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FOIRM NW1
Tá an t-eolas a iarrtar ar an bhfoirm iarratais seo ag teastáil ó ESB Networks CGA le cur ar ár gcumas do nasc soláthair leictreachais a chur ar bun agus a bhainistiú.
Mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin, tá an t-eolas seo ag teastáil freisin le cur ar chumas ESB Networks CGA an líonra leictreachais a bhainistiú. Is é ESB
Networks CGA an rialaitheoir sonraí. Tá ár mbeartas príobháide le fáil ag https://esbnetworks.ie/privacy
ÚSÁID OIFIGIÚIL AMHÁIN
Uimh. Jab: ________________________________________________________
Grúpa Pleanálaithe: ________________________________________________

IARRATAS AR:
1. Athlonnú Cuaille/Líne

Cábla

Struchtúir de chuid ESB (sonraigh; mioncholún, teanntán, srl.)

(Cuir tic le ceann de na roghanna thuas)

Comhlánaigh GACH cuid i mBLOCLITREACHA
2.	AINM IOMLÁN AN IARRATASÓRA AGUS SEOLADH AN LÁITHREÁIN A mBAINNEANN AN tATHLONNÚ LEIS
(Más cuideachta nó comhpháirtíocht atá i gceist, tabhair ainm iomlán na CUIDEACHTA nó an tAINM TRÁDÁLA iomlán)
Teideal:

An tUasal

Bean

Iníon

Cuideachta/Eile

Ainm:
Seoladh:
Eircode:
Fón Póca:

Líne thalún:

R-phost:
I gcás eintitis tráchtála
amháin, Uimh. CBL:

Déan cinnte de go bhfuil an teideal ceart luaite thuas (.i. cuideachta theoranta/CGA/cuideachta/comhpháirtíocht/
trádálaí aonair) toisc go seolfar an sonrasc CBL deiridh chuig an ainm sin.
3. AINM AGUS SEOLADH TEAGMHÁLA I gCOMHAIR COMHFHREAGRAIS (Murab ionann agus na sonraí thuas)
Ainm:
Seoladh:
Fón Póca:

Líne thalún:

R-phost:
Seolfar téacsteachtaireacht SMS chuig an uimhir fóin póca atá tugtha agat thuas lena dheimhniú go bhfuarthas d’iarratas

4. TEAGMHÁLAITHE EILE (a mbeidh an t-údarás acu feidhmiú thar do cheann)
Sainchomhairleoir Innealtóireachta

Tógálaí

Eile

Ainm:
Seoladh:
Fón Póca:

Líne thalún:

R-phost:

5. SUÍOMH AGUS PLEAN AN LÁITHREÁIN
Luaigh an uimhir MPRN 11 digit más ann do nasc cheana féin
Cuir faoi iamh (1) léarscáil de chuid na Suirbhéireachta Ordanáis (Léarscáil Tuaithe ar Scála 1:2500, Léarscáil Uirbeach ar Scála 1:1000), a
léiríonn cá bhfuil do láithreán, agus (2) plean láithreáin (scála 1:100 – 1:500), a thugann léargas ar an áitreabh.
Tabhair do d'aire: Ní fhéadfaimid d’iarratas a phróiseáil gan na léarscáileanna sin
COMHORDANÁIDÍ
SOIR:

COMHORDANÁIDÍ
Ó THUAIDH:

UIMHIR
FÓILIÓ:

*UIMH. AN IARRATAIS PLEANÁLA: 		

*(Más bainteach i gcás líne/cuaille atá ag briseadh isteach ar láithreán le haghaidh foirgneamh nuathógtha)

AINM AN ÚDARÁIS ÁITIÚIL:

9801005

Is éard atá sna comhordanáidí soir agus ó thuaidh ná comhordanáidí a dhéanann tagairt do shuíomh geografach do láithreáin
ó thaobh na Suirbhéireachta Ordanáis de. Is í an uimhir fóilió an uimhir ó Chlárlann na Talún. (Ní gá duit na comhordanáidí sin a
líonadh isteach, ach ba mhór an chabhair dúinn iad le do láithreán a aimsiú.)

6. EOLAS BREISE
Tabhair breac-chuntas ar an gcúis leis an athlonnú:

7. SÍNIÚ AGUS DÁTA
Síniú:

Dáta:

SEICLIOSTA DON IARRATASÓIR
•

Déan an fhoirm iarratais a shíniú agus cuir dáta léi

•

Cuir faoi iamh an léarscáil de chuid na Suirbhéireachta Ordanáis agus léarscáil ar a léirítear leagan amach an láithreáin

•

Líon isteach na sonraí teagmhála ar fad (tá uimhir fóin bhailí ríthábhachtach)
CUIR AN FHOIRM IARRATAIS AR AIS CHUIG

ESB NETWORKS CGA, IARRATAIS AR NAISC NUA, BÓTHAR AN tSÁIRSÉALAIGH, WILTON, CORCAIGH. T12E367
Go raibh maith agat as an dua a chur ort féin an fhoirm seo a chomhlánú ina hiomláine. Cuirfear iarratais neamhiomlána ar ais.
CÉARD A THARLÓIDH ANOIS?
Seolfar d’iarratas chuig Oifigeach Deartha i d’oifig áitiúil de chuid ESB Networks. Déanfaidh an tOifigeach Deartha an t-iarratas a
mheas agus déanfaidh teagmháil leat ansin le plé a dhéanamh ar na chéad chéimeanna eile agus ar an táille, más bainteach.
COSAINT SONRAÍ
Déanfar sonraí pearsanta a thugann tú san fhoirm iarratais seo a nochtadh le páirtithe eile sna cásanna seo a leanas:
• Úsáidfidh ESB Networks CGA an t-eolas a thugtar ar an bhfoirm seo chun críche do nasc soláthair leictreachais agus an líonra leictreachais a bhainistiú
agus chun críche a fheidhmeanna mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin a chomhlíonadh. Agus na feidhmeanna sin á gcomhlíonadh ag ESB Networks
CGA, féadfaidh sé seirbhísí de chuid próiseálaithe sonraí tríú páirtí ar conradh a úsáid. Féadfaidh ESB Networks CGA do chuid sonraí a nochtadh leis na
próiseálaithe sonraí tríú páirtí sin, nach ceadmhach dóibh do chuid sonraí a úsáid ach de réir na dtreoracha a thugann ESB Networks CGA dóibh. Éilítear orthu
do chuid sonraí a choinneáil slán sábháilte, leis. Trí do lámh a chur leis an bhfoirm iarratais seo, tá tú ag toiliú go bhféadfar do chuid sonraí pearsanta a úsáid ar
an gcaoi sin.
• Féadfaidh ESB Networks CGA a nochtadh le Cuideachtaí Ceadúnaithe Soláthair Leictreachais agus le páirtithe eile a bhfuil baint acu le do sholáthar
leictreachais gurb ann do do nasc, chomh maith le suíomh agus/nó gnéithe teicniúla an naisc sin. I gcás naisc nua, cuirfidh ESB Networks CGA d’uimhir
theagmhála fóin ar fáil do Chuideachtaí Ceadúnaithe Soláthair Leictreachais d’fhonn fuinnmhiú an naisc an éascú. Trí do lámh a chur leis an bhfoirm iarratais
seo, tá tú ag toiliú go bhféadfar do chuid sonraí pearsanta a úsáid ar an gcaoi sin.
• Tabhair do d’aire go bhféadfaidh sé go n-éileofar ar ESB Networks CGA leis an dlí, nó lenár ndualgais cheadúnais, sonraí atá i seilbh ESB Networks CGA
fútsa, faoi do sholáthar leictreachais nó faoi do nasc a chur ar fáil do ghníomhaireachtaí nó ranna rialtais, don Choimisiún um Rialáil Fóntais nó do thríú páirtithe
eile.
• Féadfaidh sé go dtabharfar sonraí teagmhála do chuideachta ghairmiúil taighde margaidh chun críche taighde a dhéanamh ar cé chomh sásta is atá tú leis
na seirbhísí arna gcur ar fáil ag ESB Networks CGA. Féadfar an t-eolas sin a úsáid chomh maith leis na seirbhísí a chuirimid ar fáil mar Oibreoir an Chórais
Dáileacháin a fheabhsú.

NÓTA 2
Teachtaireacht Sábháilteachta
• Féach an “Code of Practice for Avoiding Danger from Overhead Electricity Lines” ó ESB Networks, atá faofa ag an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta, le
treoir shábháilteachta a fháil i ndáil le hobair a dhéanamh gar do línte lastuas. Tá sé le fáil ar láithreáin ghréasáin an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta agus
ESB Networks CGA araon, nó i gcló saor in aisce ach é a iarraidh ar ESB Networks CGA. Teil. 1850 372 757.
• Féach an “Code of Practice for Avoiding Danger from Buried Services” ón Údarás Sláinte agus Sábháilteachta le treoir shábháilteachta a fháil i ndáil le cáblaí
leictreachais faoi thalamh. Tá sé le fáil ar láithreán gréasáin an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta.
• Tá léarscáileanna de línte/cháblaí ESB le fáil ó Oifig Láithreáin Lárnaigh ESB Networks tríd an bhfacs ar 01-6388169 nó tríd an r-phost ag: dig@esb.ie.

NÁ DÉAN DEARMAD!

NÁ TÓG FAOI SHREANGA LEICTREACHAIS NÁ GAR DÓIBH

BÍ SÁBHÁILTE, FAN AMACH
Ó SHREANGA LEICTREACHAIS
ESB NETWORKS CGA

STIÚRTHÓIRÍ: Jerry O’Sullivan (Cathaoirleach), Des Geraghty, Paddy Hayes, Paul Mulvaney, Gina Quin, John Redmond.
Oifig Chláraithe: Teach Chlann Liam, Cúirt Chlann Liam, Baile Átha Cliath 2, D02 CV61, Éire
Cláraithe in Éirinn, Uimh. 465172

