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1. Réamhrá: 
 
Tá Contae Phort Láirge suite in Oirdheisceart grianmhar na hÉireann leis na contaetha 

Corcaigh, Tiobraid Árann, Cill Chainnigh agus Loch Garman ag roinnt teorainneacha léi.  

Tá achar iomlán talún de 1,888cm2 ag Port Láirge ina bhfuil dhá shliabhraon, Na Cnoic 

Mhaoldomhnaigh agus Sléibhte an Chomaraigh agus imeallbhord fairsing ar a bhfuil iliomad 

tránna, (4 Thrá le Bratach Ghorm agus 7 dTrá Glaschósta).  Tá réimse fada den imeallbhord 

seo ar a dtugtar Cósta an Chopair tiomnaithe mar Gheopháirc de chuid UNESCO, áit a bhfuil 

an-tábhacht geolaíochta ag roinnt leis.  

Is iomaí abhainn atá ag Port Láirge chomh maith, Abhainn na Siúire agus a craobh-aibhneacha 

ar an gceann is tábhachtaí ina measc.  Sníomhann sí cois teorainn thuaidh an Chontae go dtí 

an t-inbhear ag cuan Phort Láirge agus An Abhainn Mhór in iarthar an Chontae.  

Tá daonra isteach is amach le 116,176 duine i bPort Láirge (daonáireamh 2016). Is í cathair 

Phort Láirge an ceantar uirbeach is mó agus is í an príomh lárionad tráchtála is tionsclaíoch in 

Oirdheisceart na hÉireann.  Is iad na lárionaid daonra eile (>10,000 daonra) i bPort Láirge ná 

na bailte Dún Garbhán agus Trá Mhór.  

Is í Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge údarás áitiúil nua-aontaithe a riarann an 

Contae, Comhairle a tháinig chun cinn de bharr cumaisc idir iar-Chomhairle Cathrach Phort 

Láirge agus iar-Chomhairle Contae Phort Láirge de réir fhorálacha an Acht Um Athchóiriú an 

Rialtais Áitiúil 2014.  Díscaoileadh iar-Chomhairlí Baile Dhún Garbhán, na Trá Móire agus an 

Leasa Mhóir agus aistríodh a gcuid feidhmíochta chuig an údarás áitiúil nua. Tá an contae 

roinnte ina 6 thoghcheantar (An Comarach, Dún Garbhán, An Lios Mór, Trá Mhór – Cathair 

Phort Láirge Thiar, Cathair Phort Láirge Thoir, Cathair Phort Láirge Theas, mar a léirítear i 

bhFíor 2.). Toghadh 32 Chomhairleoir ar Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge ó na 

toghcheantair sin i mí na Bealtaine 2019. Tá riar na Comhairle roinnte ina 5 stiúrthóireacht  a 

bhfuil Stiúrthóir Seirbhíse i gceannas ar gach ceann díobh faoi bhainistíocht iomlán 

Phríomhfheidhmeannach na Comhairle. 

Ullmhaíodh an plean seo tráth a bhfuil dúshláin ollmhóra roimh an domhain mar thoradh ar 

phaindéim Covid-19 agus tá laghdú curtha ar ár gcumas freagairt do theagmhais bruscair mar 

gheall ar na srianta atá i bhfeidhm chun cosc a chur ar leathadh an víris. Táthar ag súil go 

mbeimid ábalta filleadh ar ghnáthghníomhaíochtaí i rith 2021, lena n-áirítear cur i bhfeidhm 

iomlán an Phlean seo um Bainistiú Bruscair, a bhuíochas do rolladh amach na vacsaíne. 
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Fíor 1: Léarscáil Phort Láirge  

 

 

Fíor 2: Léarscáil na dToghcheantar 
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2. Cad is bruscar ann?  
Is é an sainmhíniú a thugtar ar bhruscar san Acht Um Thruailliú ó Bhruscar, 1997, ná gur  

substaint nó ní é, bíodh sé i gceist é a bheith ina dhramhaíl nó ná bíodh, nuair a dhéantar é a 

dhiúscairt in áit seachas i ngabhdán bruscair nó áit eile atá ainmnithe sa dlí don diúscairt, go 

mbíonn sé nó gur dócha go bhféadfadh sé éirí ina ní mímhaiseach, díobhálach, masmasach 

nó míshláintíoch, bíodh sé sin ina aonar nó lena mhacasamhail de shubstaint nó de ní agus 

beag beann ar a mhéid nó ar a thoirt nó a fhairsinge is atá an diúscairt.  

 

3. Cén fáth go gcaithfidh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge Plean 
Um Bainistiú Bruscair a bheith aici? 

 

Is mórfhadhb chomhshaoil i gcónaí í fadhb an bhruscair i gCathair & i gContae Phort Láirge. 

Tá freagracht reachtúil ar gach Údarás áitiúil bruscar a laghdú ina limistéar feidhme de réir an 

Achta Um Thruailliú ó Bhruscar 1997.   De réir Alt 10 den Acht Um Thruailliú ó Bhruscar 1997-

2003 ní mór d’Údaráis Áitiúla Plean Um Bainistiú Bruscair a leagan amach agus a chur i 

bhfeidhm agus athbhreithniú a dhéanamh ar an bplean sin gach trí bliana. Is gá don Phlean 

Um Bainistiú Bruscair cuspóirí agus spriocanna a leagan amach chun bruscar a laghdú.  Agus 

an Plean curtha i bhfeidhm, ní mór athbhreithniú bliantúil a dhéanamh air agus tuairisc i 

dtaobh an Phlean a sheoladh isteach chuig an gComhairle chun go ndéanfaí breithniú air.  Ní 

mór don Chomhairle an Plean a fhoilsiú chun go mbeidh teacht éasca ag an bpobal.  

Cuimsíodh an tréimhse 2017 – 2020 sa chéad Phlean um Bainistiú Bruscair de chuid Chathair 

Phort Láirge mar údarás áitiúil aontaithe. Chuir iar-Comhairle Chathair Phort Láirge agus iar-

Chomhairle Contae Phort Láirge Pleananna ar leithligh um Bainistiú Bruscair i bhfeidhm 

roimhe sin. Dréachtaíodh Plean Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge um Bainistiú 

Bruscair 2021-2024 bunaithe ar an taithí a fuarthas agus na pleananna roimhe seo á gcur i 

bhfeidhm, agus dearbhaíonn tiomantas na Comhairle chun bruscar a chosc i gCathair agus i 

gContae Phort Láirge.   

Táimid meabhrach ar an ról atá á chomhlíonadh ag an bPlean in ardchaighdeán a bheith 

bainte amach ag an gcontae i gcomórtais náisiúnta cosúil le Comórtas na mBailte Slachtmhara 

agus Sraith Ghnó na hÉireann in aghaidh Bruscair.  Léiríonn an tábla seo a leanas an áit a 
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ghnóthaigh ár gcathair agus an dá bhaile is mó sa chontae i Sraith Ghnó na hÉireann in aghaidh 

Bruscair i rith shaolré an phlean deiridh. 

 

Sraith Ghnó 

na hÉireann 

in aghaidh 

Bruscair 

Port Láirge 

Port Láirge  

(An Baile Beag) 

2017 
Glan de réir Chaighdeáin 

Eorpacha 

Glan de réir Chaighdeáin Eorpacha 

2018 
Níos glaine ná Caighdeáin 

Eorpacha  

Glan de réir Chaighdeáin Eorpacha 

2019 
Níos glaine ná Caighdeáin 

Eorpacha 

Bruscar Measartha 

2020 
Níos glaine ná Caighdeáin 

Eorpacha 

Bruscar Measartha 

*Níor roghnaíodh ach 2 áit i gContae Phort Láirge chun páirt a ghlacadh sa chomórtas. 

In 2018, rinne Gnó na hÉireann in aghaidh Bruscair suirbhé ar thránna, aibhneacha agus 

cuanta. 

 Port Láirge (An tSiúir) Trá Thrá Mhór  

2018 Bruscar Measartha Bruscar Measartha 

Agus an Plean á fhorbairt aici tá Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge meabhrach ar na 

hiarrachtaí ar fad atá ar bun chun íomhá an Chontae a chothú agus a chur chun cinn agus 

forbairt bhreise a dhéanamh ar an gcontae mar cheann scríbe turasóireachta.  Tá ról lárnach 

ag cosaint an chomhshaoil sna hiarrachtaí úd. Leanfaidh Comhairle Cathrach & Contae Phort 

Láirge lena cuid oibre ag iarraidh bruscar a laghdú agus a bhainistiú mar an bpríomhfhoras a 

bhfuil an fhreagracht air dul i ngleic leis an bhfadhb sin.  

Beidh rath an phlean ag brath go mór ar thiomantas na Comhairle a cuid acmhainní a úsáid 

go héifeachtach chun go mbeidh ar a cumas freastal ar iliomad réimsí ina bhfuil Oideachas & 

Feasacht, Forfheidhmiú agus Glantachán san áireamh.  Sin ráite áfach, déanfar breithiúnas ar 

rath an Dréachtphlean Um Bainistiú Bruscair de réir inniúlacht na Comhairle cáilmheas an 

phobail a bhreith léi agus an bunphrionsabal go bhfuil gach uile dhuine freagrach as an 
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mbruscar a ghineann sé féin agus as na socruithe cuí a dhéanamh i gcomhair diúscairt na 

dramhaíola sin, a chur ina luí ar chách.  

4. An mhodheolaíocht ar baineadh úsáid aisti chun an Plean Um Bainistiú 
Bruscair 2021 - 2024 a dhréachtú 

 

Is Feidhm Fhorchoimeádta (Alt 13, An tAcht Um Thruailliú ó Bhruscar 1997) é an próiseas 

reachtúil a bhaineann le plean um bainistiú bruscair a dhéanamh, a athbhreithniú agus a 

leasú. (“Beidh ceapadh, athbhreithniú nó plean a chur in ionad an phlean mar fheidhm 

fhorchoimeádta de réir alt 10 nó 12”) a chuireann Comhairleoirí tofa i bhfeidhm. 

 

Léiríonn an léaráid seo a leanas an próiseas tríd a nglactar le Plean Um Bainistiú Bruscair. 

 

I An Plean a Dhréachtú. 
a. Dul i gcomhairle le Rannáin 

ábhartha sna hÚdaráis Áitiúla. 
b. Eolas a bhailiú maidir le láithreacht 

bhruscair. 
c. Athbhreithniú ar Phleananna um 

Bainistiú Bruscair a tháinig roimh an 
bPlean seo. 

 
• Dul i gcomhairle le rannáin eile den 

Chomhairle maidir lena dtaithí ar 
bhruscar. 

• Sonraí ó shuirbhéanna um Bainistiú 
Bruscair, ó Bhainistíocht Caidreamh 
Custaiméirí & ó Shuirbhéanna Um 
Chainníochtú ar Bhruscar a mheas. 

• Athbhreithniú ar phleananna um 
bainistiú bruscair roimhe seo agus 

meastóireacht ar a gcuid feidhmíochta in 
aghaidh spriocanna roimhe seo. 

• Athbhreithniú inmheánach fhoireann 
Roinn Comhshaoil na Comhairle ar an 

dréachtphlean. 

  

2 Tréimhse Chomhairliúcháin Reachtúil. 
a. Coiste um Beartais Straitéiseacha 
b. Comhairliúchán Poiblí / 

Aighneachtaí 

 
• Dréachtphlean le leasú ag an gCoiste um 

Beartais Straitéiseacha roimh an 
gcuireadh um aighneachtaí a fhoilsiú. 

• Dréachtphlean le foilsiú ar láithreán 
gréasáin agus meáin shóisialta na 

Comhairle ag tabhairt cuireadh don phobal 
aighneachtaí a sheoladh isteach. 
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3 An Plean a Athbhreithniú & a Fhoilsiú. 
a. An Plean a leasú bunaithe ar 

mheasúnú ar aighneachtaí a 
fuarthas ina leith  

b. Coiste Um Beartais Straitéiseacha 
c. Glacadh an Phlean ag comhaltaí na 

Comhairle 
d. An Plean deiridh um Bainistiú 

Bruscair a Fhoilsiú 

 
• An Dréachtphlean a leasú de réir mar is cuí 

bunaithe ar na haighneachtaí a fuarthas. 
• Leasuithe ar an Dréachtphlean le 
faomhadh ag an gCoiste um Beartais 

Straitéiseacha 
• Glacadh an Phlean ag comhaltaí 

Comhairle Cathrach agus Contae Phort 
Láirge. 

• An Plean iomlán deiridh um Bainistiú 
Bruscair a Fhoilsiú 

 
 

 
Fíor 3: Próiseas ullmhúcháin agus glacachta an Phlean um Bainistiú Bruscair.  

5. Fadhb an Bhruscair a mheas. 
Is modh nuálaíoch é an Córas Náisiúnta Monatóireachta maidir le Truailliú ó Bhruscar, a 

d’fhorbair An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus Innealtóirí 

Comhairleacha Tóibín, chun údaráis áitiúla a chumasú chun truailliú ó bhruscar a bhainistiú ar 

mhodh córasach, struchtúrtha. Trí úsáid a bhaint as feidhmchlár saincheaptha Chóras 

Faisnéise Geografaí (GIS),  mapáiltear limistéar feidhme gach aon údaráis áitiúil agus déantar 

suirbhéireacht air ar bhonn bliantúil chun ceantair a bheartú ina ndéanfar Suirbhéanna um 

Chainníochtú ar Bhruscar. Mar chuid de na hiarrachtaí leanúnacha atá ar bun chun bruscar a 

bhainistiú, déanann Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge cigireacht rialta ar ionaid 

uirbeacha/fóillíochta chun eolas a bhailiú maidir le méid agus saghsanna an bhruscair gurb 

ann dóibh sna ceantair úd.  Bíonn amharc-chigireacht agus comhaireamh na míreanna 

bruscair i gceist sna suirbhéanna seo. Baintear úsáid as an bhfaisnéis a bhailítear ó 

Shuirbhéanna Náisiúnta Monatóireachta ar Thruailliú ó Bhruscar, a dhéantar idir mí na Márta 

agus mí na Nollag gach aon bhliain, chun iad a thabhairt chun críche. Soláthraíonn na staitisticí 

a bhailítear faisnéis thábhachtach a chuireann ar chumas an Údaráis Áitiúil próifíl a chur le 

chéile maidir le líon an bhruscair i limistéir sainithe thar thréimhse fhada ama. 

Sa bhliain 2015 d’fhorbair Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge Feidhmchlár i gcomhair 

Gaireas Soghluaiste boise a éascaíonn bailiú sonraí an Chóras Náisiúnta Monatóireachta 

maidir le Truailliú ó Bhruscar agus a sholáthraíonn faisnéis fhíor-ama maidir le staitisticí a 
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bailíodh i gcomhair gach limistéir ainmnithe chomh maith le míreanna breathnaithe an 

bhruscair iomláin a shainaithint.  Is féidir na torthaí a úsáid chun monatóireacht a dhéanamh 

ar: 

• méid agus déine an truaillithe ó bhruscar i limistéar feidhme na Comhairle;  

• na saghsanna bruscair, na foinsí bruscair is dóchúla agus cad is cúis leis an mbruscar;  

• athruithe ar na leibhéil bruscair ó áit go háit agus thar thréimhsí ama;  

• láithreacha shiocracha móra bruscair;  agus 

• éifeachtúlacht na dtionscnamh ar thug an tÚdarás Áitiúil fúthu (Oideachas Comhshaoil 

& bearta um Feasacht agus Forfheidhmiúcháin) comh maith le hiarrachtaí an phobail 

i gcoitinne chun comhshaol saor ó bhruscar a chaomhnú. 

 

 

  
Fíor 4: Seatanna den scáileán ó Watmaps  

Léiríonn na sonraí a bailíodh le Gairis Shoghluaiste bhoise thar thréimhsí éagsúla le linn 

shaolré an Phlean deiridh um Bainistiú Bruscair gurb é bruscar a bhaineann le toitíní is mó a 

chuireann le méid an bhruscair ar na sráideanna go seasta, mar a léirítear sa ghraf seo a 

leanas. 
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Fíor 5: Graf ag léiriú na comparáide idir na saghsanna éagsúla bruscair a aimsítear le linn 
Suirbhéanna um Chainníochtú ar Bhruscar. 

6. Mar a phléitear le gearán maidir le Bruscar: 
 

Soláthraíonn Córas Bainistíochta don Chaidreamh le Custaiméirí de chuid Microsoft atá curtha 

i bhfeidhm, taifead cruinn ar eolas i daobh na saghsanna éagsúla caidreamh idir an pobal agus 

Roinn Comhshaoil na Comhairle.  Tá sé sin tar éis feabhas a chur ar fhreagrúlacht agus uirlis 

tuairiscithe a sholáthar don bhainistiú comhshaoil.  

Taifeadann an Córas Bainistíochta don Chaidreamh le Custaiméirí gearáin agus sonraí i dtaobh 

gach beart ar glacadh leis, chun ábhar an ghearáin a réiteach.  A luaithe agus a logáiltear 

gearán maidir le bruscar sanntar ar an gCigire Comhshaoil cuí é, de réir an tsuímh a luadh sa 

ghearán.  Déantar imscrúdú ar an ngníomhaíocht/eachtra ansin chun fianaise a bhailiú as a n-

eascródh fíneáil nó ionchúiseamh má chruthaítear gur tharla aon ní mídhleathach. 

Tuairiscíonn an Cigire Comhshaoil ar an imscrúdú agus mura mbíonn ar a chumas réiteach 

iomlán a chur i bhfeidhm, iarrann sé cabhair ó dhaoine eile sa Chomhairle chun an glantachán 

nó an bhaint gur gá a dhéanamh a chur i gcrích, de réir mar a oireann.   

Tugtar cuireadh do bhaill den phobal dul i dteagmháil le Roinn Comhshaoil na Comhairle má 

fheiceann siad aon ghníomhaíochtaí mídhleathacha nó amhrasacha ó thaobh diúscartha 

dramhaíola de: cabhraíonn an cur chuige comhoibríoch seo go mór leis an údarás áitiúil chun 

tionchar bruscair agus diúscairt mhídhleathach dramhaíola a íoslaghdú sa chathair agus sa 

chontae agus chun ár gcomhshaol a chosaint. 
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Fíor 6: Léiríonn an léaráid seo a leanas an próiseas a leantar i gcás gach gearáin maidir le 

bruscar: 

Nós Imeachta maidir le Gearán i dtaobh Bruscair 

Gearán faighte ag Foireann Chúram Custaiméirí na Comhairle trí 

ghlaoch gutháin, litir, ríomhphost nó na meáin shóisialta. 

 
Iontráiltear na sonraí ar an gCóras Bainistíochta don Chaidreamh 

le Custaiméirí de chuid Microsoft - Bunachar sonraí Chóras 

Bainistíochta don Chaidreamh le Custaiméirí de chuid na 

Comhairle. 

 
Cuirtear an gearán ar aghaidh chuig an Teicneoir Comhshaoil i 

gcomhair meastóireachta. 

 
Sanntar an cás don Chigire Comhshaoil cuí. 

 

Déantar imscrúdú/Baintear an Dramhaíl/Nuashonraítear an 

Córas Bainistíochta don Chaidreamh le Custaiméirí. 

 
Bailítear Fianaise – Eisítear fíneáil ar an láthair agus/nó 

Tionscnaítear Fógra nó Imeachtaí dlí. 

 
Ullmhaítear Ordú an Phríomhfheidhmeannaigh chun imeachtaí 

dlí a thionscain as gan Fógraí a eisíodh a chomhlíonadh. 

 
Tionscnaítear Imeachtaí Dlí. 

 
PIONÓIS/COSTAIS DLÍ 

FÍNEÁIL UASTA as ciontú achomair = €4,000 
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Léirítear sa ghraf seo a leanas (Fíor 7.) miondealú ar an 2,157 cás a taifeadadh ar an gCóras 

Bainistíochta don Chaidreamh le Custaiméirí a bhain le Bruscar/Diúscairt Mhídhleathach (<20 

mála) a fuarthas in 2020 agus comparáid le 2019.  

 
 

Fíor 7: Cásanna a bhain le bruscar ar an gCóras Bainistíochta don Chaidreamh le 

Custaiméirí 2019 agus 2020 

 

 

7.  Athbhreithniú ar phleananna um bainistiú bruscair roimhe seo 
 

Is cuid riachtanach den ullmhúchán don phlean nua seo um bainistiú bruscair ná 

athbhreithniú a dhéanamh ar na pleananna a bhíodh i bhfeidhm ag na hiar-údaráis áitiúla 

agus go gcuirfear an plean nua ina n-ionad anois.  Is é cuspóir an athbhreithnithe seo ná na 

hiarrachtaí atá déanta ag an dá iar-údarás áitiúil chun dul i ngleic le bruscar le linn saolré 

phleananna roimhe seo a shainaithint agus a n-éifeachtúlacht a mheas.  
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• Le linn shaolré na bpleananna um bainistiú bruscair roimhe seo, chuir an Chomhairle 

an-iarracht isteach i bhfeasacht comhshaoil agus san oideachas, go háirithe sna 

réimsí a bhaineann le bruscar/laghdú bruscair & bainistiú bruscair. Chuige sin 

infheistíodh go leor acmhainní i ndea-chaidrimh a chothú le scoileanna, grúpaí 

pobail, cumainn áitritheoirí, grúpaí na mbailte slachtmhara, earnáil an ghnó agus an 

pobal i gcoitinne a d’fhéadfadh oibriú leis an gComhairle chun spriocanna an Phlean 

Um Bainistiú Bruscair a bhaint amach. Rinneadh gach iarracht an Chomhairle a chur 

chun cinn sa phobal mar lárfhoinse eolais ar an gcomhshaol agus mar acmhainn chun 

cúnamh a eagrú agus a sheachadadh do na grúpaí thuasluaite. 

 

• De bharr na n-acmhainní a infheistíodh i nuatheicneolaíocht, tá curtha ar chumas ár 

gCigirí Comhshaoil bruscar a iniúchadh agus sonraí níos cruinne a bhailiú maidir le 

bruscar, chomh maith le reachtaíocht maidir le truailliú ó bhruscar a chur i bhfeidhm. 

Is ionann an cás maidir le bogearraí ríomhaireachta nua as a n-éascaíonn úsáid níos 

cruinne a bhaint as acmhainní ghlantachán sráide sna cathracha agus sna bailte. 

 

• Ba chéim ollmhór í chun méid fhadhb an bhruscair a mheas, forbairt na hAipe i 

gcomhair gaireas soghluaiste, a éascaíonn bailiú faisnéise maidir le bruscar agus 

dramhaíl. 

 

• Is fadhb sheasta í dumpáil mhídhleathach dhramhaíl tí inár gcathair agus inár 

gcontae.  Beidh gá le breis acmhainní spriocdhírithe agus comhoibriú breise le pobail 

áitiúla agus leis an bpobal i gcoitinne, chun ciontóirí bruscair a aimsiú agus a 

ionchúiseamh. Trí bhíthin ghlacadh leis na fodhlíthe maidir le cur i láthair dramhaíola   

mí na Nollag 2018, ina gceanglaítear ar líonta tí fianaise a thaispeáint ar an tslí a 

mbainistíonn siad a gcuid dramhaíola, cuirfear feabhas ar an rannpháirtíocht i 

seirbhísí bailithe dramhaíola, le himeacht aimsire, rud a laghdófar cásanna de 

dhiúscairt mhídhleathach bruscair agus de dhumpáil mhídhleathach. Ar an drochuair, 

bíonn am i gceist le fiosrú a dhéanamh ar líonta tí ar leithligh, mar sin ní fheicfear 

toradh go ceann tamaill mhaith. 

Dealraíonn sé gur fhoinse mór dumpála mídhleathaí é bailitheoirí dramhaíola 
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neamhscrupallacha a dhumpálann an dramhaíl a bhailíonn siad go mídhleathach. 

Rinneadh feachtas fógraíochta arna mhaoiniú faoi Thionscnamh Frithdhumpála an 

rialtais in 2018.  

Rinneadh sprioc-oibríochtaí ‘rúnsiopadóirí’ in 2018 agus in 2019 in aghaidh 

bhailitheoirí dramhaíola mídhleathacha ‘fear agus veain’, a fhógraíonn a seirbhísí ar 

na meáin shóisialta, agus mar thoradh air sin tháinig laghdú ar na cineálacha sin 

fógraí go háitiúil. Tionscnaíodh imeachtaí forfheidhmithe in aghaidh dhá oibritheoir 

freisin.    

 

• Tá tacaíocht mhaith tugtha do na saoráidí diúscartha dramhaíola a chuireann an 

Chomhairle ar fáil agus leanfar le tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt agus d’fhairsingiú 

na saoráidí úd. 

 

 

8.  Fadhbanna atá ina n-ábhar imní i gcónaí 
 

• Bruscar Cois Bóthair 

Leanann fadhb an bhruscair cois bóthair mar mhórábhar imní don Chomhairle.  Baineann na 

mórchostais ghlantacháin mar aon le costais a bhaineann le riachtanais sláinte agus 

sábháilteachta agus oibrithe ag obair ar bhóithre gnóthacha go mór ó bhuiséad na 

Comhairle. Is cosúil gurb é an bruscar ó phacáistíocht, amhail cupáin chaife agus coimeádáin 

mhearbhia, príomhshaghas an bhruscair a aimsítear cois bóthair, go háirithe laistigh de gha 

5 ciliméadar lasmuigh de bhailte is de shráidbhailte. Tá ag éirí le patróil ag cigirí comhshaoil 

agus ag baill foirne eile maidir le fianaise a fháil in aghaidh daoine. Eisíodh 27 bhfíneáil in 

2019 as bruscar a chaitheamh amach as feithicil. 

Seoladh feachtas oideachais réigiúnach san Oirdheisceart sa bhliain 2015, inar iarradh ar 

úsáideoirí bóithre a mbruscar a thabhairt abhaile leo. Bhí fógraí ar an raidió, sna nuachtáin, 

agus ar na meáin shóisialta i gceist leis an bhfeachtas sin, chomh maith le comharthaí ar 

bhóithre agus ar choinneálaithe dhiosca mótarchánach, chun aird a tharraingt ar an bhfadhb 

agus chun an pobal a spreagadh dúshlán bhodaigh bhruscair a thabhairt. Chuaigh an 

feachtas sin i bhfeidhm ar an bpobal agus fuaireamar go leor iarratas ar phóstaeir don 



15 | L e a t h a n a c h  
 

phobal ina leith. I mí Iúil 2020, d’oibrigh na hÚdaráis Áitiúla i réigiún an Oirdheiscirt le chéile 

arís ar fhógraí ar an raidió agus ar na meáin shóisialta, ar phóstaeir le haghaidh áitreabh 

áitiúil agus ar chomharthaíocht ar thaobh an bhóthair ag meabhrú do dhaoine a mbruscar a 

thabhairt abhaile leo. Leathnófar an feachtas seo in 2021, agus iarrfar ar gach deilí, bialann 

beir leat agus bialann charrsheirbhíse póstaeir a chrochadh chun iarraidh ar thiománaithe a 

bpacáistiú a thabhairt abhaile leo agus chun meabhrú dóibh gur iadsan atá freagrach as a 

gcuid paisinéirí freisin.   

  

 
 

• Dumpáil Mhídhleathach (Dumpáil i bhForaoiseacha san Áireamh) 

Is ionann dumpáil mhídhleathach agus dramhaíl (dramhaíl ghuaiseach san áireamh) a 

chaitheamh go mídhleathach ar talamh phoiblí nó phríobháideach.  Bíonn méid agus 

saghsanna éagsúla bruscair fágtha idir aon mhála dubh de dhramhaíl tí agus lóid trucaile.  Is 

gnách go bhfágtar méid mór dramhaíle in áiteanna iargúlta tuaithe nó i bhforaoiseacha.  Is 

amhlaidh leis gurb iadsan na háiteanna is mó scéimhe agus is radharcaí agus gur orthusan is 

minice a thugtar cuairt.  Cuirtear isteach ar áiteanna ina dtarlaíonn dumpáil mhídhleathach 

go minic ar bhonn amhairc agus comhshaoil.  Is é ceann de na fadhbanna is mó a bhaineann 

le dumpáil mhídhleathach/diúscairt mhídhleathach ná go dtugann sealbhóirí tí agus lucht 

gnó a gcuid dramhaíle go bailitheoirí neamhúdaraithe bruscair a ghabhann ó dhoras go 

doras. Rud atá ag tarlú le blianta beaga anuas agus nach bhfuil fáilte ar bith roimhe ná go 

bhfuil méideanna móra bonn á ndumpáil in áiteanna ina bhfuil crainn ag fás.  Tá costas ard 

ag baint leis na boinn sin a thógáil amach as na háiteanna sin agus a athchúrsáil.  Leanfaidh 
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Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge ag fiosrú eachtraí ina dtarlaíonn dumpáil 

mhídhleathach agus ionchúiseofar iadsan atá freagrach aisti. 

Baineadh úsáid as maoiniú don Tionscnamh Frith-Dhumpála le haghaidh sraith grafaicí a 

fhorbairt chun feasacht faoi dhumpáil mhídhleathach a ardú. Bainfear úsáid astu sin sna 

meáin shóisialta, i nuachtáin, etc. chun dul i ngleic leis an bhfadhb. Chomh maith leis sin, 

chláraigh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge le Ná Fág Lorg le déanaí, chun oibriú 

leo agus a dteachtaireachtaí a úsáid chun iarraidh ar dhaoine a bhaineann leas as limistéir 

ardscéimhe a mbruscar a thabhairt abhaile leo.  

 
 

 
 

• Salú ag Madraí 

Is é salú ó mhadraí an t-ábhar gearáin is mó ag an bpobal le tamall anuas agus é luaite mar 

an saghas bruscair is measa leo.  Tá úinéirí madraí freagrach as glanadh suas i ndiaidh a 

gcuid peataí in áiteanna poiblí ach is baolach go mbíonn cuid den phobal faillíoch i dtaobh 

na freagrachta sin.  Tá sé riachtanach go mbeimid ag déanamh sáriarrachta i gcónaí méid an 
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tsalaithe ó mhadraí a laghdú ar na sráideanna is sna páirceanna toisc go bhfuil drochéifeacht 

aige ar an gcomhshaol agus go bhfaigheadh sé cur isteach ar shláinte an phobail i gcoitinne. 

De réir na nAchtanna Um Thruailliú ó Bhruscar 1997-2003, tá sé de dhualgas ar úinéirí 

madraí glanadh suas i ndiadh dá bpeataí salú in áit phoiblí, mar shampla, ar bhóithre poiblí, 

ar chosáin, ar thránna agus i bpáirceanna. Tá Fodhlíthe Um Smachtú Madraí 2015 tugtha 

isteach ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge a chuireann le leibhéal na 

freagrachta a ghabhann le húinéireacht mhadraí. Tá Plean Gníomhaíochta in aghaidh Shalú 

ag Madraí curtha sa tsiúl lena dtarraingítear aird ar dhroch-éifeacht an tsalaithe ag madraí 

agus a chuireann tionscnaimh um úinéireacht fhreagrach mhadraí chun cinn.  Tá geallta ag 

an gComhairle chomh maith go soláthróidh sí boscaí bruscair ag ionaid a mbíonn an-tóir 

orthu chun madraí a shiúl, chun cabhrú le húinéirí madraí a gcuid dualgas a chomhlíonadh.  

Leanfaidh an Chomhairle uirthi ag cur úinéireacht fhreagrach mhadraí chun cinn agus 

soláthróidh sí ionaid diúscartha do shalú madraí ag saoráidí cuí fóntas. Táthar ag tabhairt 

faoi oideachas agus feasacht ar an gceist sin i gcónaí. Tugtar ceardlanna agus cainteanna do 

ghrúpaí agus i scoileanna chun múineadh do dhaoine an bealach ceart le salú ag madraí a 

dhiúscairt mar úinéir freagrach madra. Baintear úsáid as marcanna stionsail agus as 

comharthaí maidir le salú ag madraí chun meabhrú d’úinéirí madraí glanadh suas i ndiaidh a 

madraí agus iad amuigh ag siúl in áiteanna a mbíonn fadhb le salú ag madraí iontu. Ritear 

feachtais ar na meáin shóisialta freisin. Leanadh leis an bhfeachtais faoi shalú ag madraí ar 

na meáin shóisialta chun aird a tharraingt ar fhadhb an bhruscair ó mhadraí, chun feasacht 

faoin bhfínéal bhruscair a ardú agus chun iarraidh ar daoine a bhíonn ag siúl le madraí 

glanadh suas ina ndiaidh. Leanadh den chlár Siúlóirí Madraí Glasa a úsáid chun labhairt le 

húinéirí madraí faoin ngá le glanadh suas i ndiaidh a madraí. Tháinig borradh ar líon na  

ngealltanas a fuarthas le déanaí (e.g. trí bhíthin na meáin shóisialta a úsáid chun aird a 

tharraingt ar an bhfeachtas seo, fuarthas 400 gealltanas i 24 uair an chloig). 
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• Bruscar Sráide 

Thug torthaí an tSuirbhé Naisiúnta um Chainníochtú Bruscair 2019 le tuiscint gurb é an 

bruscar a eascraíonn ó thoitíní ceann de na cúiseanna is mó bruscair ar shráideanna agus ar 

chosáin agus gurb ionann é agus níos mó ná leath de na míreanna bruscair. Ina theannta sin 

cruthaíonn Bruscar ó Ghuma Coganta go leor den Bhruscar Sráide.  Cuireann an guma 

coganta dúshlán breise roimh an gComhairle maidir leis na slite is fearr chun guma a 

chaitear a bhaint de dhromchlaí cosáin. Is fadhb leanúnach é an bruscar a eascraíonn ó 

phacáistiú ó ionaid bhia saoráideach agus is dúshlán seasta é sin do chriúnna ghlantachán 

bruscair de chuid na Comhairle. Déantar glantacháin phobail ar feadh na bliana agus cuirtear 

málaí, lámhainní agus gléasanna chun bruscar a phiocadh suas ar fáil. Bailítear na málaí 

bruscair i ndiaidh na nglantachán chomh maith. Tháinig deireadh leis na glantacháin phobail 

eagraithe in 2020 mar gheall ar phaindéim Covid-19. Cé go bhfuil teaghlaigh agus daoine 

aonair fós ag déanamh glantachán, tá súil againn go gcuirfear tús le glantacháin eagraithe an 

athuair níos déanaí in 2021. Soláthraítear Deontas Áitiúil d’Fheasacht Frithbhruscair lena 

chur ar chumas pobail dul i ngleic le bruscar gach bliain.  

• Bruscar a bhaineann le Drugaí 

Tá ardú ag teacht ar líon na ngearán faoi bhruscar a bhaineann le drugaí atá a bhfáil ag an 

gComhairle le blianta beaga anuas.  Baineann baill foirne oilte de chuid na Comhairle gach 

píosa bruscair a bhaineann le drugaí agus déanann iad a dhiúscairt go sábháilte. 
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Breithneoidh an Chomhairle, in éineacht le Tascfhórsa an Oirdheiscirt um Alcól agus Drugaí, 

araid bhruscair speisialta le haghaidh drugaí a sholáthar in áiteanna ina mbíonn méid mór 

bruscair a bhaineann le drugaí. 

• Comharthaíocht Neamhúdaraithe 

Tá an méadú ar an gcomharthaíocht atá á crochadh ar an ngréasán bóithre ag gnólachtaí, 

eagraithe imeachtaí, grúpaí pobail etc. gan ceadúnas cuí, ag baint de thaitneamhacht ár 

gcontae agus i gcásanna áirithe is guais d’úsáideoirí bóithre iad.  Bainfidh Cigirí Comhshaoil 

comharthaí neamhdhleathacha gan dul i gcomhairle leosan a chrochann iad.  Cabhróidh 

forbairt agus cur i bhfeidhm Polasaí Um Chomharthaíocht Shealadach le linn saolré an 

phlean, le taitneamhacht a chothú sa chontae. 

 

• Bruscar Cósta/Mara 

Ní féidir neamhaird a thabhairt ar thruailliú ó phlaisteach. Tá plaisteach deartha le 

maireachtáil go deo ach is minic nach n-úsáidtear ach uair amháin é. Téann plaisteach nach 

mbainistítear i gceart é isteach san fharraige ar deireadh agus is ionann é agus 80% den 

bhruscar mara ar fad. Níl sa phlaisteach a fheicimid ar na tránna ach cuid bheag den 

bhruscar mara. Go deimhin, meastar gur ar ghrinneall na farraige atá 70% den bhruscar 

mara, gur ar snámh sa cholún uisce atá 15% agus nach bhfuil ach 15% de le feiceáil ar na 

tránna. I mí Mheán Fómhair 2019, sheolamar feachtas bruscair mhara dar teideal Take 3 For 

The Sea. Smaoineamh an-simplí atá ann: iarrtar ar dhaoine trí phíosa de bhruscar plaisteach 

a thabhairt leo nuair a fhágann siad trá, uiscebhealach nó áit ar bith. Tá an t-ádh linn i bPort 

Láirge go bhfuil go leor tránna áille agus imeallbhord álainn againn. Bainimid sult as na 

tránna ó cheann ceann na bliana, ní sa samhradh amháin. Tá roinnt grúpaí agus daoine 

aonair a bhailíonn bruscar ó imeallbhord an chontae, ó Phointe na Síge san oirthear go dtí 

Béal Abha san iarthar. Scríobhadh leabhrán teagaisc do mhúinteoirí bunscoile agus 

meánscoile (le fáil ar an láithreán gréasáin) agus tá leagan don phobal á scríobh anois.  

Scríobhadh leabhrán teagaisc chun cabhrú le múinteoirí bunscoile agus meánscoile bruscar 

mara, truailliú ó phlaisteach agus plaisteach aonúsáide a fhiosrú lena ranganna. Tá faisnéis 

faoi na topaicí sin sa leabhrán agus moltar gníomhaíochtaí le déanamh sa rang. Is túsphointe 

maith é chun an t-ábhar sin a fhiosrú le daltaí. Cuireadh comharthaíocht in airde ar thránna 

Brataí Goirme chomh maith. 
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Rinneadh glantacháin ar Chúltrá/Inbhear Thrá Mhór agus ar Inbhear Choilligeáin, Dún 

Garbhán in 2020. Baineadh tonna dramhaíola ó gach áit. Rinneadh glantachán cósta i mbáid 

ar feadh Inbhear Abhann na Siúire, ó Red Iron Bridge go Dún Mór, in áiteanna nach féidir 

teacht orthu ón talamh. Baineadh beagnach ceithre thonna dramhaíola ón líne cósta faoin 

tionscadal sin, a fuair maoiniú ón gclár FLAG. 

Oibrímid le pobail ar chláir éagsúla chun an t-imeallbhord a ghlanadh agus chun bruscar a 

chosc, lena n-áirítear glantacháin phobail rialta, Cóstaí Glana, Glantachán Náisiúnta an 

Earraigh, tránna Brataí Goirme, etc. 

 

• Socruithe maidir le dramhaíl Tí 

Tá sé ríshoiléir ó shonraí staitistiúla ar dhramhaíl náisiúnta go bhfuil méid áirithe teaghlach 

nach bhfuil aon socrú cuí déanta acu le bailitheoirí bruscair údaraithe agus nach bhfuil aon 

socrú déanta acu chun a ndramhaíl féin a thógáil go dtí ionad fóntas poiblí. Cé gur tháinig 

ardú le blianta beaga anuas ar an líon teaghlach i bPort Láirge a bhaineann leas as seirbhís 

bailithe dramhaíola, ó 29,141 in 2016 go 34,411 in 2019 as líon iomlán de 43,549 teaghlach, 

tá líon suntasach teaghlach ann fós nach bhfuil bailiúchán dramhaíola rialta acu. Is féidir 

roinnt díobh sin a lua le teaghlaigh a roinneann boscaí bruscair, nó le daoine a úsáideann 

ionad fóntas poiblí nó dlúthóirí ar bhonn ‘Íoc mar a Úsáidtear’. Is minic nach gcuirtear 

teaghlaigh i bhfoirgnimh il-áititheora san áireamh sna staitisticí sin, mar go dtugann 

bailitheoirí dramhaíl tráchtála ar an dramhaíl sin, rud nach bhfuil ceart. Léiríonn sin gur ann 

do mhionlach, cé gur mionlach suntasach é, de theaghlaigh nach bhfuil seirbhís dramhaíola 

acu.    

Táthar den tuairim go bhfuil na teaghlaigh sin, agus roinnt gnólachtaí, ag tabhairt a gcuid 

dramhaíola do bhailitheoirí neamhúdaraithe a ghabhann ó dhoras go doras. Ceaptar gurb 

iad na bailitheoirí neamhúdaraithe úd a bhíonn ciontach as diúscairt neamhdhleathach 

dramhaíola i bhforaoiseacha, ar thaobh sléibhte agus in áiteanna ardscéimhe eile i gContae 

Phort Láirge.  Bainfidh an Chomhairle úsáid as na hacmhainní ar fad atá aici chun an 

comhshaol a chosaint ó na hoibritheoirí neamhscrupallacha úd agus scrúdóidh sí cás gach 

aon teaghlaigh nach bhfuil socruithe cuí déanta acu maidir le diúscairt dramhaíola.  Bainfidh 

sí úsáid as na fodhlíthe maidir le Cur i Láthair Dramhaíola, rud a chabhróidh léi na teaghlaigh 
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nach bhfuil socruithe bailithe dramhaíola cuí acu a shainaithint, agus molfaidh sí dóibh siúd 

nach bhfuil seirbhís bailithe acu leas a bhaint as ceann. 

 

 

9. Cuspóirí an Phlean Um Bainistiú Bruscair 2021 – 2024  
 

Tá cur i bhfeidhm an Phlean Um Bainistiú Bruscair seo mar bhonn agus thaca ag bunluach 

Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, mar atá sonraithe ina “Ráiteas Misin” tógtha 

óna Plean Corparáideach i.e.  

 “Is é an misean atá againn ná Port Láirge a chruthú mar an áit is fearr dá pobal agus 

dóibhsean gur mian leo maireachtáil, oibriú, infheistiú anseo nó cuairt a thabhairt air. “  

Is é atá san áireamh le Príomhchuspóirí na Comhairle tríd an bPlean Um Bainistiú Bruscair 

seo, cé nach bhfuil siad teoranta dóibhsean amháin, ná: 

 

Cuspóirí 
1 Bruscar a dhíothú ó Chontae Phort Láirge trí reachtaíocht bhruscair agus 

dramhaíola a chur i bhfeidhm go héifeachtach. 
• Agus é curtha i gcrích go héifeachtach, éireoidh leis an bPlean Um Bainistiú 

Bruscair seo, a leagann amach líon áirithe straitéisí, cuspóirí agus beart chun 
bruscar a dhíothú ón gContae, bruscar a dhíothú ó Chontae Phort Láirge. 

2 Clár Glantacháin a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm sa chathair, i mbailte agus i 
sráidbhailte an Chontae. 

• Leanfaidh an Chomhairle uirthi ag soláthar acmhainní ina tiachóga bliantúla 
chun an riachtanas go soláthróidh sí seirbhísí éifeachtacha scuabadh 
sráideanna a chomhlíonadh.  Nuair a bhíonn na hacmhainní ar fáil tabharfar 
faoi phiocadh bruscair de bhóithre a bhfuil mórán bruscair orthu.  

• Léirítear an sceideal reatha do ghlantachán sráideanna agus do phiocadh 
bruscair i gCathair Phort Láirge, i nDún Garbhán agus ar an Trá Mhór.   

3 Bainistiú Bruscair, glanadh sráideanna agus córas chun bruscar a chosc de chuid  
Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge a fheabhsú, trí dhíriú ar na siocracha 
móra bruscair agus acmhainní cuí a chur chuig na ceantair úd. 

• Bainfidh an Chomhairle úsáid as na hacmhainní ar fad atá ar fáil chun cionta 
a bhrath i siocracha móra bruscair agus ag ionaid fág anseo.  Díreofar ar 
dhumpáil aitheanta agus siocracha móra bruscair le deimhin a dhéanamh de 
go bhfuil na ceantair seo saor ó bhruscar agus ó dhramhaíl. Leanfar ag 
crochadh comharthaíocht ‘Cosc ar Dhumpáil’ ag na hionaid sin chun daoine 
a gheobhadh a bheith ina gciontóirí a chur ar an eolas maidir leis na pionóis 
a ghabhann le sárú na nAchtanna Um Bainistiú Bruscair. 
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4 Cláir oideachasúla agus feasachta agus tionscnaimh frithbhruscair a chur i bhfeidhm 
i gcomhpháirt le scoileanna, pobail agus an earnáil ghnó.    

• Déanfar forbairt ar fhéilire iomlán imeachtaí ina léireofar gach deis le 
rannpháirtíocht ghníomhach a chur chun cinn le scoileanna, le pobail áitiúla 
agus leis an earnáil phoiblí le cur chuige bunaithe ar chomhpháirtíocht ina n-
úsáidfear oideachas comhshaoil agus feasacht mar an gcéad chéim chun 
fadhb an bhruscair a réiteach. 

5 Clár cuimsitheach feidhmithe agus monatóireacht ar bhruscar a sheachadadh le 
deimhin a dhéanamh de go gcuirfear smachtbhannaí i bhfeidhm orthusan a 
dteipeann orthu diúscairt chuí a dhéanamh ar bhruscar agus ar dhramhaíl. 

• Leanfar leis an nós, monatóireacht a dhéanamh ar bhruscar ó cheann ceann 
na bliana agus cabhrófar agus spreagfar an pobal chun cionta bruscair agus 
dumpáil mhídhleathach a thuairisciú. Déanfar imscrúdú ar gach gearán agus 
nuair a bhraitear go bhfuil cionta tar éis titim amach, cuirfear beart cuí i 
bhfeidhm dá réir.  

6 A bheith ar an gComhairle is fearr maidir le cur chun cinn ár gceantair uirbeacha 
agus ár gcontae ina n-iomláine mar áiteanna atá saor ó bhruscar de réir mar a 
dhéanann Sraith Ghnó na hÉireann in aghaidh Bruscair agus Comórtas na mBailte 
Slachtmhara.  

• Díriú ar thorthaí agus ar mholtaí Shraith Ghnó na hÉireann in aghaidh 
Bruscair agus Chomórtas na mBailte Slachtmhara agus iad a bhreithniú nuair 
a chuirtear sraith táscairí le chéile ar na tascanna is cóir a chur san áireamh 
le críochnú i gcláir oibre a chuirfear chun cinn sa todhchaí.  

 
 
 

10.  Freagracht i dtaobh na gCuspóirí úd a chomhlíonadh: 
 

Tá freagracht ar an gComhairle maidir le Glantachán, (bailiú agus diúscairt bhruscair), 

Reachtaíocht maidir le smacht ar chúrsaí bruscair a chur i bhfeidhm agus tríd a clár ar 

Oideachas Comhshaoil & Feasacht tá freagracht uirthi feasacht a chur chun cinn maidir leis 

an truailliú a chothaíonn bruscar agus rannpháirtíocht an phobail a spreagadh chun 

iarmhairtí bruscair a chosc agus a shárú.  Leanfaidh an Chomhairle uirthi ag infheistiú 

acmhainní suntasacha airgeadais chun dul i ngleic le fadhb an bhruscair.  

 

Léiríonn an tábla seo a leanas (Fíor 8.) an gealltanas airgeadais a rinne Comhairle Cathrach & 

Contae Phort Láirge chun seirbhísí ghlantachán sráideanna, cur i bhfeidhm reachtaíochta 

maidir le bruscar/dramhaíl, oideachas comhshaoil agus feasacht le linn 2019, le deimhin a 
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dhéanamh de go gcloítear leis na caighdeáin is airde glaineachta i gCathair agus i gContae 

Phort Láirge.  

Sa bhliain 2019, caitheadh €3,903,885 ar bhearta a bhain le bruscar a chosc agus a smachtú.   

 

Tá sonraí an chaiteachais sin léirithe sa tábla seo a leanas: 

 

Caiteachas ar Bhruscar a Chosc agus a Smachtú in 2019 Méid an Chaiteachais 
Glantachán Sráideanna/Bóithre  
(Port Láirge, Dún Garbhán agus Trá Mhór agus sin amháin) 

€3,520,521 

Cigireachtaí Comhshaoil & Costais a bhaineann leo   €258,114 
Oideachas Comhshaoil agus Tionscnaimh um Fheasacht 
Phobail 

   €125,250 

Iomlán  €3,903,885 
Fíor 8: 
 

Glantachán agus Soláthar Saoráidí: 
 

I gCathair Phort Láirge tá foireann thiomanta ar a bhfuil 30 ball foirne a oibríonn faoi 

mhaoirseacht innealtóir feidhmiúcháin agus na cúramaí a bhaineann le glantachán 

sráideanna, piocadh bruscair agus obair ghinearálta chothabhála sa ríocht phoiblí laistigh de 

limistéir Chathair Phort Láirge, uirthi.  Sa tslí chéanna ar an Trá Mhór bíonn glantachán 

sráideanna agus piocadh bruscair mar chuid de thascanna an 12 ball foirne ina sceidil oibre, 

fad is a thugann 15 ball foirne faoi obair ghlantacháin agus faoi dhualgais a bhaineann le 

bruscar a smachtú don bhaile i nDún Garbhán. 

I gceantair thuaithe agus i sráidbhailte, is í an Rannóg Bóithre a dhéanann glantachán 

sráideanna, faoi bhuiséad ar leithligh. 

 

Is iad na saincheisteanna seo a leanas a bhaineann le bruscar atá mar chuid de 

thosaíochtaí iomlána na bhfoirne ar fad: 

 

• Glantachán Sráideanna –  

o Cathair Phort Láirge – tugtar tús áite maidir lena mhinice is a scuabtar 

sráideanna do cheantair i gcroílár na Cathrach agus do na príomhshlite 

isteach go dtí lár na Cathrach. Léiríonn léarscáil Bhealaí Scuabadh Meicniúil 
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Shráideanna na Cathrach atá ceangailte leis seo, na bealaí agus a mhinice a 

ndéantar an dá shaghas scuabadh meicniúil sráide. 

o Baile na Trá Móire – tugtar tús áite maidir lena mhinice is a scuabtar 

sráideanna ar an Trá Mhór de réir riachtanas séasúrach agus léiríonn léarscáil 

Bhealaí Scuabadh Meicniúil Shráideanna na Trá Móire, atá ceangailte leis seo, 

an sceideal agus na bealaí agus a mhinice a ndéantar an dá shaghas scuabadh 

meicniúil sráide. 

o Dún Garbhán - Tá Dún Garbhán roinnte i saincheantair scuabtha le croílár an 

bhaile (An Bealach Dearg ar an léarscáil atá léirithe san Aguisín) le scuabadh 

gach aon mhaidin, deireadh seachtainí san áireamh agus na saincheantair eile 

le scuabadh uair amháin in aghaidh na seachtaine.  Léiríonn an léarscáil leis, 

na bealaí molta agus an uainchlár seachtainiúil.  Agus é beartaithe againn 

caighdeáin chomónta a bhunú, moltar go dtógfar isteach meicniúchán nua, le 

húsáid séidire agus mionscuabaire meicniúil san áireamh chun caighdeán an 

scuabtha go háirithe ar chosáin agus ar limistéir coisithe a fheabhsú. 

o I mbailte eile, I sráidbhailte agus I gceantair tuaithe: 

Is í Foireann Cheantair na mBóithre a sholáthraíonn Seirbhísí Ghlantachán 

Sráideanna agus Seirbhísí Comhshaoil eile ar fud na mbailte beaga, 

sráidbhailte agus na gceantar tuaithe ar fud an chontae agus maoinítear iad 

mar chuid den Bhuiséad Um Chothabháil agus Um Chaomhnú Bóithre. Tá na 

seirbhísí agus na hionaid imlínithe thíos – 

• Piocadh Bruscair 

• Boscaí Bruscair Sráideanna a fholmhú ar bhonn seachtainiúil le linn 

mhíonna an tsamhraidh 

• Scuabadh meicniúil sráideanna sa Lios Mór i rith an tsamhraidh 

• Scuabadh meicniúil sráideanna i mbailte agus sráidbhailte áirithe de 

réir mar ba ghá le haghaidh imeachtaí agus nuair a thiteann duilleoga 

san fhómhar 

• Scuabadh meicniúil sráideanna i mbailte agus i sráidbhailte áirithe 

• Tacaíocht do Choistí na mBailte Slachtmhara 

• Tacaíocht do Ghlantacháin Cheantair 
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• Folúsghlantóir ar leantóir le bruscar a bhailiú ó chiumhaiseanna 

bóthair faoin tuath. 

 

• Piocadh Bruscair – tabhairt faoi phiocadh bruscair de láimh de na sráideanna is de na 

bóithre ar an tslí isteach go dtí an Chathair ar bhonn gnáthaimh i gCathair Phort 

Láirge, ar an Trá Mhór agus i nDún Garbhán. Léiríonn Léarscáileanna na mBealaí Um 

Piocadh Bruscair do na suíomhanna sin na bealaí beartaithe agus na sceidil. Cuirtear 

sceideal don phiocadh bruscair i bhfeidhm ar bhonn laethúil le linn séasúr an 

tsamhraidh (Meitheamh-Lúnasa) ar na tránna seo a leanas: 

Trá Mhór, Dún Mór, Baile na Coille, Cluain Fhia, Bun Machan, Aird Mhór 

 

• Cothabháil Bhoscaí Bruscair – Á seiceáil agus á bhfolmhú  

o Cathair Phort Láirge (90 bosca bruscair san iomlán)–tá sé i gceist go mbeadh 

na boscaí bruscair ar fad i gcroílár an cheantair á seiceáil agus á bhfolmhú trí 

huaire in aghaidh an lae.  Seiceáiltear agus folmhaítear gach bosca bruscair 

eile lasmuigh de chroí lár na Cathrach, ar bhonn laethúil.  Tugadh isteach 

boscaí bruscair dlúthaithe i roinnt áiteanna i bPort Láirge in 2019 agus tá 

toilleadh níos fearr ag na boscaí bruscair sna háiteanna gnóthacha sin. 

o Trá Mhór – tá sé i gceist go mbeadh na boscaí bruscair ar fad á seiceáil is á 

bhfolmhú de réir mar is gá ar bhonn laethúil. Ina theannta sin cuirtear boscaí 

bruscair níos mó, 1100 lítear, i gceantair Shráid na Trá agus ceantar na 

Promanáide le linn mhíonna an tsamhraidh chun freastal ar an úsáid bhreise 

a thionscnaíonn cuairteoirí chun na háite.   

o Dún Garbhán – tá sé i gceist go mbeadh na boscaí bruscair i lár an bhaile á 

seiceáil is á bhfolmhú ar bhonn laethúil (Luan-Domhnach). Tá na boscaí 

bruscair eile ar fad sa Bhaile lasmuigh den chroílár le seiceáil ar bhonn 

laethúil agus le folmhú de réir mar is gá.  

o Díreofar aird faoi leith ar bhruscar a chothaíonn daoine a bhaineann úsáid as 

an ngréasán iompair phoiblí agus is í aidhm an údaráis áitiúil bosca bruscair a 

sholáthar ag gach aon scáthlán bus ar fud na cathrach agus an chontae. 
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Dumpáil/Diúscairt Mhídhleathach – Tá sé i gceist go seiceálfar siocracha móra 

bruscair go rialta ar fud an chontae agus go dtabharfaidh na foirne faoi dhumpáil 

mhídhleathach agus láithreáin diúscartha mídhleathaí a ghlanadh suas de réir mar is 

gá.  Cuirfidh úsáid na Teicneolaíochta Soghluaiste um Ghabháil Imeachta ar chumas 

na gCigirí Comhshaoil sonraí a ghabháil maidir le teagmhais bhruscair a gheofaí a 

úsáid chun daoine atá freagrach as na cionta a ionchúiseamh. 

Ach gléasanna foláirimh fuaime a úsáid i suíomhanna áirithe, a mheabhraíonn do 

dhaoine gan dramhaíl a fhágáil ag ionaid fág anseo, cabhrófar leis an bpobal a 

spreagadh chun farasbarr dramhaíola a thabhairt abhaile leo. 

 

Salú ag Madraí – Leanfaidh an Chomhairle uirthi ag spreagadh úinéireacht 

fhreagrach mhadraí agus cuirfidh sí dóthain láithreán diúscartha do dhramhaíl 

madraí ar fáil, go háirithe ag saoráidí conláiste. Cuirfidh an Chomhairle forálacha na 

nAchtanna Um Thruailliú ó Bhruscar 1997-2003 i bhfeidhm a chuireann iachall ar 

úinéirí glanadh suas i ndiadh dá gcuid peataí salú in áiteanna poiblí cosúil le bóithre 

poiblí, cosáin, páirceanna agus tránna. Tá Fodhlíthe Um Madraí a Smachtú 2015, a 

mhéadaíonn leibhéal na freagrachta ar úinéirí madraí, tógtha isteach ag Comhairle 

Cathrach & Contae Phort Láirge. Ina theannta sin tá Plean Gníomhaíochta Frithshalú 

ag Madraí forbartha agus cuirfear i gcrích é le linn shaolré an phlean seo. Déanann 

an Plean Gníomhaíochta Frithshalú ag Madraí soláthar chun poiblíocht fhairsing 

maidir leis na fadhbanna a bhaineann le salú ag madraí a chur chun cinn agus 

cabhróidh sé le húinéirí madraí a ndualgais chomhshaoil a chomhlíonadh. Baintear 

úsáid as gléasanna foláirimh fuaime in áiteanna áirithe chun meabhrú do dhaoine 

glanadh suas i ndiaidh a madra. Tá grafaic agus físeáin nua le seoladh ar na meáin 

shóisialta i samhradh 2020 mar chuid d’fheasacht leanúnach ar shalú ag madraí.  

Tá grafaicí agus físeáin nua ar na meáin shóisialta, fógraí nuachtáin nua, fógraíocht 

nua ar an raidió, comharthaíocht nua, etc., le seoladh i lár mhí an Mhárta 2021 mar 

chuid den fheasacht leanúnach faoi shalú ag madraí. 
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Na Príomhúdaráis Réigiúnacha Forfheidhmiúcháin Dramhaíola  

Tá na Príomhúdaráis Réigiúnacha Forfheidhmiúcháin Dramhaíola freagrach as cur i 

bhfeidhm bearta a bhaineann le dramhaíl laistigh de réigiúin, tosaíochtaí agus 

comhchuspóirí a leagan amach i gcomhair chur i bhfeidhm reachtaíocht dramhaíola, ag 

cinntiú cur i bhfeidhm leanúnach reachtaíocht dramhaíola ó cheann ceann na dtrí réigiún 

um pleanáil bhainistiú bruscair gurb ann dóibh cheana, dá réir, fad is a fhágtar pearsanra 

an údaráis áitiúil mar an gcéad fhreagróir ar an láthair, chun plé le sárú ar leith ar 

reachtaíocht dramhaíola.  

 

Comhoibriú leis An Garda Síochána. 

Leanfaidh an Chomhairle uirthi ag obair leis An Garda Síochána chun dul i ngleic le 

hiompar frithshóisialta, dumpáil dramhaíola agus bruscair.  Ach comhoibriú leis An Garda 

Síochána, cabhrófar le dul i ngleic le bailitheoirí neamhúdaraithe trí bhíthin chúnamh a 

fháil uathu le hoibríochtaí agus iad a bheith rannpháirteach i seiceálacha bóithre 

ilghníomhaireachta, rud a chabhróidh le hoibritheoirí dramhaíola a shainaithint.   

 

Ionaid Fág Anseo 

Soláthraíonn Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge 67 Ionad Fág Seo ar fud na Cathrach 

agus an Chontae.  Tá gloine (idir ghloine dhonn, ghlas agus ghléineach) agus teicstílí san 
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áireamh i measc na n-ábhar is féidir a fhágáil ag na hionaid úd, agus is féidir cannaí 

alúmanaim, buidéil phlaisteacha agus nuachtáin a fhágáil ag suíomhanna áirithe. Sa bhliain 

2020, cuireadh 3,279 tonna gloine agus 165 tonna teicstílí in ionaid fág anseo na Comhairle. 

Tá liosta reatha de Shuíomhanna Ionad Fág Anseo, chomh maith le mionsonraí faoin 

tonnáiste gloine agus teicstílí a bailíodh ó na suíomhanna sin i rith 2020 in Aguisíní 5 agus 6. 

 

Ionaid Fóntas Poiblí 

Tá Ionaid Fóntas Poiblí curtha ar fáil ag Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge i gCill 
Bharra, Port Láirge agus i mBaile na Muc, Dún Garbhán i gcomhair shealbhóirí tí Chathair & 
Chontae Phort Láirge chun go mbeidh siad inniúil a gcuid dramhaíola a athchúrsáil.  Glacann 
an dá Ionad Fóntas Poiblí le raon fairsing d’ábhar tí atá oiriúnach i gcomhair athchúrsála.  Is 
féidir na nithe sa liosta thíos a dhiúscairt saor in aisce má thógtar go dtí ceann de na hionaid 
iad : 

• Gloine-Gloine Ghlas, Dhonn, Ghléineach 
• Cannaí 
• Teicstílí 
• Cadhnraí 
• Dramh-ola Chócaireachta    
• Dramh-earraí leictreonacha agus leictreacha  
• Crainn Nollag 
• Soilsiú fluaraiseach 
 

Bailiú Dhramháil Théagartha 

Is féidir le háitritheoirí Chathair Phort Láirge gur gá dóibh dramhaíl théagartha tí agus/nó 

earraí bána a dhiúscairt, an Chomhairle a íoc chun iad a bhailiú uathu.  Níl an tseirbhís seo ar 

fáil ach i gCathair Phort Láirge amháin.  

 

Oideachas / Feasacht: 

Aithníonn Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge an ról ríthábhachtach atá ag Oideachas 

Comhshaoil & Feasacht chun feasacht a chothú maidir leis na fadhbanna a bhaineann le 

bruscar agus dearcadh i leith an Chomhshaoil a mhúnlú dá réir. Oibrímid le raon leathan 

grúpaí agus daoine aonair ar fud an phobail. 

Bíonn Oifigeach Oideachais agus Feasachta Comhshaoil agus baill foirne eile de chuid na 

Comhairle i dteagmháil le daoine óga tríd an gcóras oideachais agus tugann siad cuairt ar 

bhunscoileanna agus ar iarbhunscoileanna le linn na bliana.  Baintear úsáid as na 
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cuairteanna sin chun feasacht na bpáistí maidir le droch-iarmhairtí bruscair a mhéadú. 

Cuirtear comhairle ar pháistí maidir le cúrsaí athchúrsála, bruscair, dramhaíl a chosc, 

athúsáide agus feasacht ghinearálta chomhshaoil.  Spreagtar scoileanna chun páirt a 

ghlacadh i gClár na Scoileanna Glasa agus tacaítear lena gcuid iarrachtaí. Chláraigh 93 

bunscoil, iarbhunscoil agus réamhscoil chun páirt a ghlacadh i gClár na Scoileanna Glasa sa 

bhliain 2020.  Tugtar Cainteanna ar Bhruscar do dhaltaí na Céadbhliana in Iarbhunscoileanna 

agus bíonn tóir orthu leis do dhaltaí Bhliain 4. Bíonn tóir freisin ar na cainteanna ar athúsáid, 

athchúrsáil agus dramhaíl a chosc. Díríonn na cainteanna seo ar bhruscar a chaitheann na 

daltaí féin ar shráideanna le linn am lóin agus tar éis na scoile. Reáchtáiltear ceardlanna agus 

tugtar cainteanna do ghrúpaí óige, gasóga, Foróige, Bailte Slachtmhara, Bantracht na 

Tuaithe, éiceaghrúpaí, etc. 

 

Tá Páirc Dhúlra Chill Bharra deimhnithe mar Ionad Fionnachtana Eolaíochta agus 

Matamaitice ar Leibhéal Bunscoile le haghaidh Chomhairle Cathrach agus Contae Phort 

Láirge chun oideachas faoi bhruscar, faoin fearann páirce feabhsaithe, faoi dhramhaíl agus 

faoin mbithéagsúlacht a chur ar dhaltaí bunscoile. Is féidir sin a dhéanamh sa pháirc féin nó i 

scoileanna, i gcás drochaimsire. 

Thosaigh Port Láirge ag glacadh páirte sa chlár oideachais do bhunscoileanna, Picker Pals, in 

2020. Téann an clár i bhfeidhm ar pháistí trí dhomhan scéalta, agus tugtar léitheoirí agus 

leabhair ghníomhaíochtaí a bhaineann go sonrach leis an gclár do gach páiste sa rang. 

Cuirtear “Picker Pack” ar fáil freisin ina bhfuil uirlis do pháistí agus do dhaoine fásta chun 

bruscar a phiocadh suas. Tugann dalta difriúil abhaile iad gach seachtain. Téann an 

teaghlach ar eachtraíocht bainte bruscair ina gceantar áitiúil agus tugann an dalta tuairisc 

don rang faoin ngníomhaíocht. Nuair a thugann siad an paca ar ais, iarrtar orthu labhairt 

faoin méid ar aimsigh siad, bileoga oibre a líonadh isteach faoin tslí a bhféadfaidh siad cosc a 

chur ar na nithe sin a bheith á gcaitheamh ar an talamh ag daoine agus teacht ar réitigh ina 

leith. Is éard is aidhm leis, páistí agus a dteaghlaigh a chur ag caint faoi bhruscar ina 

dtimpeallacht áitiúil agus labhairt le páistí eile ina rang, lena dteaghlach agus lena 

gcomharsana faoin gceist. Tá 10 rang bunscoile ag glacadh páirte sa chlár. 
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Chonacthas méadú ar an méid bruscair a cruthaíodh le maisc agus lámhainní indiúscartha in 
2020 mar gheall ar Covid-19.  Forbraíodh sraith teachtaireachtaí ar na meáin shóisialta chun 
iarraidh ar dhaoine aghaidhmhaisc agus lámhainní a dhiúscairt go freagrúil agus foilsíodh iad 
go rialta i rith na bliana. 

 
Deontais Áitiúla maidir le Feasacht faoi Bhruscar: Fógraítear deontas áitiúil ag tús gach 

bliana lena chur ar chumas grúpaí áitiúla agus scoileanna gníomhaíochtaí agus tionscadal 

maidir le feasacht faoi bhruscar a chur i gcrích ina bpobal áitiúil. I measc na dtionscadail a 

rinneadh roimhe seo bhí comórtais póstaeir faoi bhruscar, múrphictiúir, etc. 

 

Ar na tionscnaimh phobail eile a eagraíonn an Chomhairle agus a dtugann sí tacaíocht dóibh 

tá: 

 

An Tascfhórsa Um bhruscar ó Ghuma Coganta - a bunaíodh chun dul i ngleic le fadhb an 

bhruscair ó ghuma coganta ar shlí éifeachtach agus inbhuanaithe, trí fheasacht ar an 

bhfadhb a mhéadú agus trí dhiúscairt fhreagrach ghuma coganta úsáidte a chur chun cinn.  

Le linn shaolré an phlean seo leanfaidh Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge uirthi ag 

glacadh páirte i bhfeachtais a eagrófar chun feasacht ar na fadhbanna a bhaineann le 

bruscar ó ghuma coganta a chur chun cinn. 

 

Glantachán Náisiúnta an Earraigh - is tionscnamh é sin a eagraíonn An Taisce go bliantúil i 

mí Aibreáin.  Is é an tionscnamh frithbhruscair is ansa leis an bpobal, is mó aitheanta agus is 

rathúla. Meallann an feachtas gach aon earnáil sa tsochaí chun páirt ghníomhach a ghlacadh 
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ann agus freagracht a ghlacadh as bruscar, trí ghlantachán a eagrú ina gceantar áitiúil féin. 

Tugann Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge tacaíocht don fheachtas agus cabhraíonn 

sí le cur chun cinn an imeachta agus cúrsaí fógraíochta ina thaobh.  Cuireann sí ábhair 

ghlantacháin ar fáil (lámhainní, málaí bruscair, veisteanna sofheicthe, trealamh um piocadh 

bruscair) agus comhordaíonn sí bailiú agus cóireáil an bhruscair bhailithe.  Aithníonn an 

Chomhairle a thábhachtaí agus atá an tionscnamh seo agus tabharfar gach tacaíocht dó le 

linn shaolré an phlean seo le gealltanas go leanfaidh an buiséad fána dhéin ar aghaidh chun 

ár dtiomantas do na glantacháin a dhéantar i rith na bliana a chomhlíonadh (éascaíonn 

Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge glantacháin am ar bith den bhliain). Tá 

tuilleadh eolais faoi Ghlantachán Náisiúnta an Earraigh le fáil ag 

www.nationalspringclean.org .  

 

Comórtais na mBailte Slachtmhara 

Le blianta beaga anuas d’óstáil an Chomhairle sraith ceardlann agus seimineár de chuid 

Chomórtas na mBailte Slachtmhara ag cur comhairle agus ag tabhairt tacaíochta maidir le: 

• Dramhaíl a chosc 

• Tionscnaimh Frithbhruscair 

• Dramhbhia a chosc 

• Bithéagsúlacht 

• Tionscnaimh Athchúrsála 

 

Ghlac 19 mbaile agus sráidbhaile sa Chontae páirt i gcomórtas 2019 agus seo mar a d’éirigh 

leo: 

CATAGÓIR A: Baile Mhac Cairbre (Bonn Airgid), Cluain Fhia an Phaoraigh, 

Fionnúir, Léim Uí Bhriain, 

CATAGÓIR B: Aird Mhór (Bonn Airgid), An Baile Dubh Uachtarach, Ceapach 

Choinn, Clais Mhór, Pointe na Síge, Coill Mhic Thomáisín, An Pasáiste/An Crúc, 

An tSráidbhaile (Bonn Óir), Tulach an Iarainn, An Baile Nua,   

CATAGÓIR C: Dún Mór, An Lios Mór (Bonn Óir), Port Lách,  

CATAGÓIR D: Port an Chalaidh 

CATAGÓIR E: Dún Garbhán (Bonn Airgid) 

http://www.nationalspringclean.org/
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CATAGÓIR F: Trá Mhór (Bonn Cré-umha) 

 

Plean Réigiún an Deiscirt um Bainistiú Bruscair 2015-2021 

Faoi bhrat Phlean Réigiún an Deiscirt um Bainistiú Bruscair 2015-2021, tagann baint amach 
príomhspriocanna i ndáil le gníomhaíochtaí chun dramhaíl a chosc faoi théarmaí tagartha oideachais 
agus feasachta na Comhairle. Bainfear úsáid as oideachas agus feasacht lena chur in iúl don phobal 
gurb é cosc an rogha bainistithe dramhaíola is éifeachtaí ó thaobh sláinte an duine agus an 
chomhshaoil. Tá Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge tiomanta do ghníomhartha beartais  
B.1.2 den phlean seo, a bhaineann le caiteachas 15c in aghaidh an chónaitheora a chaitheamh ar 
ghníomhaíochtaí chun dramhaíl a chosc. Baineadh úsáid as sin i dtionscadail amhail an Deontas 
Áitiúil chun Dramhaíl a Chosc a fhógraítear ag tús gach bliana chun tacú le pobail céimeanna a 
thógáil i dtreo ghníomhaíochtaí athúsáide agus deisiúcháin agus chun dramhaíl a chosc, ina 
gceantar áitiúil, agus chun comhpháirtíochtaí a spreagadh idir gnólachtaí, scoileanna, 
carthanachtaí agus grúpaí deonacha áitiúla. I measc na dtionscadal roimhe seo a fuair maoiniú 
faoin scéim seo bhí taispeántais um dramhbhia a chosc, ceardlanna deisiúcháin rothar, gairdíní 
glasraí i scoileanna, ceardlanna uaschúrsála, seimineáir ar dhramhaíl a chosc le grúpaí Bailte 
Slachtmhara, ceardlanna faoi athúsáid, agus araile. Baineadh úsáid as an scéim seo freisin chun 
maoiniú i bpáirt a thabhairt do chlár oideachais agus feasachta Chomhairle Cathrach agus Contae 
Phort Láirge ar dhramhaíl a chosc, amhail ceardlanna faoi athúsáid, seastáin eolais, etc.   

Bíonn tionchar ag rannpháirtíocht sa Mhí Athúsáide gach Deireadh Fómhair agus i ngníomhaíochtaí 

athúsáide/coisc dramhaíola freisin ar dhramhaíl a chosc. Baineann roinnt de na tionscadail sin le tacú 

go gníomhach leis na feachtais Conscious Cup agus 2Go Cup, lena spreagtar cupán athúsáide a úsáid 

in áit cupáin beir leat aonuaire (a fheictear sa bhruscar ar thaobh an bhóthair). In 2020, 

reáchtáladh ceardlanna faoin gcomhshaol ar líne, go príomha, agus tairiscíodh iad do 

ghrúpaí pobail agus do scoileanna san fhormáid sin i rí an fhómhair. Reáchtáiltear na 

ceardlanna sin ar an láthair, de ghnáth, agus pléann siad le saincheisteanna éagsúla, amhail 

múiríniú, athchúrsáil, cur amú bia a chosc, dramhaíl a chosc, etc. Bhain sé scoil leas as na 

ceardlanna sin ar líne. Tionóladh sraith seimineár ar líne faoi dhramhaíl a chosc i rith an 

fhómhair, ag tosú i Mí na hAthúsáide. D’fhreastail go leor daoine ar na himeachtaí sin; 

chláraigh beagnach 50 daoine lena n-aghaidh. Fógraíodh na himeachtaí ar fad ar 

www.mywaste.ie. An príomh-imeacht a tionóladh do mhuintir Phort Láirge ab ea seimineár  

gréasáin faoi teicstílí inbhuanaithe, ina labhair daoine as Thriftify agus inar cuireadh béim 

áitiúil ar an tslí le teicstílí a athchóiriú. 

 

Rinneadh iarratas ar mhaoiniú ón Local Authority Prevention Network (LAPN) agus fuarthas é, lena 
n-áirítear comh-iarratas a rinne Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge agus Comhairle 

http://www.mywaste.ie/
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Contae Loch Garman in 2018 i gcomhair thionscnamh um dhramhbhia a chosc. Mar chuid 
den tionscadal sin, sannadh ceardlanna um Dheireadh a Chur le Dramhbhia chuig dhá 
ghrúpa i bPort Láirge chun cabhrú leo a gcuid dramhbhia a íoslaghdú.  Taispeánadh an 
gearrfhíseán beochana a rinneadh don tionscadal sin i bpictiúrlanna ar feadh 10 seachtain. 
Taispeánadh an físeán, i nGaeilge agus i mBéarla, ar na meáin shóisialta agus i scoileanna 
freisin.  

 

 

Dheonaigh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil maoiniú LAPN ar dhá 
thionscadal ghaolmhara in 2020:  

Tionscadal i gcomhar le Comhairle Contae Cheatharlach agus le Comhairle Contae Chill 

Chainnigh is ea an chéad cheann (is í Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge an 

príomhúdarás sa tionscadal seo) maidir le dramhaíl phéinte a chosc trí bhíthin feasacht a 

ardú faoi leideanna chun péint a cheannach, a stóráil agus a dhiúscairt chun an méid is lú 

dramhaíola agus is féidir a chruthú. Is saincheist atá le brath in Éirinn le fada anuas é an 

iomarca péinte a cheannach, agus tá an fhadhb imithe in olcas le linn COVID 19. Tá sé tugtha 

faoi deara againn, ar laethanta bailithe dramhaíola guaisí ag ár gcuid Ionad Fóntas Poiblí 

roimhe seo, go bhfuil méid mór péinte neamhghuaisí á bhailiú. D’fhonn cosc a chur ar dhul 

amú péinte, tá feasacht á hardú againn faoin tslí leis an méid péinte a theastaíonn a ríomh, 

faoin tslí le péint a stóráil agus a dhiúscairt, etc. Tá na leideanna sin á roinnt ar líne trí 

bhíthin postálacha agus físeáin ar na meáin shóisialta, fógraí raidió agus fógraí díolphointe i 

siopaí crua-earraí agus péinte. https://vimeo.com/481622966/6a89c369dc  

 

https://scanner.topsec.com/?t=80219e00ed3f0e8edc37c61055d6ae8095eaddc7&u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F481622966%2F6a89c369dc&d=1500
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An dara tionscadal a bhfuil maoiniú ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil á fháil 

aige ná staidéar féidearthachta chun measúnú a dhéanamh ar a inmharthana a bheadh sé 

fiontar sóisialta lena ndéanfaí péint a athúsáid a bhunú i gCo. Phort Láirge, ag oibriú trí 

cheann dár gcuid Ionad Fóntas Poiblí. Tá fiosrú á dhéanamh againn air sin faoi láthair le 

fiontar sóisialta atá lonnaithe i bPort Láirge agus tá súil againn tosú ar an athúsáid phéinte i 

mí an Mhárta. 

 

Sa bhliain 2019, fuarthas maoiniú LAPN i gcomhair cheithre stáisiún uisce ar feadh 

Ghlasbhealach Phort Láirge lena chur ar chumas lucht siúlóide agus rothaíochta a mbuidéil a 

athlíonadh seachas fáil réidh le buidéil phlaisteacha ar feadh an bhealaigh.  
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Tionóladh Seachtain Feasachta Dramhaíola an 23 – 28 Samhain 2020. Comhairle Cathrach 

agus Contae Phort Láirge, i gcomhar le hOifig Pleanála Bainistithe Réigiún Dramhaíola an 

Deiscirt, a d’eagraigh an ócáid fhíorúil chúig lá sin. Bhí an ócáid ceaptha a chur in iúl don 

phobal cad is féidir leo a dhéanamh chun a gcuid dramhaíola a dhiúscairt i gceart agus 

faisnéis chothrom le dáta a thabhairt faoi athúsáid, laghdú agus athchúrsáil. Pléadh le cúig 

ábhar, ceann amháin gach lá:  

Dé Luain, an 23 Samhain:  Athchúrsáil agus físeán áitiúil – ceardlann scoileanna 

maidir le hathchúrsáil. 

Dé Máirt an 24 Samhain: Glanadh níos Glaise 

Dé Céadaoin an 25 Samhain:  Dramhbhia 

Déardaoin an 26 Samhain: Seoladh an tionscadail ‘Péinteáil Níos Cliste’ le LAPN  

Dé hAoine an 27 Samhain: Teicstílí – lenar áiríodh ceardlann ar líne maidir le 

hathchóiriú teicstílí  

• Fógraí raidió ar WLR FM i rith na seachtaine sin. Cuireadh agallamh ar lucht Renew 

Enterprises, fiontar sóisialta a dhéanann lomairí féir agus rothair a dheisiú agus a 

dhíol, chun athúsáid agus deisiú áitiúil a phlé. 

• Roinneadh 11 phíosa uathúil físeáin ar líne – sé cinn faoi theicstílí, ceann faoi 

dhramhbhia, ceann faoi athchúrsáil, ceann faoi ghlanadh níos glaise, ceann a bhain 

go sonrach le Port Láirge.  

• Postálacha ar na meáin shóisialta i rith na seachtaine.   
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Forfheidhmiú 
 

Tá ceathrar Cigirí Comhshaoil lánaimseartha fostaithe ag Comhairle Cathrach & Contae Phort 

Láirge.  Oibríonn na Cigirí Comhshaoil seo mar chuid d’fhoireann Forfheidhmithe i leith cúrsaí 

Comhshaoil de chuid na Comhairle ar a bhfuil Innealtóir Feidhmiúcháin agus Teicneoir 

Forfheidhmithe i leith cúrsaí Comhshaoil comh maith. Tá siad ar fad údaraithe chun 

Fíneálacha Bruscair a eisiúint. Léiríonn Fíor 10 thíos an Fhoireann Forfheidhmithe i leith cúrsaí 

Comhshaoil agus struchtúr Fhoireann Riaracháin Roinn an Chomhshaoil, a thugann tacaíocht 

riaracháin don Fhoireann Forfheidhmithe i leith cúrsaí Comhshaoil: 

Is iad na cionta is coitianta a bpléann an Fhoireann Forfheidhmithe i leith cúrsaí Comhshaoil 

leo, ná bruscar á chaitheamh, dumpáil mhídhleathach, bailiú dramhaíola neamhcheadaithe, 

postaeráil bhradach agus gluaisteáin thréigthe. Is é €150.00 an fhíneáil ar an láthair a 

ghearrtar ar chionta bruscair. Tá fíneáil €75 ar an láthair ar fáil freisin maidir le sáruithe ar na 

Fodhlíthe um Dhramhaíl a Chosc.  

Is é €3000 an fhíneáil uasta agus bheadh sin forchurtha sa Chúirt Dúiche.  

Cuirtear oiliúint leanúnach sa reachtaíocht ábhartha agus sna cleachtais oibre is inmholta, ar 

gach ball den fhoireann forfheidhmithe agus leanann gach duine den fhoireann treoirlínte 

daingne maidir le heisiúint Fíneálacha Bruscair agus ullmhúchán i gcomhair Cásanna Cúirte.  

Tugtar achoimre sna táblaí seo a leanas (Léaráid 11.) ar na Bearta Forfheidhmithe a ghlac an 

Fhoireann Forfheidhmithe agus an t-ioncam a fuarthas ó bhruscar a chosc agus ó oibriúcháin 

smachta in 2019. 

 

Déanfar scrúdú freisin ar úsáid mhéadaithe a bhaint as fógraí faoi alt 16 den Acht um Thruailliú 

ó Bhruscar 1997 chun ceanglas a chur ar ghnólachtaí áirithe a chinntiú go gcoimeádtar talamh 

gar dá n-áitribh saor ó bhruscar.  
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Fíor 10. 

Fergus 
Galvin

SS

Raymond 
Moloney

OFS

Luke 
O'Brien 

OR

Ella Ryan 
Oideachas & 

Feasacht 
Chomhshaoil

Siobhan 
McCarthy

OS

Niall Kane 
ICS

Paul 
McAndrew 

IC (Forfheidhmiú)

Kathryn Jones 
TC

Paul M 
Flynn
Cigire 

Comhshaoil

Paul A 
Flynn
Cigire 

Comhshaoil

Lydia 
O'Connor

Cigire 
Comhshaoil

Tony Smith
Cigire 

Comhshaoil

Sean 
Gormley

EE (Glanadh)

Daniel 
Roche

IC
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Beart Forfheidhmithe  

Caingne a tionscnaíodh 11 

Ionchúiseamh 
daingnithe 

6 

Fíneálacha ar an Láthair 
a eisíodh 

285 

Fíneálacha ar an Láthair 
a íocadh 

211 

Líon na bhFógraí/ 
Litreacha Rabhaidh a 
eisíodh  

3 

 

Ioncam ó bhruscar a Chosc 
agus a Smachtú 

 

Fíneálacha ar an Láthair €31,250 
 

Fíor 11. 
 

11.  Táscairí Monatóireacht agus Feidhmíochta 
 

Chun feidhmíocht an phlean a mheas tá sé tábhachtach líon áirithe táscairí a bheith i 

bhfeidhm.  Tomhaisfidh na táscairí seo a leanas na 3 réimse is tábhachtaí, is iad sin 

forfheidhmiú, oideachas & feasacht agus glantachán.   

Bainfear úsáid as an eolas go bliantúil i dtuairiscí ar Dhul chun Cinn le Bruscar a chuirfear 

faoi bhráid na mball tofa roimh mhí na Márta gach aon bhliain den Phlean Um Bainistiú 

Bruscair 2021-2024 de chuid Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, a bheith i 

bhfeidhm. 

 

Forfheidhmiú 

• Líon na ngearán maidir le bruscar a fuarthas. 

• Líon na bhfíneálacha a eisíodh. 

• Líon na bhfíneálacha a íocadh. 

• Líon na bhfógraí faoi alt 16 den Acht. 

• Líon na n-ionchúiseamh. 
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Feasacht 

• % scoileanna rannpháirteach sna cláir chomhshaoil. 

• % scoileanna a bhfuil bratach ghlas acu. 

• Líon glantachán pobail a ndearnadh, lena n-áirítear cinn a bhí mar chuid de 

Ghlantachán an Earraigh. 

• Líon na n-alt maidir le bruscar sna meáin áitiúla & líon postálacha ar na meáin 

shóisialta. 

Glantachán Sráideanna 

• Seachadadh sheirbhísí éifeachtacha phiocadh bruscair & ghlantachán sráideanna. 

• Méid an bhruscair a bailíodh. 

 

Monatóireacht ar Bhruscar 

• Torthaí ón gCóras Náisiúnta Monatóireachta ar Bhruscar. 

• Torthaí ó Shraith Ghnó na hÉireann in Aghaidh Bruscair & ó Chomórtas na mBailte 

Slachtmhara. 

 

Athbhreithniú ar an bPlean 

Beidh athbhreithniú le déanamh ar an bPlean Um Bainistiú Bruscair in 2024. 

 

Láithreán Gréasáin 

Tá teacht ar eolas maidir leis an Roinn Comhshaoil de chuid Comhairle Cathrach & Contae 

Phort Láirge ar  www.waterfordcouncil.ie  

 

Lean ar Facebook sinn 

aghttps://www.facebook.com/waterfordcouncil 

 

Lean ar Twitter sinn ag 

https://twitter.com/waterfordcounci 

 

 

 

 

http://www.waterfordcouncil.ie/
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12.  Aguisíní:
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Gréasán Ionaid Fág Anseo –Tonnáiste Gloine a Bailíodh in 2020: 

Rinneadh 3,279.51* tonna gloine a athchúrsáil in 2020. *Is ionann sin agus ardú 29% i gcomparáid le 2019. 

Suíomhanna na nIonad Fág Anseo a chuir Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge ar fáil agus an tonnáiste gloine a athchúrsáladh ag na suíomhanna sin: 

Dún na Mainistreach 164.02 
Crosaire Áth Mheáin 34024 
Eaglais 22.50 
Aird Mhór 39.79 
Baile an Róid 45.06 
An Baile Dubh- Thoir (Íochtarach) 17.51 
An Baile Dubh- Thiar – Páirc Imeartha CLG 23.88 
Baile Mhac Cairbre 24.43 
Baile an tSagairt 9.81 
Bun Machan 30.84 
Baile an Bhuitléaraigh 19.21 
Ceapach Choinn (Twig Lane) Repak 40.59 
Pointe na Síge 21.44 
Clais Mhór 16.71 
Cluain Fhia an Phaoraigh 16.75 
Dún Garbhán - Ionad fóntas Pobail 25.27 
Dún Garbhán – Clós Innealra 42.99 
Dún Garbhán - Carrchlós Uí Scanláin 108.43 
Dún Aill 26.71 
Dún Mór – Eastát Tithíochta Radharc an Bhá 7.12 
Dún Mór – CLG Gaultier 47.66 
Fionnúir 24.96 
Kilbrien 9.2 

An Cill - Port Láirge 22.50 
Cill Aodha - Port Láirge 50.39 
Coill Mhic Thomáisín 58.52 
Cill Mhíodáin 43.55 
Cionn tSáile 15.65 
Cnoc an Óir 7.13 
Léim Uí Bhriain 28.08 
An Lios Mór  57.63 
Maigh Dheilge 8.92 
An Seanphobal 12.96 
An Pasáiste 26.49 
Stáisiún Seirbhíse Bhaile an Phiocardaigh 31.20 
Port Lách 54.10 
Ráth Ó gCormaic 18.05 
An Rinn 42.58 
An tSráidbhaile - Port Láirge 35.22 
Tulach an Iarainn 46.57 
Tuar an Fhíona 14.70 
Trá Mhór - Ionad Athchúrsála (An Phromanáid) 99.88 
Trá Mhór - Supervalu 154.47 
Trá Mhór - Tesco 207.18 
An Baile Nua 11.96 
Baile na Coille 19.13 

Trá Cluain Fhia  1.14 
Cathair Phort Láirge - Sráid na Beairice 21.51 
Cathair Phort Láirge - Sráid Cheanada 18.85 
Cathair Phort Láirge - Port an Chalaidh 79.76 
Cathair PL – Carrchlós an Ghleanna 123.12 
Cathair Phort Láirge - Lána Sheinicín 18.70 
Cathair PL – Ionad Fóntas Poiblí Chill Bharra  6.20 
Cathair Phort Láirge - Cnoc Mhaitiú 20.11 
Cathair Phort Láirge – CLG Chnoc Sióin 12.38 
Cathair PL - Ionad Réigiúnach Spóirt 3.18 
Cathair Phort Láirge - Tesco Ard Cinn 424.92 
Cathair Phort Láirge - Tesco Poleberry 137.87 
Cathair PL - Sráid an Bharcaraigh 53.12 
Cathair Phort Láirge – Sráid Bolton 17.53 
Cathair PL – Páirc Gnó Charraig Phiarais 90.99 
Cathair PL - Cuarbhóthar Charraig Phiarais 67.05 
Cathair Phort Láirge - Lána Pháirc May 82.24 
Cathair PL – Carrchlós Chois Abhann  15.72 
Cathair PL – Galfchúrsa Bhaile Liam 11.71 
Cathair PL – Campas ITPL Bhóthar an Choláiste  2.41 
Cathair PL – Príomhchampas ITPL 43.15 
Iomlán 3,279.51 
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Gréasán na nIonad Fág seo do Theicstílí– Bailíodh 165.29* tonna in 2020. *Is ionann sin agus ardú 29% i gcomparáid le 2019. 

Suíomhanna na Saoráidí Athchúrsáil Theicstílí a sholáthraíonn Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge: 

Suíomh Tonnaí  
bailithe 

Dún na Mainistreach 23.65 
Crosaire Áth Mheáin 5.0 
Eaglais 1.44 
Aird Mhór 2.81 
Baile an Róid 0.0 
An Baile Dubh (Thoir) 1.34 
An Baile Dubh (Thiar) 1.5 
Baile Mhic Cairbre 3.84 
Baile an tSagairt 1.49 
Bun Machan 2.79 
Baile an Bhuitléaraigh 1.75 
Ceapach Choinn 4.36 
Pointe na Síge 2.33 
Clais Mhór 2.4 

Cluain Fhia an Phaoraigh 2.42 
Dún Mór 3.67 
Dún Mór Cill Aodha 1.81 
Dún Garbhán 17.17 
Ionad Athchúrsála Dhún Garbhán 4.15 
Dún Aill 2.1 
Fionnúir 1.8 
Kilbrien 1.1 
Coill Mhic Thomáisín 3.9 
Cionn tSáile 2.9 
Léim Uí Bhriain 1.98 
An Lios Mór 5.26 
An Seanphobal 1.86 
An Pasáiste 1.62 
Port Lách 6.9 
An Rinn 5.35 

An tSráidbhaile 2.64 
Tulach an Iarainn 4.8 
Tuar an Fhíona 
Trá Mhór 

0.42 
3.06 

Trá Mhór 7.24 
Trá Mhór 4.02 
An Baile Nua 1.48 
Sráid Baircéir, (Cathair) 4.48 
Sráid Cheanada (Cathair) 1.99 
Port an Chalaidh, (Cathair) 6.67 
Lána Sheinicín, (Cathair) 2.48 
Fearann Tí Eoin, (Cathair) 4.79 
Sráid Bolton (Cathair) 2.31 
Iomlán 165.29 
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Líonra Bainc le haghaidh Cannaí Alúmanaim – Rinneadh 41.64 tonna a athchúrsáil in 2020.  

 Saoráidí a sholáthair Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge agus an tonnáiste cannaí alúmanaim a athchúrsáladh ag na suíomhanna sin: 

Aird Mhór 1.19  CLG Chnoc Sióin 0.33 
Dún Garbhán - Carrchlós Innealra Chomhairle Phort 
Láirge 0.99  RSC, Bóthar Chorcaí, Port Láirge 0.09 
An Cill 0.75  Port Láirge - Tesco Ardkeen 8.41 
Cnoc an Óir 0.09  Port Láirge - Tesco Polberry 3.58 
Trá Mhór - Pickardstown 0.72  Sráid Baircéir, Port Láirge 1.18 
Trá Mhór - An Phromanáid 1.88  Port Láirge – Sráid Bolton 0.56 
Trá Mhór - Tesco 2.65  Páirc Gnó Charraig Phiarais 2.18 
Tesco, An Baile Beag, Port Láirge 3.12  Bóthar Charraig Phiarais, Port Láirge 1.72 
Sráid na Beairice, Port Láirge 2.14  Port Láirge - Lána Pháirc May 1.07 
Sráid Cheanada, Port Láirge 0.42  Carrchlós Chois Abhann, Port Láirge 0.6 
Port an Chalaidh, Port Láirge 2.32  Galfchúrsa Bhaile Liam 0.36 
Port Láirge Carrchlós an Ghleanna 2.71  Ionaid Spóirt Bhaile Liam 0.08 
Ionad Fóntas Poiblí Chill Bharra 0.2  Príomhchampas ITPL 1.36 
Cnoc Mhaitiú, Port Láirge 0.94    41.64 

 

 

Is féidir nuachtáin a athchúrsáil ag na hionaid fág anseo a leanas: 

Tesco Ard Cinn, Port Láirge     Port an Chalaidh, Port Láirge 
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