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 FOIRM AISEOLAIS MHAPA  

 
 

1. SONRAÍ TEAGMHÁLA 

Ainm: Seoladh: 

Uimhir Theileafóin: 

Ríomhphost: 

Dáta: 

Nóta Tábhachtach: Is chun deis a thabhairt do fhoireann an OPW teagmháil a dhéanamh leat sa 

chás go n-éiríonn aon cheist ón eolas a thugann tú a iarrtar sonraí teagmhála. Ní fhoilseofar sonraí 
pearsanta, agus cosnófar sonraí pearsanta faoi réir ag rialacháin agus reachtaíocht um chosaint 
sonraí.  

Mura dtugann tú do shonraí teagmhála, seans nach bhféadfaimís an tuairim agus 
an t-aiseolas uait a fhreagairt.  

2. SONRAÍ ar MHAPA TUILE 

Tabhair suíomh an limistéir faoin a bhfuil aiseolas agat (e.g. Cathair, Baile, Sráidbhaile, 
Baile Fearann, Limistéár/Sráid, Éirchód) – bí chomh cruinn agus is féidir leat mar chabhair 
dúinn chun an limistéir atá i gceist a aithint: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déan cur síos ar an láthair / limistéar / mapa is mian leat tuairim a thabhairt faoi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uimhir Mhapa PDF (más ann dó): 
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3. SONRAI AR THUAIRIM / AISEOLAS  

Maidir le gach ceist thíos, cuir ciorcal ar an bhfreagra is fearr a réitíonn le do thuairim.  

An aontaíonn nó easaontaíonn tú leis an 
mapa?  

Aontaím Ní aontaím 

Má easaontaíonn tú, an dóigh leat go bhfuil 
na réimsí tuile ar an mapa:  

Ró-fhairsing Níl sé fairsing go 
leor 

An tusa úinéir nó sealbhóir na talún atá faoi 
thrácht agat?  

Is mise Ní mise 

An mbaineann do thrácht le tuil(t)e a tharla 
roimhe seo?  

Baineann Ní bhaineann 

An mbaineann do thrácht le breathnú 
cosaintí tuile?  

Baineann Ní bhaineann 

An mbaineann do thrácht le hathrú áitiúil 
(e.g. bonneagar nua, ardú talún, etc.)? 

Baineann Ní bhaineann 

An mbaineann do thrácht le torthaí ó anailís 
teicniúil ar leith / neaamhspleách agus/nó 
measúnú mionsonraithe priacal tuile? 

Baineann Ní bhaineann 

Leag amach do thuairimí/aiseolas anseo, le cúiseanna mar thaca leo más féidir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabhair a oiread ábhair thacaíochta agus is féidir a bhaineann le do thuairimí, e.g. 
tuarascálacha, sonraí suirbhé, grianghraif, etc. 

Féadfar an t-ábhar seo a sheoladh mar cheangaltán le ríomhphost, nó a sheoladh tríd an 
phost – féach na sonraí teagmhála thíos.  

Má sheoltar é leis féin ar leith ón fhoirm seo, cuir isteach cóip den fhoirm chomhlánaithe 
ionas gur féidir linn an t-ábhar tacaíochta a cheangail leis na tuairimí uait thuas.  

Seol isteach chuig:  

 
Ríomhphost: floodinfo@opw.ie 

FloodInfo 
Oifig na nOibreacha Poiblí 
Sráid Jonathan Swift  
Baile Átha Troim, Co. na Mí 
C15 NX36 

Go raibh maith agat as an am a chaith tú leis seo! 

 


