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1. Réamhrá agus Cúlra 
 

Tá an Plean Bainistíochta Bruscair seo curtha ar fáil ag Comhairle Contae Fhine Gall don 

tréimhse 2019 go 2021. Leagtar amach sa bplean amach ár spriocanna chun cosc a chur 

ar bhruscar agus é a bhainistiú i bhFine Gall, agus ár bplean feidhmithe chun na 

spriocanna seo a bhaint amach. Tá an plean seo bunaithe ar ghníomh agus díríonn sé ar 

chosc a chur ar bhruscar, é a chur i bhfeidhm agus an bruscar a bhainistiú, leis an sprioc 

go mbeidh timpeallacht níos glaine i gcónaí ag mhuintir Fhine Gall.   

 Is í aidhm na Comhairle ná timpeallacht nádúrtha agus tógtha Fhine Gall a chosaint 

agus a fheabhsú trí oideachas éifeachtach, 

feasacht, monatóireacht agus cur i bhfeidhm 

an Phlean Bainistíochta Bruscair seo agus cur 

i bhfeidhm reachtaíochta agus polasaí. Nuair 

a labhraíonn muid faoi bhainistíocht 

bhruscair, is féidir leis an bhfócas a bheith ar 

phiocadh bruscair, araidí bruscair agus 

scuabadh sráideanna. Mar Chomhairle, 

cuireann muid béim ar bheith ag obair leis na 

daoine, na pobail agus na gnólachtaí i bhFine 

Gall chun cosc a chur ar bhruscar ar an 

gcéad dul síos.  

Oibríonn ár bhFoireann Oideachasúil agus ár 

nOifigigh Oideachasúla go dlúth le 

scoileanna, le pobail agus le grúpaí gnó ar 

bhruscar a chosc agus ar thionscnaimh 

oideachasúla. Cuireann grúpaí Tidy Towns 

agus eagraíochtaí deonacha eile tacaíochtaí 

fíorluachmhara ar fáil chun tacú le foirne 

glantacháin sráide na Comhairle.  

Nuair a bhriseann daoine an dlí maidir le cionta bruscair nó dumpáil mhídhleathach, 

ionchúisíonn muid iad. Tá ár bhFoireann Forfheidhmithe idir-rannach gníomhach ar fud 

an Chontae agus tá cúramaí orthu ó thaobh dualgais maor bruscair, chomh maith le 

feachtais forfheidhmithe spriocdhírithe. 

Oibríonn ár bhfoirne glantacháin sráide i bpobail tuaithe, uirbeacha agus fho-uirbeacha 

Fhine Gall chun bailte, sráidbhailte, tránna agus tuaithe glan a chur ar fáil.  

 

Tá ár straitéis bhainistíochta struchtúrtha timpeall ar thrí philéar: 

 Feasacht  

 Forfheidhmiú 

 Oibriúcháin   

 

Tá toradh na dtrí philéar idirghaolmhara criticiúil chun feidhmíocht feabhsaithe bhruscair 

a bhaint amach.  

 

Céard é Bruscar? 

Tá cur síos déanta ar Bhruscar faoin Acht um 

Thruailliú ó Bhruscar 1997-2009. Go 

bunúsach, ciallaíonn sé seo go meastar mar 

bhruscar aon ábhar nó substaint cuma cén 

saghas é, a bhfuarthas réidh leis go míchuí 

(i.e. nár cuireadh i mbosca bruscair nó in áis 

dramhaíola údaraithe) agus a bhfuil an baol 

ann go mbeidh cuma ghránna nó 

mhíshláintíoch air e.g. pacáistiú aon úsáide 

mar shampla cupáin caife, buidéil bheaga 

phlaisteacha nó toitíní úsáidte a chaitear ar an 

tsráid nó a chaitear amach as fuinneog an 

chairr, dumpáil nó diúscairt mhídhleathach 

ábhair níos mó e.g. dramhaíl tógála agus 

scartála nó earraí tí. 
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Leagtar amach ár ndualgais faoi gach ceann de na trí cheannteideal thuas go soiléir sa 

bplean, i dtreo na sprice uileghabhálaí chun Fine Gall a Choinneáil Glan.  

Aithníonn Comhairle Contae Fhine Gall ionchur cónaitheoirí, grúpaí pobail, ceannairí gnó 

agus comhaltaí tofa mar chuid den bheart comhairliúcháin a chríochnú le linn 

ullmhúcháin an Phlean Bainistíochta Bruscair 2019-2021.  

Céard is féidir liomsa a dhéanamh? 

Tá dualgais ort maidir le cosc a chur ar bhruscar mar chónaitheoir nó mar úinéir gnó i 

bhFine Gall. Tá pionóis i gceist do pháirtithe nach gcomhlíonann a ndualgais maidir le 

bruscar. 

Pobal 

• Mura gcoinnítear réadmhaoin phríobháideach atá feiceálach ó áit phoiblí saor ó 
bhruscar 

• Ag caitheamh toitíní úsáidte, guma coganta, páipéir, bia, etc. ar an talamh  

• Mura nglantar salachar madra nuair a bhítear ag siúl le madra in áit phoiblí 
• Ag cur dramhaíl tí i mbosca bruscair poiblí 

 
 

Gnó 

• Mura gcoinnítear na cosáin, pábhálacha agus gáitéir (nach sáraíonn 100m 

den áitreabh) in aice le háitreabh atá lonnaithe i gceantar le luasteorann, 

saor ó bhruscar 

• Mura gceanglaítear ábhair iompartha ar leantóir nó ar thrucail 

• Ag dumpáil ábhair (diúscairt mhídhleathach) i gceantar nach áit dramhaíola 

nó áis dramhaíola údaraithe é   

• Ag cur suas póstaer nó comharthaí gan chead; ag cur fógraí margaíochta ar 

charranna  

• Ag cur dramhaíl tráchtála i mbosca bruscair poiblí 

 
 

Pionóis 

Is cion é bruscar a fhágáil nó a chaitheamh in áit phoiblí a bhféadfadh fíneáil €150 

ar an láthair a bheith ag dul leis agus fíneáil suas le €3 000 sa gcúirt (má 

chiontaítear ar chiontú díotála ar choireanna bruscair, tá fíneáil suas le €130,000 ag 

baint leis). D’fhéadfaí iachall a chur ar dhuine a ciontaítear maidir le coir bruscair, 

costais na Comhairle maidir le himscrúdú a dhéanamh ar an gcoir agus na costais a 

bhaineann le duine a chúiseamh a íoc. 

 

D’fhéadfaí diúscairt mhídhleathach ar scála mór a ionchúiseamh faoin Acht um 

Bainistiú Dramhaíola, le pionóis de chiontú díotála suas le €15 milliúin agus/nó 

téarma príosúin de 10 mbliana.  
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2. Uasdátú ar an bPlean Bainistíochta Bruscair roimhe seo 

(2012-2015) 
 

D’fhoilsigh Comhairle Contae Fhine Gall an 

Plean Bainistíochta Bruscair 2012-2015 

roimhe seo i 2012 agus chlúdaigh sé seo an 

tréimhse suas go 2017. Rinneadh cur síos sa 

bplean ar na gníomhaíochtaí agus na 

hacmhainní a bhí le cur i bhfeidhm ag 

Comhairle Contae Fhine Gall maidir le 

bruscar a bhainistiú i gcaitheamh na 

tréimhse seo.  

 

Bhí an Plean Bainistíochta Bruscair roimhe 

sin dírithe ar straitéis a bhí bunaithe ar thrí 

philéar: feasacht, forfheidhmiú agus 

oibriúcháin. Tá toradh na dtrí philéar 

idirghaolmhara criticiúil chun feidhmíocht 

feabhsaithe bhruscair a bhaint amach.  

 

Tugtar thíos achoimre ar dul chun cinn 

cuspóirí bainistíochta bruscair don tréimhse 

roimhe seo. Tugtar na sonraí don bhliain 

iomlán 2016. 

 

 

Bainistíocht Caidrimh le Custaiméirí (CRM) 

 Baineann Comhairle Contae Fhine Gall úsáid as agus cloíonn sí leis an gcóras CRM do 

ghearáin agus d’fhógraí faoi bhainistíocht bruscar.   

 Freagraíonn muid fógraí le linn tréimhse ama atá leagtha síos ag an 

gCairt Shaoránaigh.   

 Déanann muid athbhreithniú ar eochairtháscairí CRM agus tógann 

muid aon fheabhsaithe a theastaíonn. 

 Sna 12 mhí in 2016, glacadh le 1371 iarratas aonair maidir le bainistíocht bhruscair 

tríd an gcóras CRM. 

 Bhain 21% de na hiarratais ar glacadh leo tríd an gcóras CRM le diúscairt 

mhídhleathach agus dramhaíl a dumpáladh.  
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Tá úsáid dhian bainte as an gcóras CRM ar bhonn laethúil ag na foirne Forfheidhmithe agus 

Oibriúcháin chun gearáin agus iarratais faoi bhruscar a logáil, a bheartú agus a thaifead. 

 

Taispeántar sa gcairt thuas na cineálacha gearán faoi bhruscar is coitianta a fuarthas tríd an 

gcóras CRM agus an céatadán iomlán a bhaineann le gach catagóir (2016).   
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Buaicphointí ón bPlean 

Bainistíocht Bruscair roimhe 

seo 

Feasacht 

 Chláraigh 139 ionad bunscoile, 

iar-bhunscoile, oideachais agus 

naíonraí Scoileanna Glasa le 

Comhairle Contae Fhine Gall. 

 Rinne grúpaí áitiúla pobail, na 

cumainn Áitritheoirí, grúpaí na 

mBailte Slachtmhara agus an 

pobal ina iomlán ranníocaíocht shubstaintiúil mar chuid dá n-iarrachtaí Fine Gall a 

choinneáil Glan. Gabhann muid ár mbuíochas leis na grúpaí seo as an obair chrua a 

rinne siad. Reáchtáil Comhairle Contae Fhine Gall cruinnithe le Coistí na mBailte 

Slachtmhara go bliantúil. Chomh maith leis seo, chas baill foirne na Rannóige 

Oibriúcháin le baill na gcoistí i rith le bliana chun na tionscadail leanúnacha agus 

mholta a phlé. 

 Ba é Sceithrí 

buaiteoir náisiúnta dhuais 

na mBailte Slachtmhara in 

2016, don Bhaile is 

Slachtmhara in Éirinn. 

 Is é an aidhm atá le 

Comórtas Pobail níos Glaine 

Fhine Gall ná an Contae a 

dhéanamh níos glaine agus 

níos glaise mar áit 

chónaithe. In 2016, buadh 

29 Dámhachtain do Phobail 

Níos Glaine, ‘Baile is Deise’, 

‘Duais Gnólachta Ghlais’ 

agus an ‘Tionscadal 

Bithéagsúlachta is Fearr’ 

san áireamh.  

 Tríd an Scéim Glac Geadán ar Láimh, ghlac 76 grúpa ar fud Fhine Gall codanna de 

thránna, d’ionaid fág anseo agus nó de cheantair ard-bhruascair. 

 Tá toradh leanúnach Fheachtas na Siúlóirí Glasa Madraí le feiceáil. Cuireann oibrithe 

deonacha sa bpobal chun cinn freagracht a ghlacadh ar shalú madraí ina gceantar 

féin. Bhí 4 chlárúchán nua againn faoin scéim in 2016.  

Áiseanna Athchúrsála Poiblí 

 Tá dhá ionad athchúrsála faoinár gcúram – Ionad Athchúrsála Chúil Mhín, Baile Átha 

Cliath 15 agus Ionad Athchúrsála Inbhir, Sord. Glacann na hIonaid Athchúrsála le 
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réimse leathan ábhair athchúrsála, dramhaíl théagartha, dramhthrealamh leictreach 

agus leictreonach, dramhaíl ghuaiseach tí, cannaí péint etc.    
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In 2016, baineadh úsáid an-mhaith as an dá shuíomh (líon feithicil) agus glacadh leis an 

méid seo ábhair (tonnaí) a leanas ó thithe ag na suíomhanna: 

 Ionad Athchúrsála Chúil 

Mhín 

Ionad Athchúrsála Inbhir 

Líon ábhair ar 

glacadh leis  

3,980 tonna 6,199 tonna 

Líon Feithicilí 76,343 136,494 

 

 Tá 61 áis Ionad Fág Anseo i bhFine Gall atá oscailte 24 uair a chloig sa ló agus is 

féidir gloine, cannaí agus teicstíleacha a athchúrsáil iontu.  

 

 

 

  

 

 
Tuilleadh eolais faoi uaireanta oscailte agus cén t-ábhar is 

féidir a thabhairt go dtí na hionaid ar fáil ag 

www.fingal.ie/environment/waste-and-recycling/recycling-

centres/ 

 

file:///C:/Users/vip/Downloads/www.fingal.ie/environment/waste-and-recycling/recycling-centres/
file:///C:/Users/vip/Downloads/www.fingal.ie/environment/waste-and-recycling/recycling-centres/
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Socraíodh suas ríomhphost lárnach environment@fingal.ie 

do hiarratais bhruscair agus fíosrúcháin timpeallachta 

ginearálta  

                                  

 

 

OIBRIÚCHÁIN 

 Rinneadh athbhreithniú agus leasuithe go rialta ar na sceidil agus ar na bealaí 

scuabtha bóithre ar fad chun 

éifeachtúlacht ar fud an Chontae a 

chinntiú.  

 I rith 2016, bhí ar a laghad 90% de 

na boscaí bruscair sna bailte agus 

sna sráidbhailte folaithe gach uile lá. 

Bhí an chuid eile de na boscaí 

bruscair folaithe gach uile dara nó 

tríú lá.  

 Bhain purláin Aerfort Bhaile Átha 

Cliath scór ard amach i léig 

bhruscair IBAL i rith 2016 agus 

2017, leis an tuairisc IBAL ag nótáil 

go bhfuil “Suirbhéanna le déanaí tar 

éis taispeáint go bhfuil an ceantar 

FORFHEIDHMIÚ 

 

 Tá seisear maor bruscair ag obair faoi láthair ar fud Chontae Fhine Gall.  

 In 2016, d’eisigh Foireann Fhorfheidhmithe Chomhairle Contae Fhine Gall 847 fíneáil 

bruscair. Chomh maith leis seo, tugadh faoi 252 ionchúiseamh i rith na bliana.  

 Úsáideadh CCTV go seasta i gceantair ard-bhruscair ar fud an Chontae chun dumpairí 

dramhaíola mídhleathacha agus diúscairtí mhídhleathach a ghabháil. 

 Cuireadh teachtaireachtaí fuaime gníomhachtaithe le braiteoirí gluaiseachta in airde i 

gceantair ina bhfeictear salachar madraí go minic. 

 D’éirigh go maith leis an bhfeachtas frithbhruscair Oíche Shamhna bliaintiúil trí fáil réidh 

le hábhair stoc-charntha agus tríd obair le gnólachtaí agus an pobal áitiúil.  

 

mailto:environment@fingal.ie
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beagnach gan smál. Ní hamháin go raibh cuma ghlan ar na bealaí ach is é an t-

imprisean ginearálta ná go mbíonn na bóithre agus na bealaí glan agus coinnithe go 

maith go seasta.”    

 Bhain gach uile bhaile i bhFine Gall a rinne an tsuirbhé in 2016 amach an stádas 

‘glan de réir normaithe na hEorpa’ ar a laghad.  

 Choinnigh Comhairle Contae Fhine Gall líon cuimsitheach feithiclí scuabtha sráide go 

maith i rith 2016. Bhí 4 scuabadóir sráide mhóra agus 7 gcinn bheaga san áireamh. 

Chomh maith leis sin, fuarthas 2 scuabadóir mhóra ar cíos ar feadh 4 nó 5 mhí go 

bliantúil le deileáil le duilleoga.  

 Bhí Comhairle Contae Fhine Gall gnóthach ag caomhnú a ceantar fóillíochta. 

Rácáiltear agus glantar na tránna go minic le linn aimsir snámha. Déanann maoir 

bhruscair cigireacht rialta ar thránna le linn aimsir snámha. Glanadh spásanna 

oscailte roinnte agus bailíodh an bruscar tógtha le linn 2016. 

 Triaileadh boscaí bruscair gréine ‘Bolg Mór’ i mBinn Éadair le linn 2017. Cuireadh 4 

cinn de na boscaí móra bruscair seo i gceantar Chuan Bhinn Éadair le linn na trialach. 

Tá na boscaí bruscair 5-7 n-uaire níos mó agus laghdaíonn siad an méid bailiúcháin 

suas le 80-90% i gcomparáid le boscaí bruscair ginearálta.   

 

 

 

Tá seirbhísí fixyourstreet.ie 

ar fáil ar shuíomh 

Chomhairle Contae Fhine 

Gall.  
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3. Spriocanna don Phlean Bainistíochta Bruscair 2019-2021 

Tá an Plean Bainistíochta Bruscair 2019 -2019 bunaithe ar thrí réimse thábhachtacha 

chun Bruscar a bhainistiú ar fud Chomhairle Contae Fhine Gall: 

 

 Faoi gach teideal, mínítear na spriocanna agus na gníomhaíochtaí éagsúla faoi 

bhruscar a bhainistiú agus cosc a chur ar bhruscar agus tá siad seo le cur i bhfeidhm 

le linn thréimhse an phlean.   

 Tá an plean ullmhaithe de réir na riachtanas a leagadh amach faoin Acht um 

Thruailliú ó Bhruscar 1997 go 2009. 

 Tugtar cuntas sa bPlean ar na torthaí reachtúla agus neamhreachtúla ó na 

céimeanna comhairliúcháin, le moltaí ón bpobal, ó na cumainn áitritheoirí agus ó 

ghrúpaí na mBailte Slachtmhara,foireann bhruscair a bhainistiú agus foireann 

ghlantacháin Chomhairle Contae Fhine Gall san áireamh.  

 Tháinig spriocanna agus targaidí ón na moltaí seo, a dhíríonn ar an gcaighdeán 

glantacháin ar fud an Chontae a fheabhsú do na háitritheoirí, gnólachtaí agus 

cuairteoirí thar thréimhse an phlean.  

 

 

  

FEASACHT: 

Oideachas agus 
feasacht le cosc a chur 

ar bhruscar 

 

FORFHEIDHMIÚ: 

Forálacha an Achta 
Bruscair a chur i 

bhfeidhm 

 

CLEACHTAS 
OIBRIÚCHÁIN & 

FADHBANNA: 

Glantachán na sráide agus 
oibriúcháin bruscair a 

bhainistiú 
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Feasacht: Cosc ar Bhruscar 

agus Oideachas 
 

Is páirt chriticiúil é cosc a chur ar 

bhruscar dár ról bruscar a bhainistiú i 

bhFine Gall. Má thagann ardú ar an 

mbruscar a chaitear, d’fhéadfadh fócas 

ár n-acmhainní bainistíochta bruscair a 

athrú ar thionscnaimh agus cláir eile. 

Má bhíonn níos lú bruscair á chaitheamh 

ar shráideanna Fhine Gall, feabhsaíonn 

sé an timpeallacht do gach duine atá ina chónaí ann, ag obair ann agus a thagann ar 

cuairt ar an gContae.  

Creideann muid go bhfuil ról ag gach duine maidir le cosc a chur ar bhruscar i bhFine 

Gall – ó ghásúir sna scoileanna áitiúla, úinéirí tí agus gnólachtaí. Díríonn muid ár 

bhfeachtas bainistíochta bruscair agus ár straitéisí ar na grúpaí leathana agus éagsúla 

seo sa bpobal.   

Ar deireadh, aithníonn muid an ról lárnach atá ag na Cumainn Áitritheoirí, 

Grúpaí Phobail, grúpaí na mBailte Slachtmhara chun Fine Gall a choinneáil glan 

ó bhruscar. Gabhann muid buíochas leo as an obair chrua maidir le cosc a chur 

ar bhruscar agus é a bhainistiú agus déanfaidh muid iarracht tacaíocht a 

thabhairt dá dtionscnaimh agus dá n-obair ina bpobal áitiúil.    

SPRIOCANNA  

1. An teachtaireacht faoi chosc a chur ar bhruscar a scaipeadh ar fud Fhine 

Gall.  

 

2. Leanúint ar aghaidh ag spreagadh feasacht bruscair agus cosc ar 

bhruscar i measc shaoránaigh óga Fhine Gall tríd an gClár Scoileanna-

Glasa leanúnach a chur chun cinn.   

 

 

3. Tacaíocht, spreagadh agus comhoibriú le cumainn áitritheoirí, grúpaí 

pobail agus na Bailte Slachtmhara ar chosc a chur ar bhruscar agus ar  

ghlanadh. 

 

4. Tabhairt faoi fheachtas oideachaisúil dírithe ar dhumpáil mhídhleathach 

agus diúscairt mhídhleathach agus salachar madraí.   

 

5. Oibriú le gnólachtaí sna pobail i bhFine Gall le go mbeidh siad eolach ar a 

gcuid dualgais maidir le cosc a chur ar bhruscair agus an timpeallacht a 

chosaint.  

 

6. Leanacht ar aghaidh ag tabhairt tacaíochta do thionscnaimh phobail mar 

shampla don Chomórtas Pobail níos Glaine, “Glac-le-Geadán” feachtas na 

Siúlóirí Glasa Madraí.  
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CUR I BHFEIDHM 

Dumpáil Mhídhleathach 

  Is fadhb mhór é dumpáil 

mhídhleathach agus diúscairt 

mhídhleathach do Chomhairle 

Contae Fhine Gall maidir le 

cosc ar bhruscar. Aithníonn 

muid go bhfuil ról lárnach ag 

Forfheidmhiú i ndul i ngleic le 

dumpáil mhídhleathach (féach 

leathanach 18) ach feiceann 

muid chomh maith oideachas 

agus caidreamh poiblí ag obair 

in éineacht le forfheidhmiú.  

 Leanfaidh muid ar aghaidh ag cur chun cinn an fheachtais feasachta d’úinéirítí le 

béim a leagan ar chnuasaitheoirí dramhaíola neamhúdaraithe. Tá dualgais 

dhleathacha ar úinéirí tí maidir le dramhaíl agus bainistíocht bhruscair; caithfidh 

cnuasaitheoir dramhaíola soláthróra a bheith ag gach úinéir tí lena dhramhaíl a 

bhailiú. Tá fógraíocht pictiúrlainne agus raidió agus fógraí i bhfoilsiúcháin Chomhairle 

Contae Fhine Gall san áireamh sa bhfeachtas feasachta.   

 Cuirfidh muid stráitéis le chéile faoi na riachtanais le go mbeidh cnuasaitheoir 

dramhaíola soláthróra ag tiarna talún agus cónaitheoirí i dtithíocht iláitithe ar fud an 

Chontae.  

 Is fadhb leanúnach é dumpáil mhídhleathach bonn ar fud an Chontae. Cuirfidh muid 

chun cinn an Scéim Comhlíonadh Boinn Repak ELT ar ár suíomh agus trí na meáin 

shóisialta.    

 

 Spreagann muid ár saoránaigh le heachtraí maidir le dumpáil mhídhleathach agus 

diúscairt neamhdhleathach a thuairisciú dúinn nuair a fheictear iad. Tugann sé seo 

deis dúinn “áiteanna coitianta dumpála” a aithint le hacmhainní breise a chur i 

bhfeidhm le dumpáil mhídhleathach a stopadh sa gceantar sin. Cuir tuairisc trí 

ríomhphost chuig environment@fingal.ie, a bheidh le feiceáil go soiléir ar shuíomh 

Chomhairle Contae Fhine Gall.  

mailto:environment@fingal.ie


 

 
 

Plean Bainistíochta Bruscair 2019-2021 

  

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

 

 

Rannpháirtíocht an Phobail  

 Leanfaidh Comhairle Contae Fhine 

Gall ar aghaidh ag tacú agus ag cur 

chun cinn an tionscnaimh Déisigh Do 

Shráid.   

 Leanfaidh muid orainn ag tacú agus 

ag cur chun cinn an Tionscnaimh 

Glac-Le-Geadán. Leanfaidh muid 

orainn ag tabhairt cúnaimh do 

ghrúpaí cónaitheoirí le glantacháin 

phobail trí veist hi-vis, bainteoirí 

bruscair, miteoga, málaí, agus i 

gcásanna áirithe péint agus éadach le 

graifítí a ghlanadh a chur ar fáil agus 

a chinntiú go bhfuil an dramhaíl ar fad 

bailithe nuair atá an glanadh déanta.  

 Leanfaidh muid orainn ag tabhairt aitheantais agus ag ceiliúradh na sár-oibre a 

dhéanann na grúpaí seo sa bpobal trí tacaíocht leanúnach a thabhairt don obair a 

dhéanann siad agus tríd an gComórtas Pobail is Glaine Fhine Gall a reáchtáil.   

 Leanfaidh Comhairle Contae Fhine Gall ar aghaidh ina ról comhardaithe don chlár 

Scoileanna-Glasa. Tá sé mar aidhm againn an ráta rannphairtíochta sna 

bunscoileanna, sna hiar-bhunscoileanna agus sna háiseanna oideachais i bhFine Gall a 

choinneáil agus forbairt a dhéanamh ar na scoileanna nach bhfuil creidiúnaithe fós.  

 Leanfaidh ár nOifigeach Oideachais Timpeallachta ar aghaidh ag obair le scoileanna 

agus leis an bpobal níos leithne chun ár dteachtaireacht faoi chosc ar bhruscar a chur 

chun cinn.    

Salachar Madraí 

 Is fadhb leanúnach é salachar 

madraí don timpeallacht ar fud Fhine 

Gall.   

 Aithníonn muid an tábhacht a 

bhaineann le madraí dá gcuid úinéirí, ach 

tá sé riachtanach go bhfeicfear salachar 

madraí mar ghníomh sóisialta 

doghlactha.   

Aithníonn muid riachtanais daoine eile sa 

bpobal, go háirithe seandaoine agus 

gasúir, chun spásanna poiblí atá glan le 

do scíth a ligean, áineas agus spraoi a 

bheith acu. Tá an Chomhairle ag iarraidh 

nascadh agus oibriú le grúpaí sainleasa 

madraí agus siúlóirí madraí ar fud an 
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Chontae chun stop a chur le salachar madraí.  

 

 
Stráitéis Salachair Madraí 
 

 Leanfaidh muid orainn ag cur chun cinn “Aon mhála, aon Bhosca Bruscair”. 

 Leanfaidh muid orainn ag úsáid na meán sóisialta lenár bhfeachtais oideachasúla 

chun feasacht a ardú ar na rioscaí a bhaineann le Toxocara ó shalachar madraí.   

 Leanfaidh muid orainn leis an gclár réigiúnach comharthaíochta salachair madraí 

ar fud an Chontae.   

 Tar éis clár píolóta rathúil, tá an Chomhairle tiomanta d’úsáid leanúnach agus 

d’fheidhmiú céimneach na dteachtaireachtaí fuaime réamh-ríomhchláraithe agus 

braiteoirí gluaisne i gceantair agus ar  thránna atácoitianta ó thaobh siúlóirí 

madraí de.   

 Leanfaidh an Chomhairle ar aghaidh ag tacú le agus ag cur chun cinn an 

tionsnaimh Súilóirí Glasa Madraí. Is tionscamh pobal-bhunaithe é an clár Siúlóirí 

Glasa Madraí, a bhfuil sé mar aidhm aige úinéireacht fhreagrach madraí a 

spreagadh ar bhealach dearfach agus deas, trí chaidreamh a chothú le siúlóirí 

madraí eile. Cuireann siad i gcuimhne d’úinéirí madraí eile piocadh suas i ndiaidh 

a madra, agus málaí salachair breise a thabhairt leo.  

 Spreagann muid saoránaigh eachtraí salachair madraí a thuairisciú dúinn nuair a 

fheiceann siad iad. Tugann sé seo deis dúinn “áiteanna coitianta salachair 

madraí” a aithint, áit a bhfuil muid in ann ár n-acmhainní breise a úsáid leis an 

bhfadhb salachair madraí a réiteach sa gceantar.  

 

 

Míreanna Aon Úsáide 

Leanfaidh an Chomhairle ar aghaidh ag tacú le 

agus ag spreagadh an trasnaithe ó mhíreanna 

indiúscartha aon úsáide (mar shampla buidéil 

phlaisteacha, sceanra plaisteach indiúscartha, 

cupáin caife, srl.) chuig míreanna -in-athúsáide do 

chónaitheoirí agus gnólachtaí ar fud Fhine Gall. 

Aithníonn an Chomhairle gur fadhb náisiúnta í seo, 

ach gur féidir athruithe móra agus aicsin 

dhearfacha a thosú go háitiúil. Tá sé faoinár 

gcúram an t-athrú seo a spreagadh chun eachtraí 

bruscair a laghdú agus feabhas a chur ar an 

timpeallacht ar fud Fhine Gall.     

 Spreagadh muid gnólachtaí chun úsáid a bhaint as 

sceanra adhmaid agus cupáin caife a thugann tú 

leat ar féidir a úsáid arís nó ar féidir a mhuirniú.  
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Forfheidhmiú: Cosc agus Smacht ar Bhruscar 

Is cuid lárnach é forfheidhmiú de bhruscar a bhainistiú i bhFine Gall. Tá sé de dhualgas 

orainn na hAchtanna um Thruailliú ó Bhruscar a chur i bhfeidhm. Nascann muid le grúpaí 

phobail agus cuireann muid chun cinn go gníomhach oideachas agus feasacht chun cosc 

a chur ar bhruscar; aithníonn muid, áfach,  go bhfuil bearta forfheidhmithe riachtanach 

le díriú ar dhaoine aonair agus ar ghrúpaí a thugann neamhaird ar an dlí go hoscailte 

Tá ról lárnach ag Maoir Bhruscair a chinntiú go dtugtar chun láimhe  na daoine a 

thugann neamhaird ar an dlí maidir le bruscar a chaitheamh uathu agus dumpáil 

mhídhleathach. Is iad sin na daoine is tábhachtaí ó thaobh fhorfheidhmiú in aghaidh 

bruscair de agus tá a gcuid scileanna, taithí agus díograis tábhachtach maidir leis seo. 

Oibríonn siad le gnólachtaí agus le scoileanna ar fud an Chontae i gcumas oideachais, ag 

cur comhairle orthu ó thaobh a gcuid dualgais dlíthiúla chun cosc a chur ar bhruscar.  

Spriocanna  

1. Go gcoinneoidh na Maoir Bhruscair láthair láidir ar fud Fhine Gall. 

 

2. Ciontóirí Bruscair a chúiseamh. Oibriú leis an nGarda Síochána agus le 

gníomhaireachtaí ábhartha eile de réir mar is gá.  

 

3. Tabhairt faoi oibriúcháin faireachais faoi cheilt ag áiteanna a mbíonn go 

leor bruscair ar fud an Chontae chun ciontóirí a aithint agus cúnamh a 

thabhairt le hionchúiseaimh.  

 

4. Tabhairt faoi fheachtais forfheidhmithe spriocdhírithe maidir le dumpáil 

mhídhleathach, diúscairt mhídhleathach agus salachar madraí.  

 

5. Oibriú leis an lucht gnó i bhFine Gall le hiad a chur ar an eolas faoi na 

dualgais atá orthu maidir le cosc a chur ar bhruscar agus an timpeallacht 

a chosaint.  

 

 

Cur i bhFeidhm 

Maoir Bhruscair 

 Oibríonn seisear Maor Bruscair de chuid Chomhairle Contae Fhine Gall ar fud an 

Chontae. 

 Cuirfidh muid traenáil leanúnach agus treoracha do Mhaoir Bhruscair chun na 

scileanna cuí a chur ar fáil dóibh chun a cguid dualgas a chomhlíonadh (san áireamh, 

fianaise a chur i láthair sa gcúirt).  

 Déanfaidh muid iarracht a chinntiú go bhfuil na maoir bhruscair le feiceáil sa bpobal.  

Déanann siad patróil ar na bailte agus na sráidbhailte ar fud an Chontae chomh 

maith leis na tránna, áiteanna le go leor bruscair ina bhfuil dumpáil mhídhleathach á 

déanamh agus ceantair eile a bhfuil líon custaiméirí ard iontu. Caitheann na maoir 

bhruscair veist shofheicthe agus tiománann siad feithiclí marcáilte.  
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 Leanfaidh ár Maoir Bhruscair ar aghaidh leis na 

cuairteanna forfheidhmithe ar ghnólachtaí ar fud 

Fhine Gall chun feasacht a ardú ar na 

riachtanais dhlíthiúla agus rialála. Eiseofar 

fíneálacha nuair a theastaíonn siad agus nuair a 

bhíonn siad riachtanach.   

 Cuirfidh ár Maoir Bhruscair an dlí ar dhaoine 

aonair, ar ghnólachtaí agus ar eagraíochtaí atá 

freagrach as comharthaí neamhúdaraithe a chur 

suas.   

Ionchúisimh 

 Leanfaidh muid ar aghaidh ag eisiúint fíneálacha 

ar-an-spota agus ciontóirí bhruscair a ionchúiseamh ar fud an Chontae. D’fhéadfaí 

níos mó cigireachta a bheith déanta ar láithreacha fadhbacha, gnólachtaí 

neamhchomhlíonta agus sealbhóirí tí.   

 Níl cead dramhaíl tí a chur i mboscaí bruscair poiblí. Má bhaintear mí-úsáid astu, 

tógfar iad.   

 Níl cead ag foirgnimh tráchtála na hionaid phoiblí fág anseo a úsáid chun ábhair toirt 

shuntasacha a fhágáil ann. Rachaidh muid sa tóir ar chiontóirí a bhaineann mí-úsáid 

as ionaid phoiblí fág anseo.  

 Leanfaidh muid ar aghaidh ag obair leis an nGarda Síochána agus le heagraíochtaí 

ábhartha eile ar bhealach réamhghníomhach chun an teachtaireacht a neartú nach 

nglactar le  bruscar a chaitear ná le dumpáil mhídhleathach. 

 Leanfaidh muid orainn ag dul sa tóir ar chiontóirí agus leanfar ar aghaidh le fógraí a 

eisíodh a fhiosrú le cinntiú go n-íocfar fíneálacha.  

Feachtas Frithbhruscair Oíche Shamhna 

 D’éirigh go maith lenár bhfeachtas frithbhruscair Oíche Shamhna le roinnt blianta 

anuas, agus leantar ar aghaidh á chur i bhfeidhm do thréimhse an Phlean 

Bainistíochta Bruscair 2019-2021.  

 Leanfaidh muid ar aghaidh ag obair leis an nGarda Síochana, an pobal áitiúil agus 

teagmháil a dhéanamh le gnólachtaí a 

bhfuil ábhair indóite ar a suíomh (e.g. 

boinn, pailéid, adhmad etc.), a bhfuil 

an baol ann go dtófar iad agus go n-

úsáidfear iad i dtinte cnámha. Tá 

oibleagáid agus dualgas ar 

ghnólachtaí a ndramhaíl a bhainistiú 

ar bhealach ceart agus dleathach an t-

am ar fad ach go háirithe thar 

thréimhse Oíche Shamhna.  

 Leanfaidh ionaid athchúrsála 

Chomhairle Contae Fhine Gall ar 

aghaidh ag glacadh le hábhair indóite 
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(mar dhramhaíl théagartha 

agus adhmad) ó 

chónaitheoirí saor in aisce 

sna laethanta roimh Oíche 

Shamhna.  

 

Salachar Madraí  

 Leanfaidh muid ar aghaidh 

lenár n-iarrachtaí 

leanúnacha le maoir mhadraí 

Chomhairle Contae Fhine 

Gall le stop a chur le 

salachar madraí ar nó in aice 

le bealaí ar siúlóidí do mhadraí iad, tránna agus áiteanna coitianta do shalachar 

madraí.  

 D’fhéadfadh maoir “Taobh Amuigh de hUaireanta” a bheith curtha chuig áiteanna a 

mbíonn daoine ag siúl le madraí chun ciontóirí srathacha a bhíonn ag caitheamh 

bruscar uathu a fháil sna tráthnónta nó san oíche.  

Oibriúcháin Faireachais Faoi Cheilt 

 Tá leas bainte againn as oibriúcháin faireachais faoi cheilt (aonaid faireachais, móibíl 

agus statacha san áireamh) ag áiteanna móra bruscair le blianta fada chun ciontóirí a 

aithint agus a ionchúiseamh. Leanfaidh muid ar aghaidh ag baint úsáid as na 

teicneolaíochtaí seo.   

 Déanfaidh muid ár machnamh ar leas a bhaint as teicneolaíochtaí a nochtadh. 

D’fhéadfadh an úsáid a bhaintear as dróin, satailítí agus caighdeán de haonaid CCTV 

níos fearr ionchúiseamh a chinntiú ó thaobh dramhaíl mhídhleathach.   

 Tógfaidh muid aicsean ina n-aghaidh sin a chaitheann dramhaíl ag bainc athchúrsála 

agus leanfaidh muid ar aghaidh ag úsáid ceamaraí faireachais ag suíomhanna 

fadhbacha.   
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Freagrachtaí Gnólachtaí do Bhruscair 

 

Cuireann an tAcht um Thruailliú Bruscair 1997-2009 dualgais dhlíthiúla ar 

Ghnólachtaí chun Bruscar a rialú. Is coireanna faoin Acht iad seo a leanas: 

 

 Muna gcoinnítear cosáin, pábhálacha, agus gáitéir cóngarach d’áitribh saor ó 

bhruscar (toitíní úsáidte, admhálacha, rapair etc.) 

 Ag cur suas póstair nó comharthaí gan aon chead nó ag cur fógraí ar charanna.   

 Ag cur dramhaíl tráchtála i mboscaí bruscair poiblí.  

 Ag dumpáil ábhair in áit nach ionad dramhaíola údaraithe iad.  

 Tá dualgais breise ar oibritheoirí líonra móibíleacha agus eagarthóirí d’imeachtaí 

mhóra.  

 

 

CRM (Bainistíocht ar Chaidreamh le Custaiméirí)   

 Bainfidh muid úsáid as an gcóras CRM le fadhbanna bruscair a thuairiscíonn an pobal 

agus páirtithe leasmhara eile a logáil, a thaifead agus a chur i bhfeidhm.   

 Spreagann muid saoránaigh le heachtraí dumpála mídhleathaí, bruscar a chaitear, 

salachar madraí nó aon fhadhbanna eile a bhaineann le bruscar a thuairisciú dúinn 

go díreach ag úsáid ár seoladh ríomhphoist: environment@finglal.ie  nó trí 

fixyourstreet.ie . 

 

  

mailto:environment@finglal.ie
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Oibriúcháin 
 

Is é bruscair a chaitear uait an cineál truailliú ar 

chomhshaoil is feiceálaí atá feicthe ag muintir 

Fhine Gall – cuireann sé isteach ar na daoine atá 

ina gcónaí ann, ag obair, agus a thagann ar 

cuairt/a thagann tríd an gContae.  

Oibríonn ár bhfoireann oibriúcháin go laethúil le 

cinntiú go gcoinnítear Fine Gall glan. Scuabtar na 

sráideanna go laethúil ar bhunús sceidil le linn na 

seachtaine, folaítear na boscaí bruscair go 

laethúil i go leor áiteanna agus cuireann muid 

freagra ar iarratais maidir le bruscair a 

d’fhéadfadh teacht chugainn ó lá go lá.   

Cibé cén cineál agus scála eachtra bruscair - 

bruscar a chaitear uair amháin nó go leor 

bruscair ar scála mór –, freagraíonn ár 

bhfoireann glantacháin.  

 Spriocanna 

1. Tabhairt faoi shráideanna a ghlanadh, bruscair a phiocadh agus boscaí 

bruscair a fholamhú ar fud Fhine Gall bunaithe ar bhealaí sceidealaithe 

agus minicíocht socruithe agus freagra a chur ar eachtraí bruscair a 

chaitear uait.   

 

2. Gníomhaíochtaí glantacháin atá dírithe ar áiteanna le go leor bruscair 

agus áiteanna aitheanta dumpála. 

 

3. Oibriú leis an bpobal áitiúil chun cosc a chur ar bhruscar agus tacú le 

tionscnaimh pobail agus glanadh pobail.  

 

4. Tabhairt faoi ardú ar glantachán agus ar bhruscar a phiocadh ag tránna 

agus ag áiteanna caitheamh aimsire i rith an tsamhraidh. 

 

 

5. Clár boscaí bruscair nua a chur i bhfeidhm ar fud an Chontae do bhoscaí 

bruscair a bhfuil damáiste déanta dóibh nach féidir a úsáid níos mó.   

 

Cur i bhfeidhm  

Glantachán Sráide 

 Leanfaidh Comhairle Contae Fhine Gall ar aghaidh ag cur i bhfeidhm sráideanna a 

ghlanadh, bruscar a phiocadh agus boscaí bruscair a fholamhú ar an sceideal atá ann 

faoi láthair agus minicíocht socruithe sna bailte, sráidbhailte agus sna bruachbhailte.  

 Déanfar athbhreithniú ar an sceideal go tréimhsiúil le cinntiú go bhfuil sé feiliúnach 

agus éifeachtach le hardchaighdeán glaineachta a choinneáil ar fud an Chontae.  



 

 
 

Plean Bainistíochta Bruscair 2019-2021 

  

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

 

 Is fadhb leanúnach é dumpáil mhídhleathach agus diúscairt mhídhleathach ar fud 

Chomhairle Contae Fhine Gall. Leanfaidh foirne glantacháin ar aghaidh ag glanadh 

áiteanna a bhfuil málaí bruscair, dramhaíl théagartha, troscán, dramhaíl tógála agus 

scartála, boinn agus ábhair dramhaíola ghuaiseacha dumpáilte. Labhróidh na foirne 

le Maoir Bhruscair le ciontóirí a aithint agus a ionchúiseamh.   

 Coinneoidh an Chomhairle an flít glantacháin reatha, a chuimsíonn ceithre scuabadóir 

sráide bheaga agus seacht scuabadóir sráide mhóra. Le linn an fhómhair agus an 

gheimridh, faigheann an Chomhairle dhá aonad bhreise atá in ann bruscar duilleoga 

a phiocadh suas.   

 Déanfar athbhreithniú ar na riachtanais flít go bliantúil le cinntiú go bhfuil siad in ann 

ag an leibhéal oibriúcháin atá riachtanach ar fud an Chontae. 

 

Polasaí Boscaí Bruscair 
 

 Déanfar machnamh ar stadanna bus, ar phríomhbhealaí chuig ionaid 

siopadóireachta, ar scoileanna, ar pháirceanna agus ar thránna mar áiteanna ar 

cheart tús áite a thabhairt dóibh do bhoscaí bruscair.  

 Déantar suirbhé sula gcuirtear bosca bruscair nua in áit. Cinnteoidh Fine Gall go 

bhfuil a ndóthain boscaí bruscair ar fud an Chontae agus go bhfuil na hacmhainní 

ann le cinntiú go mbeidh freastal déanta orthu go minic.  

 Déanfaidh muid athbhreithniú ar na háiteanna a gcuirtear na boscaí bruscair agus an 

mhinicíocht in áiteanna áirithe a bhfuil an daonra tar éis fás ann le blianta beaga 

anuas le cinntiú go bhfuil na háiteanna seo ag fáil na seirbhíse cuí.   

 Sa gcás go bhfuil mí-úsáid á baint as bosca bruscair trí dhumpáil dramhaíola tí, ar  

cion é faoin Acht um Thruailliú ó Bhruscar, is é polasaí na Comhairle ná an bosca 

bruscair a thógáil. Déanfaidh an Chomhairle athbhreithniú ar an bpolasaí le 

machnamh a dhéanamh ar aon réiteach féideartha eile.  

 Tá scaradh amach iontach tarlaithe le boscaí bruscair inchruibrinn na gréinne i 

mBinn Éadair trí scéim píolóta. Úsáideann na boscaí bhruscair seo braiteoirí le 

hinsint do na glantóirí sráide nuair a bhíonn siad lán. Déanfar machnamh síneadh 

ama a chur leis an scéim d’áiteanna eile chun éifeacht a fheabhsú sna háiteanna a 

bhfuil na boscaí bruscair lonnaithe.  

 Cuireann Comhairle Contae Fhine Gall boscaí bruscair breise ar fáil ar bhealaí 

atágar d’ionaid cheoil mar shampla Caisleán Mhullach Íde ar lá a mbeadh 

ceolchoirm nó ócáid ar siúl ann. Bíonn na sráidbhailte thar timpeall air glanta agus 

an bruscar pioctha tar éis ceolchoirm a bheith thart le cinntiú nach bhfuil aon 

bhruscar iarmharach fágtha.  

 Cuirfear boscaí bruscair breise ar fáil in áiteanna ardscéimhe a fheiceann ardú ar 

líon na gcustaiméirí agus uimhreacha cuairteoirí le linn mhíonna an tsamhraidh.   

 

 

Áiteanna Ardscéimhe 

 Tá 88km de chósta, tránna agus áiteanna cladaí i bhFine Gall a bhfuil an-tóir orthu le 

linn mhíonna an tsamhraidh. Déantar níos mó glanadh agus bruscar a phiocadh sna 
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háiteanna seo chomh maith le 

soláthar boscaí bruscair breise 

agus teicneolaíochtaí nua le 

cinntiú go gcoinnítear an t-

ardchaighdeán. 

 Leanann muid ar aghaidh ag 

bainistiú dramhaíola i spásanna 

glasa oscailte agus in áiteanna 

ardscéimhe eile le cinntiú gur 

féidir leis na cónaitheoirí sult a 

bhaint as na háiteanna seo go 

sábhailte. Déanfar é seo níos 

minice le linn mhíonna na tsamhraidh.   

 

Córas CRM Bainistíocht ar Chaidreamh le Custaiméirí 

 Leanfaidh Comhairle Contae Fhine Gall ar aghaidh ag úsáid an chórais Bainistíocht ar 

Chaidreamh le Custaiméirí (CRM) le heachtraí faoi bhruscar ar fud an Chontae a 

logáil. Tá ról tábhachtach ag an gcóras in áiteanna le go leor bruscair a aithint, 

dumpáil mhídhleathach agus eachtraí gaolmhara eile. Trí logáil agus taifead a 

dhéanamh ar na sonraí ar an gcóras Bainistíocht ar Chaidreamh le Custaiméirí, is 

féidir leis an gComhairle an fhoireann agus na flíteanna a chur sna háiteanna is mó a 

dteastaíonn siad. 

 Spreagann muid saoránaigh leis an méid eolais agus is féidir a chur ar fáil faoi 

eachtraí bruscair nuair a dhéantar teagmháil dhíreach linn, an áit san áireamh agus 

cur síos ar an eachtra agus meastachán ar an méid ábhair atá i gceist. Tugann sé 

seo deis dúinn freagairt don eachtra go cuí.   

 Ar admháil d’eachtra bruscair a chaitear nó dumpáil tríd an gcóras CRM nó Deisigh 

Do Shráid, beidh foireann glantacháin curtha ann lena ghlanadh suas. Déanfaidh na 

Maoir Bhruscair imscrúdú ar an eachtra.   

 

 
Freagra ar Graifítí 

 

 Leanfaidh Comhairle Contae Fhine Gall ar aghaidh ag cur i bhfeidhm an pholasaí 

reatha graifítí a bhaineann le marcáil agus graifítí eile a bhaint ó áiteanna poiblí 

mar a iarrtar tríd an gcóras CRM.   

 Tá muid faoi láthair ag breathnú ar scéim a rith le cead a thabhairt d’ealaíontóirí 

graifítí agus ógeagraíochtaí úsáid a bhaint as boscaí fóntais i gceantair uirbeacha 

mar spásanna rialaithe d’ealaín sráide. 

 Déanfaidh Comhairle Contae Fhine Gall dianiarracht tacú le tograí a chuireann 

spásanna tiomnaithe ar fáil d’ealaíontóirí graifítí le healaíon nua-aimseartha 

uirbeach a chruthú ar bhealach a chuireann leis an timpeallacht ar fud an 

Chontae. 
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Ionaid Fóntais Phoiblí, Ionaid Fág Anseo agus Ionaid 

Athchúrsála 

 Feidhmíonn Comhairle Contae Fhine Gall dhá Ionad Athchúrsála, Bóthar an Inbhir, 

Sord agus Cúil Mhín.   

 Cuirfidh muid bainc athchúrsála phoiblí do ghloine, cannaí agus teicstíleacha ar fáil 

ag láithreacha feiliúnacha chun éileamh an Chontae a chomhlíonadh. Tá liosta de na 

hionaid athchúrsála san áireamh in Iarscríbhinn 3. 

 Coinneoidh muid láthair d’ionaid fág anseo go hoiriúnach.  

 Cuimhneoidh muid ar láithreánú agus ar cheisteanna comharsan nuair a bhíonn muid 

ag roghnú láithreacha nua d’ionaid athchúrsála, ag tabhairt san áireamh torann 

poitéinseal agus ceisteanna núise.  

 Baileoidh muid sonraí úsáide do bhainc athchúrsála agus cuirfidh muid an tonnáiste 

ar fáil go poiblí. 

 Coinneoidh muid ionaid athchúrsála poiblí ag Bóthar an Inbhir, Sord agus Cúil Mhín, 

Baile Átha Cliath 15.  

 Tá na hIonaid Athchúrsála tar éis glacadh le dramhaíl théagartha agus bailiúcháin 

adhmaid sa tréimhse roimh Oíche Shamhna leis an méid ábhair do thine chnámha a 

laghdú sa bpobal ag an am sin. Glacadh leis na bailiúcháin go maith agus d’éirigh go 

maith leo, mar sin tá sé feicthe go mbeith sé ag leanúint ar aghaidh amach anseo.   

 

 

Sonraí ar shuíomh Chomhairle Contae Fhine Gall 

www.fingalcoco.ie faoi uaireanta oscailte (uaireanta 

oscailte an tsamhraidh san áireamh) na n-ionad 

athchúrsála ar fud an Chontae chomh maith le liosta  de 

na hábhair atá inghlactha ag na hionaid seo.  

 

   

http://www.fingalcoco.ie/
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4. Monatóireacht a dhéanamh ar Chur i bhFeidhm an Phlean 

Bainistíochta Bruscair 2019-2021  
 

Cur i bhFeidhm  

 Déanfar monatóireacht ar spriocanna éagsúla den phlean trí aicsin inláimhsithe agus 

spriocanna réalaíocha mar a leagtar amach in Iarscríbhinn 1. 

 

 

Freagracht  
 

 Beidh an Stiúrthóir Seirbhísí don Timpeallacht agus an Rannóg Seirbhísí Uisce i 

gceannas ar cosc a chur ar bhruscar, ar fheasacht agus ar spriocanna 

forfheidhmithe.    

 Beidh an Rannóg Oibriúcháin, freagrach don Stiúrthóir Seirbhísí don Rannóg 

Oibriúcháin, i gceannas ar spriocanna bruscair bainistíochta oibríochtúla.  

 

 
Feidhmiú a Thomhas 

 Déanfaidh Comhairle Contae Fhine Gall athbhreithniú ar an obair maidir le 

hathbhreithnithe sceidealaithe de Phleananna seirbhísí bliantúla/Pleananna 

Oibriúcháin. 

Tuairisciú 

 Cuirfear tuairisc stádais i láthair na Seirbhísí Timpeallachta agus Uisce SPC go 

bliantúil chun tuairisc a thabhairt ar an obair de réirna spriocanna.  

 Foilseofar achoimre ar na torthaí sa Tuairisc Bhliantúil. 
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Iarscríbhinn 1: Plean Forfheidhmithe  
 

Uimh. Gníomhaíochtaí Forfheidhmithe Rannóga i gCeannas Scála Ama 

FEASACHT 

1. An Scéim Repak do 

Bhoinn atá Caite a chur 

chun cinn ar fud Fhine 

Gall. 

Bainte 

Amach/Níl sé 

Bainte 

Amach 

Cinneadh 

Timpeallachta 

Leanúnach 

2019-2021 

2. Cruinnithe 

comhairliúcháin a 

reáchtáil do choistí na 

mBailte Slachtmhara i 

bhFine Gall.  

Bainte 

Amach/Níl sé 

Bainte 

Amach 

Oibriúcháin Uair amháin 

in aghaidh 

na bliana  

3. An seoladh ríomhphoist 

environment@fingal.ie a 

chur chun cinn i 

gComhairle Contae Fhine 

Gall. 

Bainte 

Amach/Níl sé 

Bainte 

Amach 

Feasacht Chomhshaoil Leanúnach 

2019-2021 

4. Na dámhachtainí bliantúla 

Pobail Níos Glaine; 

rannpháirtíocht gnónna 

sna dámhachtainí a ardú 

Bainte 

Amach/Níl sé 

Bainte 

Amach 

Feasacht Chomhshaoil Leanúnach 

2019-2021 

5. Leathnú ar an scéim Glac-

le-Geadán. 

Bainte 

Amach/Níl sé 

Bainte 

Amach 

Feasacht Chomhshaoil Leanúnach 

2019-2021 

6. Leanúint ar aghaidh leis 

an gclár comharthaí 

Salachair Madra ar fud an 

Chontae.  

Bainte 

Amach/Níl sé 

Bainte 

Amach 

Feasacht Chomhshaoil Leanúnach 

2019-2021 

7. Leanúint ar aghaidh leis 

an gClár Siúlóirí Glasa 

Madraí. 

Bainte 

Amach/Níl sé 

Bainte 

Amach 

Feasacht Chomhshaoil Leanúnach 

2019-2021 

FORFHEIDHMIÚ 

8. An méid Maor Bruscair a 

choinneáil agus cur leis (6 

atá ann faoi láthair). 

Bainte 

Amach/Níl sé 

Bainte 

Amach 

Cinneadh 

Timpeallachta 

Leanúnach 

2019-2021 

9. Sprioc de 900 fíneáil 

bhruscair sa mbliain (le 

bheith athbhreithnithe go 

bliantúil). 

Bainte 

Amach/Níl sé 

Bainte 

Amach 

Cinneadh 

Timpeallachta Sa mBliain 

mailto:environment@fingal.ie
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10. Úsáid a bhaint as aon 

mhaoiniú ón rialtas chun 

infheistíocht a dhéanamh 

i dtrealamh faireachais 

bhruscair nua. 

Bainte 

Amach/Níl sé 

Bainte 

Amach 

Cinneadh 

Timpeallachta Leanúnach 

2019-2021 

11. Tabhairt faoi fheachtas 

frithbhruscair Oíche 

Shamhna.  

Bainte 

Amach/Níl sé 

Bainte 

Amach 

Cinneadh 

Timpeallachta Go Bliantúil 

12. Díriú ar bhailitheoirí 

dramhaíola 

neamhúdaraithe ó 

shealbhóirí tí. 

Bainte 

Amach/Níl sé 

Bainte 

Amach 

Cinneadh 

Timpeallachta Leanúnach 

2019-2021 

13. Tabhairt faoi 

ghníomhaíochtaí 

frithshalachair mhadra 

forfheidhmithe.  

Bainte 

Amach/Níl sé 

Bainte 

Amach 

Cinneadh 

Timpeallachta Leanúnach 

2019-2021 

OIBRIÚCHÁIN 

14. Boscaí bruscair a 

fholamhú go rialta agus 

ar ghnáthamh ar fud an 

Chontae: 90% de bhoscaí 

bruscair le bheith folaithe 

gach lá; an chuid eile den 

10% le bheith folaithe 

taobh istigh de 

sheachtain. 

Bainte 

Amach/Níl sé 

Bainte 

Amach 

Oibriúcháin Leanúnach 

2019 -2021 

15. Athbhreithniú a 

dhéanamh ar shocrúcháin 

na mboscaí bruscair ar 

fud an Chontae 

Bainte 

Amach/Níl sé 

Bainte 

Amach 

Oibriúcháin 
Leanúnach 

2019-2021 

16. Machnamh a dhéanamh 

ar an gclár píolóta do 

bhoscaí bruscair gréine in 

áiteanna a n-úsáidtear 

iad go minic a leathnú 

amach 

Bainte 

Amach/Níl sé 

Bainte 

Amach 

Oibriúcháin 
2019 -2020 

17. Stádas Léig Bhruscair an 

IBAL “níos glaine ná 

normaithe na hEorpa” a 

choinneáil mar bhunús, i 

mbailte Fhine Gall.  

Bainte 

Amach/Níl sé 

Bainte 

Amach 

Oibriúcháin 
Leanúnach 

2019-2021 

18. Cinntiú go bhfuil teacht ar 

áis aisghabhála agus 

ionaid fág anseo do bhaill 

an phobail. Uaireanta 

oscailte agus láithreacha 

le bheith ar fáil ar 

Bainte 

Amach/Níl sé 

Bainte 

Amach 

Oibriúcháin 
Leanúnach 

2019-2021 
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shuíomh Chomhairle 

Contae Fhine Gall. 

19. Sceideal glantacháin do 

thránna an tsamhraidh a 

choinneáil.  

Bainte 

Amach/Níl sé 

Bainte 

Amach 

Oibriúcháin Leanúnach 

2019-2021 

20. Bainistíocht Bhruscair ar 

spásanna oscailte leis an 

leibhéal glaineachta 

riachtanach a 

chomhlíonadh. 

 

Bainte 

Amach/Níl sé 

Bainte 

Amach 

Oibriúcháin Leanúnach 

2019-2021 
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ  EAGARTHÓIREACHTA COMHUAINÍOCHTA 

21. Coinnigh an córas CRM do 

ghearáin agus fógraí faoi 

bhainistíocht bhruscair. 

Freagra a chur le linn na 

tréimhsí ama bunaithe 

taobh istigh de Chairt 

Shaoránaigh.  

Bainte 

Amach/Níl sé 

Bainte 

Amach 

Oibriúcháin/ Rannán 

Comhshaoil 

Leanúnach 

2019-2021 

22. Athbhreithniú a dhéanamh 

ar staitisticí ó phlean 

gníomhaíochta CRM a chur 

le chéile d’aon áit a 

dteastaíonn aicsean ann.  

Bainte 

Amach/Níl sé 

Bainte 

Amach 

Oibriúcháin/ Rannán 

Comhshaoil Go Bliantúil 

23. Uasdátú a dhéanamh ar 

shuíomh Chomhairle 

Contae Fhine Gall le 

heolas riachtanach faoin 

timpeallacht agus faoi 

bhruscar. 

Bainte 

Amach/Níl sé 

Bainte 

Amach 

Oibriúcháin/ Rannán 

Comhshaoil Leanúnach 

2019-2021 

24. Dul chun cinn a thuairisciú 

in aghaidh an Phlean 

Bainistíochta Bruscair go 

bliantúil chuig an SPC 

Comhshaoil.   

Bainte 

Amach/Níl sé 

Bainte 

Amach 

Oibriúcháin/ Rannán 

Comhshaoil Go Bliantúil 
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Iarscríbhinn: Comhchomhairle  
 

 Reáchtáladh cruinniú le hOifigigh Chomhairle Contae Fhine Gall, foireann Oibriúcháin 

agus Timpeallachta ar an 1 Feabhra 2018. 

 Cruinniú le baill choistí na mBailte Slachtmhara ar an 14 Feabhra 2018. 

 Cuireadh baill Tofa, Baill SPC, coistí na Bailte Slachtmhara agus páirtithe leasmhara 

eile1 ar an eolas i scríbhinn faoin gcomhairliúcháin don Phlean Bainistíochta Bruscair 

2019-2021 ar an xx xx 2018. 

 Bhí an dréacht uaslódáilte ar www.fingalcoco.ie ar an xx xx 2018. 

 Cuireadh cóipeanna crua ar fáil d’oifigí Comhairle Contae Fhine Gall (Sord agus Baile 

Bhlainséir), halla Bhaile an Bhrigín agus ag gach Leabharlann Chontae ón xx xx 

2018. 

 Curtha fógra ar an Raidió ag tabhairt cuireadh do ráitis ar an dréachtphlean ar xx FM, 

xx xx 2018 go xx xx 2018, san áireamh (x uair a rinneadh an fógra). 

 Foilsíodh fógraí nuachtáin san xx ar an xx xx 2018. 

 Dúnadh an tréimhse chomhairliúcháin ar an xx xx 2018. 

 X (x Uimh.) aighneacht ar Dhréacht-Phlean Bainistíochta Bruscair a fuarthas.   

 Cuireadh achoimre de na haighneachtaí agus freagraí os comhair an SPC 

Timpeallachta ar an xx xx 2018.  D’aontaigh an SPC Timpeallachta go mbeadh an 

plean athbhreithnithe tugtha ar aghaidh chuig an gComhairle. 

 Cuireadh an Plean Bainistíochta Bruscair 2019-2021 os comhair na Comhairle ar an 

xx xx 2018.  D’aontaigh Comhairle Contae Fhine Gall an Plean Bainistíochta Bruscair 

ar an xx xx 2018. 

 

  

                                                           
1
 Gnó Éireannach in aghaidh Bruscair (IBAL), An Taisce, Comhlachas Tráchtála 

http://www.fingalcoco.ie/


 

 
 

Plean Bainistíochta Bruscair 2019-2021 

  

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

 

Iarscríbhinn 3: Ionaid Diúscairt Dramhaíola agus Téarnaimh i 

bhFine Gall  
 

Ceantar Seoladh Gloine

 

Cannaí

 

Teicstíleacha 

 
     

Baile Brigín SuperValu    

Baile Brigín Carrchlós an tSéipéil    

Baile Brigín Carrchlós Bhaile Bhrigín    

Baile Brigín Cumann CLG Uí Dhuibhir    

Baile Brigín Ionad Siopadóireachta Ghort an Mhuilinn    

Baile Brigín Cumann Peile An Ghléib an Tuaisceart    

Baile Dúill Cumann Badmantain Bhaile Dhúill    

Baile Ghrífín Teach Ósta Campion    

Baile Ghrífín Cumann CLG Inis Fall     

Baile Ghrífín Reilig Fhine Gall    

Baile Bachaille Cumann pitseála agus amais    

Baile Mhic 
Dhoinn  

Teach Ósta an tSionnaigh    

Baile an Ridire  Teach Ósta Bhaile an Ridire    

Baile Scadán  Carrchlós an tSéipéil    

Baile Bhlainséir Cumainn Ghailf Fhaiche an Leamháin    

Baile Bhlainséir Páirc Mílaoise    

Baile Bhlainséir Ionad Siopadóireachta Bhaile Bhlainséir    

Baile Bhlainséir Carrchlós Tesco Phlásóg na Rós     

Cúil Mhín  Ionad Athchúrsála Chúil Mhín    

An Chorr Dhubh  Ionad Acmhainní An Chorr Dhubh    

Domhnach Bat  Ionad Pobail Dhomhnach Bat/Port 
Reachrann 

   

Domhnach Bat  Carrchlós Thrá Dhomhnach Bat    

Domhnach Bat  Páirc Charbhán    

Domhnach Bat  SuperValu    

Baile Gháire Baile Gháire    

Binn Éadair Carrchlós na Muiríne    

Binn Éadair Carrchlós ‘Taiscumar’ (in aice leis an 
mullach) 

   

Binn Éadair Mullach Bhinn Éadair (carrchlós an tí    
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ósta) 

An Bealach Beag, 
Cluain Aodha  

Ionad Siopadóireachta ann Bhealaigh 
Bhig 

   

Loch Sionnaigh  Ionad Siopadóireachta Loch Sionnaigh    

Lusca Cumann CLG Round Towers    

Lusca / Na Sceirí   Bóthar Lusca/ Na Sceirí (Acomhal Ard 
Giolláin) 

   

Mullach Íde  Carrchlós Thrá Mhullach Íde    

Mullach Íde  Cumann Droichid Mhullach Íde    

Mullach Íde  Caisleán Mhullach Íde    

Mullach Íde/ 
Baile Ghrífín 

Cumann CLG Innisfail     

Baile an 
Mhiolbhardaigh  

Cumann Cruicéad Hill    

An Aill  Lana an tSéipéil    

An Aill Reilig    

An Aill Carrchlós an Tí Ósta    

An Aill Bóthar leataobh an Aill (Ceantar beag 
Foraoise), Aerfort 

   

An Seanbhaile Teach Poiblí an tSeanbhaile    

Baile an 
Phóirtéaraigh 

Páirc Mílaoise    

Baile an 
Phóirtéaraigh 

Carrchlós Fhaiche Spóirt Bhaile an 
Phóirtéaraigh 

   

Baile an 
Phóirtéaraigh 

Carrchlós Bhóthar Dumhach Ghailf    

Baile an 
Phóirtéaraigh 

Cumann Spóirt & Fóillíochta an 
Phóirtéaraigh 

   

Baile an 
Phóirtéaraigh 

Carrchlós thrá an Phóirtéaraigh (Cumann 
Tuaithe) 

   

Port Reachrann Leataobh ag siopa an bhaile    

Plásóg na Rós Tesco    

Plásóg na Rós Reilig nua Phlásóg na Rós    

An Ros Bealach isteach chuig Eastáit San 
Caitríona 

   

An Ros Páirc Charbhán Hilly Skilly     

An Ros Carrchlós Trá na Rosa an Deisceart    

An Ros Páirc Charbhán Ryan    

An Ros Cumann CLG San Maurs    
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An Ros Carrchlós Tesco    

Na Sceirí Carrchlós Barbarnageara    

Na Sceirí Bóthar Dáileacháin na Sceirí     

Na Sceirí An Trá Theas, Ar aghaidh Casaíne Bob    

Na Sceirí Áit Garda Tarrthála, Bóthar an Chuain    

Cill Fhionntain SuperValu    

Cill Fhionntain Taobh amuigh de Reilig Phlásóg San 
Fintan 

   

Cill Fhionntain Cumann Leadóige Phlásóg Sutton    

Cill Fhionntain Supervalu Chrois Chill Fhionntain    

Sord Timpeallacht Iosta Lána an Uisce     

Sord Celestica / CLG San Cholm Cille    

Sord Ionad Siopadóireachta Mhainéar Sord    

Sord Páirc Ghnó Thaobh an Aerfoirt    

Sord CLG Fingallian    

Sord   Halla Rivervalley Scouts    

Sord Ionad Athchúrsála an Inbhir    

 


