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23 Meán Fómhair 2020               An Rannóg Pleanála,  

Comhairle Phort Láirge, 
Foirgneamh Menapia 

An Meal, 
                               Port Láirge. !

Aighneacht maidir le hIarratas Pleanála 20/576 (Shinebright Ltd) !
A chara, !
Déanaim tagairt don iarratas thuas luaite agus cuirim an aighneacht seo faoi do bhráid.  !!
1. Réamhrá !
1.1 Is ball de Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge mé agus déanaim ionadaíocht ar an 
gceantair lena bhaineann an iarratas seo. Táim i mo chonaí i nGaeltacht na nDéise agus táim 
tiomanta tacú le spriocanna an phobail i dtaobh caomhnú agus forbairt an cheantair mar phobal 
Gaeltachta.  !
1.2 Nílimse i gcoinne fhorbairt tithíochta sa cheantair, agus ní chreidimse go bhfuil mórmhór na 
ndaoine sa Rinn in éadain tithe a bheith tógtha sa cheantair. A mhalairt ar fad, tuigtear go háitiúil go 
bhfuil géarghá le breis tithe i nGaeltacht na nDéise chun freastal ar éileamh áitiúil, agus chun tacú le 
teaghlaigh óga na háite ach go háirithe.  !!
2. Comhthéacs !
2.1 Is cuid de Ghaeltacht na nDéise é an Rinn, agus tá an ceantair laisigh de Limistéir Pleanála 
Teanga ainmnithe ag an Rialtas faoi Acht na Gaeltachta 2012.  !
2.2 Tá plean teanga forbartha ag an bpobal le caomhnú na Gaeltachta mar an bpríobh sprioc. Tá an 
plean seo faomhaithe ag an Rialtas agus tá infheistíocht suntasach déanta chun an bplean a chuir i 
bhfeidhm.  !
2.3 Is iad an dhá baol is mó le inmharrthanacht na Gaeltachta ná a) ganntanas tithíochta 
inachmhainne agus sóisialta do theaghlaidh óga na háite a bhfuil fonn uathu a gclainne a thógáint 
trí mhean



na Gaeilge agus b) an fás mór atá tagtha ar líon na ndaoine gan Gaeilge atá tar éis bogadh isteach 
sa cheantair chun tithe a cheannach.  !!
3. Tionchar Teangeolaíochta !
3.1 Tá sé intuigthe i bPlean Forbhartha Chontae Phort Láirge go bhfuil géarghá le cionroinn na 
gcainteoirí Gaeilge atá gníomhach agus comhtháite sa phobal, a choimead agus a caomhnú. Tá sé 
ráite go follasach sa Phlean go ngoilleann aon titim ar líon na gcainteoirí ar inmharthannacht na 
Gaeltachta. De réir an phlean tá an Údarás Pleanála “committed to protecting and enhancing the 
Gaeltacht and to preventing the dilution of its unique linguistic and cultural environment through 
the influx of non-Irish speakers.” !
3.2 Ba cheart ráiteas tiochair teangeolaíochta a lorg chun stáidéar cuimsitheach a dhéanamh ar an 
drochthionchar a bheadh ag an bhforbairt seo ar an nGaeltacht i dtaobh an Ghaeilge a bheith mar 
theanga labhartha an phobail. Ba cheart go mbeadh an ráiteas seo ullmhaithe ag saineolaí 
neamhspleách.  !
3.3 Níor cheart cead pleanála a thabhairt má thá baol aon go mbainfeadh an fhorbairt ó spriocanna 
na Comhairle i dtaobh cosaint agus cothabháil oidhreacht cultúrtha agus teangeolaíochta na 
Gaeltachta, nó a spriocanna i gcoinne laghdú timpeallacht uathúil theangeolaíoch agus cultúrtha na 
Gaeltachta trí insní dhaoine nach labharann Gaeilge. !!
4. Coinníollacha Áitíochta !
4.1 De réir Alt 39(2) don Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 tá is féidir le údarás pleanála srianta 
nó coiníollacha ar leith ar úsáidí aon fhoirgneamh atá ceadaithe acu - lena n-airítear coinníollacha 
áitíochta. Is feidir foráil teanga a chuir i bhfeidhm ar úsáid tithe faoin reachtaíocht seo. De réir an 
Phlean Forbartha is féidir le riachtanas tithíochta áitiúil a bheith curtha faoi chabidil ag an Údarás 
Pleanála agus measúnú á dhéanamh acu ar iarratas pleanála.  !
4.2 Má bhronntar cead pleanála ba cheart coinníollacht aitíochta a chuir i bhfeidhm ar mhaithe le 
caomhnú na Gaeltachta agus drochthionchar an fhorbairt seo a laghdú. Ba chóir foráil teanga a 
leagaint ar 80% dosna tithe, sé sin ba cheart cumas labhartha Gaeilge feidhmiúil láidir a éileamh, 
agus an foráil seo a bheith i bhfeidhm thar tréimhse 25 bhliain. Caithfidh slat tomhais agus córas 
measúnú agus monatóireachta cuimsitheach a bheith i bhfeidhm ag an gComhairle roimh cead a 
thabhairt. Ba cheart go mbeadh deis ag an bpobal bheith bainteach le forbairt an shlat tomhais 
agus an córas measúnú.  !
4.3 Tá an Rinn aitheanta mar cheantar atá faoi bhrú uirbeach sa Phlean Forbhartha agus mar sin tá 
dualgas ar iarrathóir fíor-riachtanas tithíochta áitiúil a léiriú. Tá éileamh áitiúl ar tithíocht sa 
cheantair ach is ar tithe inachmhainne agus tithe shoisialta atá an éimeamh sin. Ba chóir stáidéar a 
dhéanamh ní amháin ar leibhéal an riachtanas tithíochta áitiúil atá sa cheantair ach ar an gcineál 
éileamh atá ann. Ba cheart riachtanas áitiúil a leagaint ar an 20% dosna tithe nach bhfuil foráil 
teanga ag baint leo, chun freastal ar éileamh áitiúil agus chun cloí le spriocanna an Phlean 
Forbartha. 



!
5. Scála agus Dlús !
5.1 Tá scála na forbartha seo i bhfad ró-mhór don cheantair. Tá sé os cionn dhá oiread níos mó na 
an an eastát tithíochta is mó atá sa cheantair cheana féin. !
5.2 Tá coimhlint ann idir an dlús tithíochta atá beartaithe (14 tithe / heictéar) agus an dlús atá 
leagtha síos do Mhoil a’ Chóirne i bPlean Forbartha na nDéise (10 tithe / heictéar). Ba cheart stáidéar 
a dhéanamh le linn an phróiséis mheasúnú.  !!
6. Séarachas agus an Timpeallacht !
6.1 Tá buarthaí réasúnta ann maidir le toilleadh agus cumas an chóras fuíolluisce poiblí i Maoil a’ 
Chóirne freastal ar aon fhorbairt sa bhreis, gan trácht ar 46 tithe nua. Tá brú cheana féin ar na 
stáisiúil caidéalúcháin ag an Móta agus ag Baile na nGall. Ba cheart don Údarás Pleánala aird a 
thabhairt ar an bhfadhb seo agus measúnú á dhéanamh ar an iarratas seo, agus ba cheart na 
himpleachtaí ar an dtimpeallacht agus gnólachtaí áitiúla a bheith curtha san áireamh chomh maith.  !!
7. Achoimre Moltaí !
7.1 Caithfear aird a thabhairt ar inmharthanacht na Gaeltachta mar aon le polasaí an stáit agus 
dualgaisí, tosaíochtaí agus pleananna na comhairle agus measúsú á dheánamh ar an iarratas seo. !

• Moltar gan cead pleanála a thabhairt má thá baol ann go mbeidh drochthionchar ag an 
bhforbairt ar inmharthanacht na Gaeltachta 

• !
• Moltar coinníoll aitíochta i bhfoirm foráil teanga a chuir i bhfeidhm ar 80% dosna tithe má 

gceadaítear leis an iarratas. Moltar slat tomhais agus córas measúnú cuimsitheach a bheith 
forbartha agus curtha i bhfeidhm roimh cead a tabhairt, i gcomhair leis an bpobal.  

• !
• Moltar coinníoll aitíochta i bhfoirm fíor-riachtanas tithíochta áitiúil a bheith léirithe don 20% le 

nach mbaineann foráil teanga.  

• !
• Moltar aird a thabhairt ar scála agus dlús na forbartha mar a thá sé beartaithe agus measúnú 

á dheánamh ar an iarratas 

• !
• Moltar toilleadh agus cumas an chóras fuíolluisce poiblí sa cheantair a bheith curtha san 

áireamh ar dianstaidéar a dhéanamh ar an iarratas seo agus ar na himpleachtaí don 
timpeallacht agus gnó/fostaíocht sa cheantair.  !

 le dea-mhéin, !!!
   Comhairleoir Conor D. McGuinness 


