COMHAIRLE CHONTAE DHÚN NA NGALL
Donegal County Council

TTS1

FOIRM MEASÚNACHTA TRÁCHTA AGUS IOMPAIR

RTI 1

RÁITEAS TRÁCHTA AGUS IOMPAIR

Ceisteanna 1 go 3 le bheith líonta isteach do gach iarratas pleanála

Údarás Áitiúil

Comment [LC1]: Delete this? All
roads now?
Tag. Pleanála
(Don Oifig amháin)

1

Sonraí an Iarratasóra :
Ainm

Fón

Seoladh

facs
e-phost

2

Sonraí na Forbartha

Cur síos ar an fhorbairt
atá molta
An bóthar (na bóithre) ar a bhfuil éadan ag an suíomh (Tabhair uimhir
(uimhreacha) bóthair)

3

N / R / L ..................

Áitreabh Aonair

An teach cónaithe amháin atá i gceist san fhorbairt atá molta?

Sea/Ní hea

Más ‘Sea’ an freagra ar cheist 3 thuas, téigh chuig Cuid 5; más ‘Ní hea’ an freagra, líon isteach Cuid 4.

Cuid 4

Tionchair Tráchta agus Iompair

Méid na forbartha molta ? (m2 nó líon aonad)
Cé mhéid turas a dhéanfar gach lá chuig an suíomh?
Tiománaí carr

Coisí

Bus / Tram

Paisinéir carr

Rothaí

Traein

HCV (léirigh cineál/méid)

Tacsaí

Iomlán

An mbeidh an trácht chuig/as an suíomh forbartha níos mó ná 10% den trácht faoi láthair ar an bhóthar in
aice leis (5% i gcás bóthair atá plúchta cheana féin)?

Beidh/Ní
bheidh

An bhfuil bealach isteach úr nó athraithe de dhíth isteach chuig an suíomh lena cheangal leis an ghréasán
bóthar atá ann cheana?

Tá/Níl

Cad iad na hathruithe a bheidh de dhíth ar
leagan amach na mbóithre atá ann mar
thoradh ar an fhorbairt seo?
An bhfuil rochtain ar chóras taistil poiblí go dtí
an suíomh? Déan cur síos.
Cad é an soláthar taistil poiblí sonrach a
bheidh curtha ar fáil mar chuid den fhorbairt?
Cad é an soláthar sonrach a bheidh déanta do
choisithe/rothaithe mar chuid den fhorbairt?

Cuid 5
Creidim go léiríonn na ráitis thuas measúnú cóir agus inniúil ar thionchair na forbartha luaite thuas ar an ghréasán
bóthar máguaird agus ar na bealaí rochtana. Creidim fosta go léasfaidh na hathruithe atá molta san mheasúnú seo
aon thionchar neamhfhabhrach a d’fhéadfadh a bheith ag an fhorbairt ar acmhainn agus ar shábháilteacht bóthair.
Sínithe……………………………………………. Forbróir

Dáta……………………………………………….

Sínithe……………………………………………. Gníomhaí

Dáta……………………………………………….

