
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá an seicliosta thíos deartha chun cabhrú le hiarratas pleanála a dhéanamh. Le soiléiriú ar 

aon sonraí déan tagairt le do thoil don Airteagal ábhartha sna Rialacháin um Pleanáil agus 

Forbairt 2001 (arna leasú) agus sna hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna 

leasú). 

Áireofar le gach iarratas bailí fógra nuachtáin, fógra láithreáin, sé chóip de na 

léarscáileanna, pleananna, líníochtaí, ingearchlónna, codanna agus sonraí eile go léir 10 

gcóip má bhíonn foirm iarratais nó litir chomhlánaithe ag gabháil le EIAR nó AA nó NIS 

agus an táille cheart iarratais phleanála. Féadfar cóipeanna breise a iarraidh nuair is cuí. I 

gcás nár comhlíonadh na ceanglais chuí, beidh an t-iarratas pleanála neamhbhailí. 

 

 

N.B. Níl an seicliosta seo ina chuid de na Rialacháin agus ní airbheartaíonn sé gur 

léirmhíniú dlíthiúil é. Moltar duit breathnú ar na Rialacháin Pleanála agus 

Forbartha thuas. 

TABHAIR FAOI DEARA: Maidir le hiarratais ar thailte Aerfort Bhaile Átha Cliath 

maidir le scálaí líníochta agus suíomh fógra láithreáin, moltar don iarratasóir dul i 

gcomhairle leis an bPleanálaí Ceantair sula gcuirtear isteach é. 
 

 

Fógra Nuachtáin 
 

 

Airteagal 
 

17,1,a 

17,2 

Ní mór an t-iarratas pleanála a chur isteach “laistigh” de dhá sheachtain ó dháta 
foilsithe sa nuachtán. 

Más deireadh seachtaine, Lá Saoire Poiblí nó lá ar bith eile a dhúntar oifigí an 

údaráis pleanála an lá deiridh den tréimhse 2 sheachtain dá dtagraítear thuas, 

beidh an t-iarratas bailí má fhaightear é ar an gcéad lá eile a mbeidh na hoifigí ar 

oscailt. 

18,2 Beidh an nuachtán ón liosta ceadaithe (féach an suíomh Gréasáin) 

An bhfuil an t-eolas seo a leanas curtha san fhógra nuachtáin. 

18,1 An bhfuil ‘Comhairle Contae Fhine Gall’ i gceannas ar an bhfógra 

18,1,a Ainm an Iarratasóra 

Áras an Chontae, Sord, Fine Gall, Co. Bhaile Átha Cliath K67 X8Y2 /  County Hall, Swords, Fingal, Co. Dublin K67 X8Y2 

Swords Office t: Registry (01) 890 5541 Decisions (01) 890 5670 Appeals (01) 890 5724 

e: planning@fingal.ie www.fingal.ie 
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18,1,b Suíomh/baile fearainn/seoladh poist an láithreáin mar is cuí 

18,1,c Go bhfuil an t-iarratas ar Chead/Imlíneach/Cead Coinneála/Cead do Leanúint 

d’Úsáid/Cead de dhroim imlíne a dheonú leis an tagairt ábhartha uimh. 

18,1,d Cur síos gairid ar nádúr agus ar mhéid na forbartha 

18,1,d,i Líon na dteaghaisí atá le soláthar 

18,1,d,ii Más iarratas ar Choinneáil atá i gceist, an cineál úsáide don déanmhas atá le 

coinneáil &, más ábhartha, an fad ama a bheartaítear a choinneáil. 

18,1,d,ii 

i 

Léiriú má tá oibreacha le déanamh ar Struchtúr Cosanta 

18,1,d,iv Léiriú an mbeidh gá le ceadúnas IPC nó dramhaíola 

18,1,d,v Léiriú an bhfuil an t-iarratas laistigh den Chrios Forbartha Straitéisí 

18,1,e Ní mór an ráiteas seo a leanas a chur san fhógra nuachtáin freisin:- Is féidir an 

t-iarratas pleanála a iniúchadh nó a cheannach ar tháille nach mó ná an costas 

réasúnach a bhaineann le cóip a dhéanamh in oifig an údaráis pleanála le linn a 

n-uaireanta oscailte poiblí agus aighneacht nó tuairim a thabhairt. féadfar é a 

dhéanamh chuig an údarás i scríbhinn ar an táille fhorordaithe a íoc laistigh den 

tréimhse 5 seachtaine dar tosach an dáta a fhaigheann an t-údarás pleanála an t-

iarratas seo 

98,a 
(2001 regs) 

Léiriú go bhfuil RTT curtha isteach, más gá in Alt 176 den Acht 

98,b 
(2001regs) 

A lua go bhfuil an EIAR ar fáil lena iniúchadh nó lena cheannach ar tháille nach 

mó ná an costas réasúnach a bhaineann le cóip a dhéanamh le linn uaireanta 

oifige ag an Údarás Pleanála 

22,2,a An bhfuil leathanach an nuachtáin san áireamh (ní gá ach ceann amháin) 

 

 

Fógra Suímh 
 

Nótaí: 

Tá foirm chaighdeánach shamplach ar féidir a úsáid ar an suíomh ar fáil ar an suíomh 

Gréasáin 

Féach le do thoil Foirm 1 den 3ú sceideal de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 

(Uimh.3) 2011 le haghaidh tuilleadh eolais ar a bhfuil san fhógra suímh. 

 

Níl Fógra Suímh ag teastáil le haghaidh iarratas ar fhorbairt a chuimsíonn tógáil / tógáil línte 

tarchurtha nó dáileacháin le haghaidh leictreachais nó teileachumarsáide faoi Airteagal 17.3 
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Airteag

al 
 
Ar cuireadh an fógra láithreáin in airde tráth nach luaithe ná dhá sheachtain 

roimh an iarratas a dhéanamh 17,1,b 

19,1,a An bhfuil fógra san fhormáid riachtanach - féach Foirm 1 sa 3ú Sceideal de 

Rialacháin 2006 (arna leasú) le Cuid 21, Airteagal 27, Foirm 1 do na Rialacháin 

um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Uimh. 3), 2011 (nó caighdeán úsáide). foirm 

shamplach ar an láithreán gréasáin) 

An bhfuil an fhaisnéis seo a leanas curtha san áireamh san fhógra láithreáin de réir 

Sceideal 3 foirm 1 arna leasú ag Cuid 21, Airteagal 27, Foirm 1 de na Rialacháin um 

Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Uimh. 3), 2011 

Sc. 3 

foirm 1 (1) 
An bhfuil teideal ‘Comhairle Contae Fhine Gall’ ar an bhfógra 

Sc. 3 

foirm 1 (2) 
Ainm an iarratasóra 

Sc. 3 

foirm 1 (3) 
Cead/Imlíne/Cead Coinneála/Cead do Leanúint d'Úsáid/ Cead Iarmhairt Imlíne 

leis an tagairt ábhartha uimh. 

Sc. 3 

foirm 1 (4) 
Suíomh/baile fearainn/seoladh poist mar is cuí don láithreán 

Sc. 3 

foirm 1 (5) 
Ba cheart an aimsir láithreach a úsáid nuair atá Cead Coinneála á lorg 

Sc. 3 

foirm 1 (6) 
TUAIRISC GHAIRM AR FHORBAIRT: 

Nádúr agus méid na forbartha Líon na dtithe le soláthar 

Más iarratas ar choinneáil atá i gceist, cineál úsáide an struchtúir atá le coinneáil & 

más cuí, an tréimhse ina bhfuil sé beartaithe an struchtúr a choinneáil. 

Léiriú má tá oibreacha le déanamh ar Struchtúr Cosanta / Struchtúr Beartaithe faoi 

Chosaint 

Léiriú gur ullmhaíodh EIAR nó Ráiteas Tionchair Natura Léiriú an mbeidh gá le 

ceadúnas IPC nó dramhaíola 

Léiriú má bhaineann an t-iarratas le forbairt laistigh de Chuid 11 de na rialacháin 

seo (Treoir um Mórthionóiscí) (Airteagal 133) 

Ní mór an ráiteas seo a leanas a chur san áireamh san Fhógra Láithreáin freisin:- 

Is féidir an t-iarratas pleanála a iniúchadh nó a cheannach in oifig an údaráis 

phleanála le linn a n-uaireanta oscailte poiblí (féach 

http://www.fingal.ie/planning-and-buildings /iarratas-nó-cuardach-ar-iarratas-

phleanála/iarratas-ar-chead pleanála/ le haghaidh uaireanta oscailte) Féadfar 

aighneacht nó tuairim maidir leis an iarratas a dhéanamh i scríbhinn chuig an 

Údarás Pleanála ar íocaíocht an fhorordaithe. táille (€20) laistigh den tréimhse 5 

seachtaine dar tosach an dáta a fhaigheann an t-údarás an t-iarratas. Féadfaidh an 

tÚdarás Pleanála cead a thabhairt faoi réir nó d’éagmais coinníollacha, nó 

féadfaidh sé diúltú cead a thabhairt. 
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Sc. 3 

foirm 1 (7) 

An bhfuil an fógra sínithe agus dátaithe, má tá sé sínithe ag an ngníomhaire ba 

chóir seoladh an ghníomhaire a chur san áireamh. 

Sc. 3 

foirm 1 (8) 

 

“Dáta curtha suas an fhógra láithreáin” le cur san áireamh ag deireadh an fhógra 

láithreáin. 
 

TABHAIR FAOI DEARA: Bainfidh an t-iarratasóir gach fógra láithreáin 

tar éis don Údarás Pleanála fógra a thabhairt maidir le cinneadh. 

22,2,a Is a copy of the site notice enclosed with application (only 1 needed) 

22,2,(b) 

(iv) 
An bhfuil plean a thaispeánann láthair an fhógra láithreáin san áireamh 

19,3 An leor an fógra láithreáin amháin chun an pobal a chur ar an eolas i gceart 

19,4 An dara hiarratas bailí é seo a dhéantar laistigh de 6 mhí ó dháta an taiscthe, má 

tá, beidh an fógra láithreáin ar pháipéar buí. Ní bhaineann sé seo le hiarratais a 

bhí neamhbhailí roimhe seo, ach baineann sé le gach iarratas bailí lena n-áirítear 

iad siúd a tarraingíodh siar. 

Iarratas Ginearálta – An Fhoirm Iarratais 

(Má tá Foirm Iarratais Chomhairle Contae Fhine Gall (ar an suíomh Gréasáin) á úsáid 

agat) comhlánaigh gach cuid le do thoil, nó cinntigh go bhfuil an fhaisnéis go léir atá 

riachtanach faoi na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2006 go 2011 curtha san 

áireamh i bhfoirm atá comhchosúil go substaintiúil le foirm uimh. 2 de sceideal 3 arna 

leasú le Cuid 21, Airteagal 27, Foirm 2 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 

(Leasú) (Uimh. 3), 2011. Áiríonn an fhoirm iarratais na nithe seo a leanas agus roinnt 

míreanna breise nach mór a chur san áireamh. 
 

 
 

Cuid 21 Foirm 2 

Airteagal 

27 

Ainm an Údaráis Phleanála iomchuí 

 Cead/Imlíne/Cead Coinneála/Cead do Leanúint d'Úsáid/Cead Iarmhairt ar 

Dheonú Imlíne leis an uimhir thagartha ábhartha. agus an dáta ar deonaíodh 

Cead Imlíne más gá. 

 Ainm agus seoladh, uimhir theileafóin. agus ríomhphost (más ann dó), an iarratasóra 

 Ainm agus seoladh, uimhir theileafóin. agus ríomhphost (más ann dó), ón ngníomhaire 

 Seoladh le haghaidh comhfhreagrais 

 Más Cuideachta an t-iarratasóir - áireofar ainmneacha na Stiúrthóirí, agus 

seoladh agus Cláruimhir na cuideachta 

 Suíomh/baile fearainn/seoladh poist mar is cuí don láithreán 

Leas dlíthiúil an iarratasóra sa suíomh/struchtúr 

 Mura úinéir an t-iarratasóir, ainm agus seoladh an úinéara (beidh litir toilithe ón 

úinéir ag teastáil) 
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 Achar an tsuímh (i heicteáir) 

 Spás urláir comhlán na bhfoirgneamh atá ann cheana féin i m² 

 Spás urláir comhlán na bhfoirgneamh molta i m² 

Spás urláir comhlán na n-oibreacha beartaithe i m² 
Spás urláir comhlán na hoibre le coinneáil i m² 
Spás urláir comhlán aon scartála i m² 

 Líon tithe atá le soláthar (más ann dóibh) 

 Léiriú an mbeidh gá le ceadúnas IPC nó dramhaíola 

 Léiriú má tá oibreacha le déanamh ar Struchtúr Cosanta 

 Sonraí faoin modh a bheartaítear alt 96 de Chuid V den Acht a chomhlíonadh 

lena n-áirítear, mar shampla, 

I. mionsonraí i dtaobh cibé cuid nó codanna den talamh atá faoi réir an 

iarratais ar chead nó atá nó atá sonraithe sa chomhaontú faoi Chuid V, 

nó faoi thithe atá suite ar an talamh sin thuasluaite nó in áit eile i 

limistéar feidhme an údaráis pleanála a bheartaítear a aistriú. don údarás 

pleanála, nó sonraí maidir le tithe atá suite ar thalamh den sórt sin 

thuasluaite nó in áit eile i limistéar feidhme an údaráis phleanála a 

bheartaítear a léasú don údarás pleanála, nó sonraí faoi aon teaglaim dá 

bhfuil roimhe seo, agus 

II. sonraí na ríomhanna agus na modheolaíochta chun luachanna talún, 

costais láithreáin, gnáthchostais tógála agus forbartha agus brabús ar 

na costais sin agus costais ghaolmhara eile a ríomh, amhail sciar 

iomchuí d’aon oibreacha coiteanna forbartha de réir mar is gá chun na 

forálacha in. Cuid V den Acht. 

 Táille cuí (Sch 9) (bailíochtú faoi réir táille chuí) 

 

 

Tá sé inmholta foirm iarratais Chomhairle Contae Fhine Gall a úsáid (ar 

leathanaigh aontaobhacha) lena chinntiú go gcuirtear an t-eolas 

riachtanach ar fad isteach. 

Feidhmchláir Imlíne 
 
 

 
Nóta: Ní ghlactar lena choinneáil, oibreacha ar struchtúr nó ar fhorbairt chosanta a mbeidh 

IPC nó ceadúnas dramhaíola ag teastáil uathu, nó a bhfuil EIAR ag teastáil ina leith (Féach 

Alt 176 den Acht (arna leasú))*. 

*(Má mheastar gur dócha go mbeidh tionchar suntasach ag an iarratas, cé go bhfuil sé 

faoi bhun na tairsí le haghaidh EIAR, ar an gcomhshaol, féadfar fógra faoi Airteagal 96(2) 

a eisiúint ag cur in iúl don iarratasóir nach féidir iarratas imlíneach a dhéanamh. , agus 

beidh gá le MTT - nuair a eisítear fógra den sórt sin measfar an t-iarratas a bheith 

tarraingthe siar.) 

Níor glacadh le hiarratas a bhaineann le forbairt. Laistigh de Chuid 11 de na Rialacháin 

(An Treoir um Mórthionóiscí) (Airteagal 134). 
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Airteagal LÉARSCÁIL SUÍOMH AN LÁITHREÁIN 

22,2,b 6 chóip de léarscáil an láithreáin 

22,2,b An bhfuil léarscáil sách mór (A3 is dócha go mbeidh gá leis i gceantair thuaithe) 

agus ina bhfuil sonraí faoi ghnéithe sa chomharsanacht 

22,2,b An bhfuil an scála ceart 1:1000 ceantar uirbeach, 1:2500 ceantar tuaithe, nó 

scála aontaithe leis an Údarás Pleanála 

22,2,b An bhfuil an teorainn marcáilte le dearg, úinéireacht iomlán na talún i gorm agus 
cead slí i buí 

23,1,h pointe thuaidh ar léarscáil an tsuímh 

23,1,g 
Má tá sé bunaithe ar O.S. leathán, an uimhir bhileog OS ábhartha 

Tabhair faoi deara le do thoil de réir Imlitir PD 8/2002 ón Roinn Comhshaoil, 

arna eisiúint ar 16 Bealtaine 2002;- Tá sé curtha in iúl ag Suirbhéireacht 

Ordanáis Éireann go n-éilíonn comhlíonadh na ndlíthe cóipchirt ábhartha 

nach nglacann údaráis phleanála, i dtaifid phoiblí, le Suirbhéireacht Ordanáis 

Éireann agus an Rialtas. ábhar cóipchirt na hÉireann nach bunchóip é nó 

cóip atá marcáilte go soiléir ag taispeáint uimhir cheadúnais cóipchirt. 

22,2.B.iv An bhfuil suíomh an fhógra láithreáin léirithe ar an léarscáil 

 PLEAN LÁITHREÁIN 

23,1,h pointe thuaidh ar phlean an láithreáin 

23,1,a Déanfar pleananna láithreáin a tharraingt ar scála nach lú ná 1:500 (nó 

comhaontaithe roimh ré leis an Údarás Pleanála) a mharcáil i ndearg, agus gach 

foirgneamh, bóthar, teorainn, umar seipteach, limistéir síothlaithe, toibreacha 

leamh, suntasach. clampaí crann agus gnéithe eile ar, tadhlach nó cóngarach don 

talamh nó don déanmhas lena mbaineann an t-iarratas.. 

23,1,c An dtaispeántar leibhéil nó comhrianta (nuair is infheidhme) d’achar an láithreáin 

agus de na struchtúir bheartaithe i gcoibhneas le datum OS nó tagarmharc 

sealadach áitiúil, cibé acu is iomchuí. 

24 An bhfuil pleananna agus sonraí ag gabháil leis an iarratas de réir mar is gá chun 

cinneadh a dhéanamh maidir le suíomh, leagan amach nó tograí forbartha eile a 

bhfuil cinneadh á lorg ina leith 

23,1,e Má bhaineann an t-iarratas le struchtúr a atógáil, a athrú nó a leathnú, déanfar na 

hoibreacha beartaithe a mharcáil nó a dhathú chun idirdhealú a dhéanamh idir iad 

agus struchtúir atá ann cheana. 

23,2 Más laistigh de Cheantar Caomhnaithe atá beartaithe nó atá ann cheana féin, an 

bhfuil dóthain faisnéise (grianghraif, pleananna) curtha isteach chun a thaispeáint 

conas a chuirfeadh an fhorbairt isteach ar charachtar an struchtúir. 
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Iarratais ar Chead 
 

 

TABHAIR FAOI DEARA: Maidir le hiarratais ar thailte Aerfort Bhaile Átha Cliath 

maidir le scálaí líníochta agus suíomh fógra láithreáin, moltar don iarratasóir dul i 

gcomhairle leis an bPleanálaí Ceantair sula gcuirtear isteach é. 
 

 
 

Airteagal LÉARSCÁIL SUÍOMH AN LÁITHREÁIN 

22,2,b 6 chóip de léarscáil an láithreáin 

Tabhair faoi deara le do thoil, de réir Imlitir PL 06/2022 ón Roinn 

Tithíochta, Rialtais Áitiúil & Oidhreachta, nach mór an scála céanna a 

úsáid le haghaidh léarscáile nó líníochta aonair ina iomláine a chuirtear 

isteach de réir Airteagal 22 agus 22A de na Rialacháin um Pleanáil agus 

Forbairt 2001. , arna leasú (na rialacháin). I gcás go bhfuil an struchtúr 

nó an ghné tadhlach leis an bhforbairt a bheartaítear 

(tadhlach/teagmháil le teorainn choiteann/a chomhroinnt), ba cheart go 

mbeadh an cruinneas mar an gcéanna dá mbeadh sé laistigh de theorainn 

na líne deirge i gcomhréir le hAirteagal 23(1)(d) den Chonradh ar 

Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. rialacháin. 

22,2,b An bhfuil léarscáil sách mór (A3 is dócha go mbeidh gá leis i gceantair thuaithe) 

agus ina bhfuil sonraí faoi ghnéithe sa chomharsanacht 

22,2,b An bhfuil an scála ceart 1:1000 ceantar uirbeach, 1:2500 ceantar tuaithe, nó 

scála aontaithe leis an Údarás Pleanála 

22,2,b An bhfuil an teorainn marcáilte le dearg, úinéireacht iomlán na talún i gorm agus 

cead slí i buí 

22,2b,iv An bhfuil suíomh an fhógra láithreáin léirithe ar an léarscáil 

23,1,g Má tá sé bunaithe ar O.S. leathán, an uimhir bhileog OS ábhartha, 

Tabhair faoi deara le do thoil de réir Imlitir PD 8/2002 ón Roinn Comhshaoil, 

arna eisiúint ar 16 Bealtaine 2002;- Tá sé curtha in iúl ag Suirbhéireacht 

Ordanáis Éireann go n-éilíonn comhlíonadh na ndlíthe cóipchirt ábhartha 

nach nglacann údaráis phleanála, i dtaifid phoiblí, le Suirbhéireacht Ordanáis 

Éireann agus an Rialtas. ábhar cóipchirt na hÉireann nach bunchóip é nó 

cóip atá marcáilte go soiléir ag taispeáint uimhir cheadúnais cóipchirt. 

23,1,h pointe thuaidh ar léarscáil an tsuímh 

 PLEAN LÁITHREÁIN / BLOCLÁN / PLEAN Leagan Amach LÁITHREÁN 

22,3a 6 chóip de phleananna 

23,1,h pointe thuaidh ar phlean an láithreáin 
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23,1,a Déanfar pleananna láithreáin a tharraingt ar scála nach lú ná 1:500 (nó 

comhaontaithe roimh ré leis an Údarás Pleanála) a mharcáil i ndearg, agus gach 

foirgneamh, bóthar, teorainn, umar seipteach, limistéir síothlaithe, toibreacha 

leamh, suntasach. clampaí crann agus gnéithe eile ar, tadhlach nó cóngarach don 

talamh nó don déanmhas lena mbaineann an t-iarratas.. 

23,1,c An dtaispeántar leibhéil nó comhrianta (nuair is infheidhme) d’achar an láithreáin 

agus de na struchtúir bheartaithe i gcoibhneas le datum OS nó tagarmharc 

sealadach áitiúil, cibé acu is iomchuí. 

23,1,f An bhfuil fad an struchtúir ó theorainneacha an tsuímh marcáilte 
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PLEANANNA, LÍNÍOCHTAÍ agus TOGHCHÁIN 

22,4,a 6 chóip de na pleananna agus na líníochtaí go léir san áireamh. 

22.5 Scartáil = Arduithe amháin ag teastáil, mura Struchtúr Cosanta 

23,1,b Gach plean/líníocht ar scála nach lú ná 1:200 agus an scála marcáilte go soiléir ar 

gach plean/líníocht, mura gcomhaontaítear a mhalairt leis an Údarás Pleanála 

roimh lóisteáil, (tá na huimhreacha faoi bhun 200 i bhfigiúirí cruinn bailí). 

23,1,d Léireoidh ingearchlónna aon struchtúir mholta príomhghnéithe aon fhoirgnimh 

a bheadh tadhlach leis an struchtúr a bheartaítear, bíodh sé laistigh den láithreán 

nó sa chomharsanacht, ar scála nach lú ná 1:200. Sa chás go mbíonn obair ar 

Struchtúr atá faoi Chosaint/Bheartaithe faoi Chosaint i gceist le forbairt 

bheartaithe, léireoidh ingearchlónna príomhghnéithe aon fhoirgnimh laistigh de 

chúirtealáiste an struchtúir a mbeadh tionchar ábhartha ag an bhforbairt a 

bheartaítear orthu. 

23,1,f Léireoidh gach plean/líníocht, ingearchló, codarsnacht na príomhthoisí, lena n-

áirítear airde iomlán aon struchtúir atá beartaithe 

23,1,e Má bhaineann an t-iarratas le struchtúr a atógáil, a athrú nó a leathnú, déanfar na 
hoibreacha beartaithe a mharcáil nó a dhathú chun idirdhealú a dhéanamh idir iad 

agus struchtúir atá ann cheana. 

23,1,i Beidh ainm agus seoladh an duine a d'ullmhaigh iad i ngach líníocht, plean, 
ingearchló, gearrthacha 

23,2 Má tá an fhorbairt bheartaithe laistigh de Cheantar Caomhnaithe beartaithe nó 

reatha, nó oibreacha ar Struchtúr Cosanta atá beartaithe nó atá ann cheana féin, go 

bhfuil dóthain eolais (grianghraif, pleananna) faisnéis curtha isteach chun a 

thaispeáint conas a chuirfeadh an fhorbairt isteach ar charachtar an struchtúir – 

áireofar leis seo a suirbhé mionsonraithe ar an riocht reatha agus suirbhé ar 

thionchar na n-oibreacha atá beartaithe (féach bileog ar leith) 
 

ILGHNÉITHEACH 

22,2,d Sceideal ag liostú na líníochtaí go léir 

22,3,a An bhfuil aon sonraí eile ag teastáil 

 

Iarratais ar Athrú Úsáide 
 
 

Airtea
gal 

 
 

6 chóip de léarscáil an láithreáin 
22,2,b 

22,2,b An bhfuil léarscáil sách mór (A3 is dócha go mbeidh gá leis i gceantair thuaithe) 

agus ina bhfuil sonraí faoi ghnéithe sa chomharsanacht 

22,2,b An bhfuil an scála ceart 1:1000 ceantar uirbeach, 1:2500 ceantar tuaithe, nó 

scála aontaithe leis an Údarás Pleanála 

22,2,b An bhfuil an teorainn marcáilte le dearg, úinéireacht iomlán na talún i gorm agus 

cead slí i buí 
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23,1,h An pointe ó thuaidh ar gach léarscáil, seachas ingearchlónna agus codanna 

22,2,b 6 chóip de Phlean Suímh (le suíomh fógra an láithreáin marcáilte) 

23,1,g Má tá sé bunaithe ar O.S. leathán, an uimhir bhileog OS ábhartha, 

Tabhair faoi deara le do thoil de réir Imlitir PD 8/2002 ón Roinn Comhshaoil, 

arna eisiúint ar 16 Bealtaine 2002;- Tá sé curtha in iúl ag Suirbhéireacht 

Ordanáis Éireann go n-éilíonn comhlíonadh na ndlíthe cóipchirt ábhartha 

nach nglacann údaráis phleanála, i dtaifid phoiblí, le Suirbhéireacht Ordanáis 

Éireann agus an Rialtas. ábhar cóipchirt na hÉireann nach bunchóip é nó 

cóip atá marcáilte go soiléir ag taispeáint uimhir cheadúnais cóipchirt 

23,1,h pointe thuaidh ar léarscáileanna suímh, seachas ingearchlónna agus codanna.0 

23,1,a Teorainneacha marcáilte le dearg, agus gach foirgneamh, bóthar, teorainn 

dabhcha séarachais, limistéir síothlaithe, toibreacha leamh, clampaí crann 

suntasacha agus gnéithe eile ar, in aice leis nó i gcóngaracht na talún nó an 

struchtúir lena mbaineann an t-iarratas.. 

22,4,b,i Ráiteas ar úsáid reatha agus úsáide molta le sonraí ar nádúr agus ar mhéid na 

húsáide a bheartaítear 

22,4,b,ii I gcás go mbaineann forbairt le hoibreacha a dhéanamh ar, laistigh, os cionn nó 

faoi struchtúir nó talamh, 6 chóip de phleananna den sórt sin agus cibé sonraí eile 

is gá chun cur síos a dhéanamh ar na hoibreacha atá beartaithe – (féach riachtanais 

cheada thuas) 

 

 

Iarratais ar Tharchur Leictreachais 
 

 
 

Airteaga

l 

 
 

6 chóip de léarscáil an láithreáin 
22,2,b 

22,2,b An bhfuil léarscáil sách mór (A3 is dócha go mbeidh gá leis i gceantair thuaithe) 
agus ina bhfuil sonraí faoi ghnéithe sa chomharsanacht 

22,2,b An bhfuil an scála ceart 1:1000 ceantar uirbeach, 1:2500 ceantar tuaithe, nó 

scála aontaithe leis an Údarás Pleanála 

22,2,b An bhfuil dath marcáilte ar an teorainn – i.e. bealach na líne 

23,1,h & 

25,3,b 

Pointe thuaidh ar léarscáil an tsuímh 

23,1,g,b Má tá sé bunaithe ar O.S. caoirigh, an O.S. uimhir leatháin, 
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 Tabhair faoi deara le do thoil de réir Imlitir PD 8/2002 ón Roinn Comhshaoil, 

arna eisiúint ar 16 Bealtaine 2002;- Tá sé curtha in iúl ag Suirbhéireacht 

Ordanáis Éireann go n-éilíonn comhlíonadh na ndlíthe cóipchirt ábhartha 

nach nglacann údaráis phleanála, i dtaifid phoiblí, le Suirbhéireacht Ordanáis 

Éireann agus an Rialtas. ábhar cóipchirt na hÉireann nach bunchóip é nó 

cóip atá marcáilte go soiléir ag taispeáint uimhir cheadúnais cóipchirt 

25,2 6 chóip de phleananna nó de líníochtaí curtha isteach 

25,2 Líníochtaí ar scála nach lú ná 1:100 

25,2 Líníochtaí de réir an chaighdeáin atá riachtanach chun cur síos a dhéanamh ar an 

bhfoirm struchtúir nó gairis a thacóidh leis na línte 

 


