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Conas a dhéantar
struchtúr cosanta de
struchtúr? 
Mar a luadh thuas, moltar le
haghaidh an taifid oifigiúil (RPS) na
struchtúir a bhfuil spéis ar leith iontu
ó thaobh ailtireachta, staire,
seandálaíochta, ealaíne, cultúir
eolaíochta, sóisialtachta nó
teicneolaíochta. Is féidir le haon
duine moladh a dhéanamh go

gcosnófaí struchtúr, ach is iad baill thofa an údaráis phleanála amháin a chinneann struchtúr a chur
san RPS. Caithfidh an t-údarás pleanála fógra a thabhairt d’úinéirí agus d’áititheoirí, don Aire
Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil agus d’eagraíochtaí eile, maidir leis an struchtúr cosanta atá á
mholadh.  Is gá sonraí i dtaca le breiseanna a chur ar taispeáint phoiblí thar thréimhse sé
sheachtain, ar a laghad, agus tá cead ag aon duine, úinéir nó áititheoir san áireamh, tuairimí faoin
togra a lua leis an údarás pleanála le linn na tréimhse sin. Ní mór don údarás na tuairimí seo a mheá
sula gcinnfidh na baill thofa, laistigh de 12 sheachtain ó thréimhse na taispeáinte, an cóir nó nach
gcóir an struchtúr a chlárú san RPS. Laistigh de dhá sheachtain ó thráth an chinnte, ní mór don
údarás pleanála an cinneadh sin a chur in iúl d’úinéir agus d’áititheoir an struchtúir.

Fad atáthar á mholadh go mbeadh struchtúr ina struchtúr cosanta, tá an chosaint chéanna aige is
atá ag struchtúr cosanta i leith dualgas agus freagrachtaí na n-úinéirí agus na n-áititheoirí.

Cad iad na dualgais a leagtar
ar úinéirí agus áititheoirí lena
chinntiú go gcosnaítear
struchtúr cosanta?
Ní mór do gach úinéir agus áititheoir a chinntiú

nach bhfuil aon struchtúr cosanta nó aon ghné de
struchtúr cosanta a chuireann lena údar sainspéise á
cur i mbaol de bharr dochair, dreo nó damáiste, thar
thréimhse fhada nó ghearr, trí fhaillí nó ar bhealaí
díreacha nó indíreacha. Tá an dualgas céanna seo ar
úinéirí agus áititheoirí aon struchtúir atáthar á
mholadh mar struchtúr cosanta. Go ginearálta, má
choinnítear struchtúr i gcruth ináitrithe agus má
dhéantar gnáthchothabháil air (m.s., glanadh na
ngáitéar, deisiú sclátaí scaoilte) níor chóir go mbeadh
sé i mbaol.

Baineann an chosaint seo le gach cuid de struchtúr a
chuireann lena charachtar agus lena ábhar
sainspéise, an taobh istigh, an talamh timpeall air nó
‘cúirtealáiste’, aon struchtúir eile atá ar an talamh, an
taobh istigh díobh, agus gach daingneán agus
sainghné de chuid na struchtúr sin.

Struchtúir chosanta

Cad chuige ár nOidhreacht
Ailtireachta a chosaint?
Is acmhainn uathúil, eisceachtúil
í ár n-oidhreacht ailtireachta. Tá
tábhacht chultúrtha ag baint le
struchtúir agus le háiteanna a
ghnóthaigh carachtar agus
gnéithe spéisiúla dóibh féin agus
an saol mór ag athrú.  Tá tástáil
déanta ag an aoráid ar gach páirt díobh, agus na codanna a sheas an próiseas dreo agus cur isteach
ag lucht a úsáide, mhéadaigh a luach eacnamaíochta, timpeallachta agus aeistéitice.  Má bhainimid
leas as toradh na hoidhreachta seo, tá dualgas orainn a chinntiú go gcaomhnófar í, go mbainfear
athúsáid thuisceanach aisti agus go mbronnfar ar ár n-oidhrí í gan chailliúint luacha. 

Ní éachtaí móra ealaíona amháin atá san oidhreacht ailtireachta seo, ach gnáthshaothair chear-
daíochta, freisin, ón am atá thart.  An dúshlán cruthaitheachta atá roimh chaomhnóirí na
hoidhreachta seo ná teacht ar shlite cuí chun cur lena saol cultúrtha, ag cur san áireamh na riach-
tanais atá ann go mbeadh an struchtúr sábháilte, seasmhach agus fadsaolach, ar láimh amháin,
agus go gcoinneofaí slán a charachtar agus a chreatlach spéisiúil, ar an láimh eile.

Cad is struchtúr cosanta ann?
Is ionann agus struchtúr cosanta aon struchtúr a mheasann údarás pleanála a bheith ina ábhar
sainspéise ó thaobh ailtireachta, staire, seandálaíochta, ealaíne, cultúir, eolaíochta, sóisialtachta nó
teicneolaíochta de.  Tá dualgas ar gach údarás pleanála Taifead na Struchtúr Cosanta (RPS) a
choinneáil agus go gcuimseodh sé siúd na struchtúir shainspéise atá sa limistéar feidhmiúcháin aige,
maraon le sonraí na struchtúr cosanta atá ann.  Is cuid den Phlean Forbartha é an RPS.  

Ba é an tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt),
1999, a thionscain coincheap na struchtúr cosanta, in
áit an tseanchórais a d’fhéach le struchtúir a chosaint
agus a chaomhnú trína liostáil sna pleananna forbartha.
Tá na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt)
uile ó 1963 go 1999 comhdhlúite anois in Acht Pleanála
agus Forbartha 2000.  Baineann Cuid IV d’Acht 2000
leis an oidhreacht ailtireachta atá againn, agus
cuimsíonn sé forálacha an Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil
agus Forbairt), 1999.



An bhfuil nósanna imeachta ar leith ann do
struchtúir chosanta faoin gcóras pleanála? Conas a
aithníonn úinéir nó áititheoir na hoibreacha a éilíonn
cead pleanála?

Ní chuireann a staid mar struchtúr
cosanta bac ar fhorbairt nó ar athruithe.
Éilíonn sé, áfach, go rachadh an t-úinéir
nó an t-áititheoir i gcomhairle leis an
údarás pleanála, cibé trí chomhphlé
réamhiarratais, tríd an bpróiseas
d’iarratais phleanála, nó trí dhearbhú a
thabhairt, chun a chinntiú nach gcaillfear
le linn forbartha na heilimintí sin den
struchtúr ar cuid suntais iad. 

Má tá oibreacha á moladh do struchtúr
cosanta, déantar an t-iarratas pleanála sa
ghnáthshlí. Tá riachtanais bhreise ann,
áfach. Toisc gur ghá léiriú a thabhairt san
iarratas ar an tslí a gcuirfidh an fhorbairt
mholta isteach ar charachtar an
struchtúir, b’fhéidir go mbeidh gá le níos
mó sonraí san iarratas seo ná sa
ghnáthiarratas, agus go mbeidh breis
líníochtaí, grianghrafanna agus ábhar eile
de dhíth chun na tograí a mhíniú. Go
minic bíonn nóta comhairleach ar fáil saor
in aisce ó na húdaráis phleanála ag a
gcuntar pleanála. Luaitear ann na
doiciméid bhreise is gá a chur le hiarratas
pleanála le haghaidh struchtúir chosanta.
Cuir ceist ar d’údarás pleanála áitiúil, le
do thoil, an bhfuil bileog dá leithéid acu.

Tá oibreacha áirithe ann a mheastar de
ghnáth mar fhorbairt dhíolmhaithe, ach
go mbeadh cead pleanála ag teastáil
dóibh i leith struchtúir chosanta, más
amhlaidh go gcuirfeadh na hoibreacha sin isteach ar charachtar an struchtúir nó ar aon ghné den
struchtúr a chuireann lena ábhar sainspéise. Is féidir le húinéir nó le háititheoir struchtúir chosanta
dearbhú a lorg ar údarás pleanála a léireodh na cineálacha oibreacha a bheadh indéanta gan cur
isteach go bunúsach ar charachtar an struchtúir. Ní bheadh cead pleanála de dhíth le haghaidh
oibreacha dá sórt. De ghnáth, ní mheasfaí oibreacha cothabhála, a dhéanfaí de réir Threoirlínte
Caomhantais na Roinne Comhshaoil, mar rud a chuireadh isteach go bunúsach ar charachtar
struchtúir, agus níor ghá cead pleanála lena aghaidh sin.

De ghnáth, eiseoidh údarás pleanála dearbhú dá shórt laistigh de thrí mhí ón uair a fhaigheann
siad an t-iarraidh. Ní ghearrtar táille don tseirbhís seo.

An bhfuil bearta i bhfeidhm a chabhródh le húinéir nó
áititheoir struchtúr cosanta a chaomhnú?
Tá.  Tá scéim deontais chaomhantais i
bhfeidhm ag údaráis phleanála chun
cabhrú le húinéir nó áititheoir an
struchtúir chosanta na hoibreacha is gá a
dhéanamh leis an gcreatlach tógála atá
aige a chaomhnú. Bheadh Scéim
Tosaíochtaí ag gach údarás pleanála chun
cabhrú leo na hiarratais a mheas.

Is é an gnáthdheontas ná 50% de chostas
faofa na n-oibreacha, go huasmhéid de
€13,000.  Is féidir le húdarás áitiúil, i
gcásanna eisceachtúla, deontas 75% den
chostas faofa a mholadh, go huasmhéid
de €25,000.  

Tá na sonraí iomlána faoin Scéim Deontais
Chaomhantais ar fáil ó d’údarás pleanála.
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An bhfuil cumhachtaí speisialta ag na húdaráis phleanála i
leith struchtúr cosanta?
Tá. Leis an Acht Pleanála agus Forbartha 2000, tá breis cumhachtaí ag an údarás pleanála lena chinntiú
go gcaomhnaítear na struchtúir a luaitear san RPS. Ní úsáidtear na cumhachtaí seo, áfach, ach sa chás
gur theip ar gach módh eile.

Féadfaidh údarás pleanála iallach a chur ar úinéir nó ar áititheoir an struchtúir chosanta oibreacha áirithe
a dhéanamh, má mheasann sé go bhfuil nó go mbeidh an struchtúr i mbaol. Sonróidh an t-údarás na
hoibreacha a mheasann sé a bheith riachtanach.

Tá cumhacht ag an údarás pleanála, freisin, na
hoibreacha a dhéanamh é féin agus na costais a
fháil ar ais ón úinéir nó ón áititheoir. I gcásanna
eisceachtúla féadfaidh údarás pleanála an
struchtúr cosanta a shealbhú, trí chomhaontú nó
go héigeantach, má mheasann sé gur gá sin chun
an struchtúr a chosaint. 

Má éilíonn údarás pleanála go ndéanfaí oibreacha
in aghaidh baol a theacht nó a leanúint ar
struchtúr cosanta, d’fhéadfadh an t-úinéir nó an t-
áititheoir a bheith i dteideal deontais mar atá
thuasluaite.

Tá foráil in Acht 2000 chun fíneáil shubstantúil
agus/nó téarma príosúin a ghearradh ar aon
duine a fhaightear ciontach i ndamáiste do
struchtúr cosanta.


