FÓGRA MAIDIR LE LÁITHREACHA BAILITHE DRAMH-MHIOTAIL AONUAIRE
TAG: SMC-MO-2016Is ionann an t-eolas thíos a sholáthar agus fógra oifigiúil a thabhairt do Chomhairle Contae Mhaigh
Eo, thar ceann eagraíocht phobail, spóirt nó eagraíocht neamhbhrabúsach eile, maidir le sonraí i
dtaobh gníomhaíocht aonuaire atá molta le heagrú i dtreo slacht a chur ar phobal. Táthar ag tagairt do
ghníomaíocht ina gcruinnítear dramhaíl ar láithreán ainmnithe atá faoi dhiansmacht (láthair nach
bóthar poiblí, carrchlós, ná limistéar eile atá faoi smacht feidhmiúil Chomhairle Contae Mhaigh Eo,
Chomhairle Baile Bhéal an Átha, Chomhairle Baile Chaisleán an Bharraigh, ná Chomhairle Baile
Chathair na Mart é), agus ina mbailíonn Bailitheoir Ceadaithe Dramhaíola cuid nó iomlán na
dramhaíola sin ina dhiaidh lena thógáil chuig ionad faofa dramhaíola (ionad ceadaithe) laistigh de
thréimhse ama ainmnithe nó theoranta. Ní mór an fógra seo a chur faoi bhráid Chomhairle Contae
Mhaigh Eo sula dtosaítear ar an nglantachán nó an bailiúchán.

(1) SONRAÍ NA HEAGRAÍOCHTA
(a) Ainm:

________________________________________________

(b) Seoladh i gcomhar comhfhreagrais: ___________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(c) Teagmhálaí / Teagmhálaithe: ____________________ Teileafón:____________________

(2) SONRAÍ AN LÁITHREÁIN
(a) Áit:

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

(b) Feidhm faoi Láthair:

________________________________________________

(3) SONRAÍ AN GHLANTACHÁIN / AN BHAILIÚCHÁIN
(SEACHTAIN AMHÁIN)
(a) Dáta(í) an ghlantacháin- (tús/críoch):

__________________________________________

(b) Dáta(í) ar a mbaileofar an dramhaíl:

__________________________________________

(c) Bailitheoir Dramhaíola (ainm & seoladh):__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(d) Uimhir an Cheada Bailithe Dramhaíola: _________________________________________
(e) Uimhir Cheadúnais an Ionaid Dramhaíola: ______________________________________
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Nótaí Tábhachtacha don Iarratasóir




Ceadófar bailiúchán amháin ar a mhéid d’aon eagraíocht amháin in aghaidh na bliana.
Ní cheadófar tréimhsí bailiúcháin níos faide ná aon seachtain amháin.
Ní mór fógraíocht faoin mbailiúchan a bhaint a luaithe is atá sé thart.

“Eisiaimh”
Ní chruinneofar na cineálacha ábhair/dramhaíola a leanas mar chuid de ghlantachán agus bailiúchán
dramh-mhiotail:
- Feithicilí a bhfuil a ré caite (cairr agus mótarfheithiclí eile)
- Scagairí ola
- Páirteanna a bhfuil mearcair iontu
- Páirteanna a bhfuil défheinil pholaclóirínithe (PCBanna) iontu
- Umair agus coimeádáin bhrú eile a úsáideadh le haghaidh gás leachtaithe, ach
amháin sa chás go bhfuil na humair seo díchoimisiúnaithe agus gan aon ábhar
pléascach ná truaillithe iontu.
- Cadhnraí
- Cineálacha dramhaíola a bhfuil ola iontu
- Dramh-mhiotal atá éillithe le substaintí contúirteacha
- Coimeádáin ina gcoinníodh péint, dúch, greamacháin, agus roisín le substaintí
contúirteacha ann
- Dramhthrealamh leictreach agus leictreonach ar nós cuisneoirí, meaisíní níocháin,
triomadóirí srl.

Geallaimse,
________________________
(ceannlitreacha),
ag
feidhmiú
thar
ceann
_____________________ (eagraíocht), glantachán agus bailiúchán dramh-mhiotail a eagrú de réir alt a
haon thuas, agus ar bhealach nach dtruailleofear an timpeallacht agus nach mbeidh baol truaillithe
ann don timpeallacht. Áirítear leis seo nach gcuirfear isteach ar thríú páiritithe i bhfoirm núise ná ar
aon bhealach eile. Ina theannta sin, geallaim go gcloífidh mé leis na ‘Nótaí’ agus na “hEisiaimh”
thuasluaite, agus tuigim nach saorann an fógra seo mé ó laincisí agus riachtanais na ngnéithe
ábhartha den Acht um Bainistiú Dramhaíola, 1996-2011.

Sínithe ag:

_______________________________

Dáta:

_______________________________

Ba chóir foirmeacha comhlánaithe iarratais a sheoladh chuig:

An Rannóg Comhshaoil,
Comhairle Contae Mhaigh Eo,
Áras an Chontae,
Caisleán an Bharraigh,
Co. Mhaigh Eo
(Teil: 094 9024444)

BA CHÓIR IARRATAIS A CHUR ISTEACH I BHFAD ROIMH LÁ AN BHAILIÚCHÁIN FÉIN
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