AN tACHT UM THRUAILLIÚ
AEIR, 1987
MONARCHA BIOTÚMAIN

IARRATAS AR CHEADÚNAS UM ASTAÍOCHTAÍ
(BLOCLITREACHA)
1. (a) Ainm agus seoladh an
Iarratasóra:
1. (b) Ainm agus Seoladh an
Ghníomhaire:
1. (c) Uimhir Theileafóin an
Ghníomhaire: Uimhir
Theileafóin an Iarratasóra:
2. Ainm agus seoladh an áitreabh as a
ndéanfar na hastaíochtaí:

Bosca 174, Áras an Chontae, Sord, Fine Gall, Co. Bhaile Átha Cliath
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Ag seo, déanaimse iarratas ar cheadúnas de réir fhorálacha an Achta um
Thruailliú Aeir, 1987 agus na rialacháin arna ndéanamh faoi.
Síniú an Iarratasóra:
3. Tabhair cuntas ginearálta den
phróiseas nó de na ghníomhaíochtaí
ata ina chúiseanna leis na
hastaíochtaí

Dáta:

4. (i) Láithreán ina bhfuil na pointí
astaíochtaí suite
(Le bheith léirithe ar scála
1/1000):

(ii) Sonraí faoin méid agus faoin
gcineál tógála de na hasraonta (Ní mór
Plean & Inghearchló i dtriarach ag
taispeáint an t-áitreabh, foinse na nastaíochtaí, lárlíne agus pointe na nastaíochtaí, na córais duchtála, chomh
maith le haon fhearas oibreacha nó
monarcha óna mbeidh na hastaíochtaí
ag teacht a bheith curtha leis an
fhoirm iarratais seo):
5. Ginearálta
(a) An dáta atá beartaithe chun tús
a chur leis an astaíocht;
(b) An Astaíocht;
An Toirt le bheith astaithe in Nm3
(i)
Gnáth-thoirt sa lá;
(ii)
Uas-toirt in aon lá amháin;
(iii)
Uasráta san uair:
(c) Teocht na hastaíochta:
Bogthaise na hastaíochta:
(d) An cuid den lá nó na codanna
den lá ina mbeidh an astaíocht/
na hastaíochtaí chun tarlú:
(e) An fad ama atá beartaithe
don mhonarcha a bheith
ag oibriú

6. Sainchomharthaí na n-astaíochtaí
Líon amach an fhaisnéis sa tábla thíos i ndáil leis na saintréithe ábhartha uile
agus na raonta tiúchana nuair atá sé ar fáil.
Ba cheart an tiúchan a chur síos mar figiúr mg/m3 nuair is cuí. Níl sé ar intinn
ach go mbeadh an liosta seo a leanas táscach amháin - ba cheart aon eolas eile a
bhaineann leis an astú i gceist a bheith mionsonraithe, bíodh sé sin saintréith
ceimiceáin nó fisiciúil.
Saintréith
Teocht °C
SO2
CO
NOx
Deatach (PM10)
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