cuireadh Suirbhéireacht 
Gníomhaíochta Ialtóg (sciathán leathair) i 
gcrích i 2019/2020 agus déanfar a thuilleadh 
monatóireachta in Earrach, Samhradh agus 
Fómhar na bliana 2021.

ÉANEOLAÍOCHT

Cuireadh Suirbhéireachtaí Pointí 
Radhairc, Suirbhéireacht Mhóinteán 
Pórúcháin, Suirbhéireachtaí Traschreasa, 
Suirbhéireacht Meirliún, Suirbhéireacht 
Chearc Fhraoigh i gcrích don bhforbairt 
bheartaithe. Cuireadh obair i gcrích ar 
shuirbhéireacht éan dhá bhliain i 2017-2019 
i gcomhréir le treoirlínte dea-chleachtais. 
Cuireadh a thuilleadh suirbhéireachtaí i 
gcrích i 2020 agus leanfaidh siad isteach 
séasúr goir na bliana 2021. 

HIDREOLAÍOCHT & GEOLAÍOCHT

Tá staidéir bonnlíne uisce (screamhuisce 
agus uisce dromchla) curtha i gcrích. Tá an 
dearadh draenála atá beartaithe déanta ar 
shlí a chinnteoidh nár chóir go dtiocfadh aon 
mhéadú ar thuilte níos faide síos le sruth 
mar thoradh ar fhorbairt na feirme gaoithe 
atá beartaithe. Mar is dual don fhorbairt 
ar fheirmeacha gaoithe, tarlaíonn formhór 
na hoibre tógála gar don dromchla, go 
ginearálta is beag iad na tionchair a bhíonn 
ar screamhuisce agus is uisce dromchla 
go príomha an gabhdóir is íogair. Cuireadh 
faid siar ó dhobharlaigh dromchla de 
65m i bhfeidhm agus an leagan amach an 
láithreáin bheartaithe á fhorbairt.

GEOLAÍOCHT

Cuireadh staidéir bhonnlíne den ithir, 
geolaíocht agus dálaí seasmhachta na talún 
i gcrích i 2020. Go ginearálta tá an mhóin 
tanaí go maith ag an suíomh gan ach roinnt 
pócaí domhaine móna ann. Bunaithe ar 
mheasúnú ar sheasmhacht an phortaigh 
agus an cur chuige deartha, tuigtear ná 
baineann ardriosca le seasmhacht an 
phortaigh ag an suíomh. 

TORANN

D’fhonn eolas a chur ar fáil don mheasúnú 
tionchair torainn, cuireadh monatóireacht 
bhonnlíne ar thorann i gcrích thar tréimhse 
4 seachtain go luath i bhFómhar na bliana 
2020. Déanfar measúnú ar thorann agus 
ar chreathadh le linn chéimeanna tógála, 
oibriúcháin agus díchoimisiúnaithe na 
forbartha atá beartaithe. Tá an fheirm 
ghaoithe bheartaithe deartha le bheith i 
gcmhréir leis na treoirlínte torainn is déanaí. 

OIDHREACHT CHULTÚRTHA

Deineadh cigireacht sa ghort ar na 
sóchmhainní oidhreachta cultúrtha 
atá aitheanta agus inrochtana laistigh 
de theorainn na forbartha agus a 
comharsanacht. Úsáideadh faid 
siar oiriúnach ó shéadchomhartha 
seandálaíochta mar shrianadh agus an 
leagan amach suímh á fhorbairt.

RANNPHÁIRTÍOCHT PHOBAIL MAPA DEN LEAGAN AMACH TUIRBÍNÍ A MHOLADH DO GHORT UÍ RATHAILE

An chéad chéim i bpróiseas deartha na 
forbartha atá beartaithe ab ea athbhreithniú 
deisce ar na srianta comhshaoil agus 
forbartha laistigh de theorainn an tsuímh 
agus a chomharsanacht. Ar na príomh 
srianta aitheanta ón athbhreithniú seo, an 
maolánú lena mbaineann agus na faideanna 
siar atá i bhfeidhm leo áirítear na nithe seo 
a leanas: 

• Saincheantair (Ceantair Chosanta 
Speisialta, Ceantair Chaomhnaithe 
Speisialta agus Ceantair Oidhreachta 
Náisiúnta) - maolán 100 méadar

• Láithreacha cónaithe laistigh de 3km de 
theorainn an tsuímh - maolán 750 méadar 

• Sruthchúrsaí agus dobharlaigh - maolán 
65 méadar

• Forbairtí feirmeacha gaoithe eile sa 
chomharsanacht - 2 x Trastomhas Rótar 
mar fhaid siar

• Línte Tarchuir Leictreachais Lasnairde - 
3.5 x Trastomhas Rótair Bheartaithe mar 
mhaolán

• Infreastruchtúr teileachumarsáide 
atá ann cheana - maolán sonrach an 
oibritheora

• Séadchomharthaí agus struchtúir 
seandálaíochta - maolán 100 méadar 

• Fearainn ghéarghrádáin

• Gnáthóga íogair éiceolaíocha  

Ullmhaíodh mapa srianta chun léiriú a 
thabhairt ar na ceantair a cuireadh as 
an áireamh ( an ‘limistéar infhorbartha’) 
Socraíodh tuirbíní laistigh den limistéar 
se agus an spás cuí eatarthu ionas go 
bhféadfadh gach tuirbín fónamh a bhaint 
as an acmhainn ghaoithe gan tionchar a 
bheith acu ar a chéile. As na hiarrachtaí 
seo a thagann an leagan amach beartaithe 
d’Fheirm Ghaoithe Ghort Uí Rathaile léirithe 
i Figiúr 1. Tar éis don leagan amach tuirbíní 
a bheith dearbhaithe is ea a socraíodh 
ionad agus ailíniúchán infreastruchtúir 
an láithreáin, ar nós bóithre an láithreáin, 
cruasheastáin chrann tógála agus 
fostáisiún.

Cuimseoidh an leagan amach deiridh 
aon athruithe a theastóidh tar éis na 
suirbhéireachtaí láithreáin, iniúchtaí 
láithreáin agus anailís ar fad a bheith 
curtha i gcrích agus cuirfear aiseolas san 
áireamh ón bpobal agus ó gheallsealbhóirí 
ginearálta an méid is féidir. Beidh an 
t-arratas pleanála bunaithe ar an leagan 
amach deiridh agus an Measúnacht 
Tionchair Timpeallachta(EIA)/Tuarascáil ar 
Mheasúnú Tionchar Timpeallachta (EIAR).
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