Alt 1 – Sonraí Teagmhála Faoi Rún (Le Comhlíonú do gach iarratas)
•
•
•

Caithfear Seoladh an iarratasóir a lionadh isteach ar an leathnach seo.
Ní bheidh an leathnach seo foilsithe ar an idirlíon mar píosa don comhad pleanála.

Is leor Cóip amháin de Alt 1 a cuir isteach leis an iarratas.

1.1. Iarratasóir: (ó ceist 2.5 ar an foirm)
Iarratasóir 1
Seoladh

Iarratasóir 2
Seoladh

Eircode
Uimhir Guthán
Uimhir guthán póca
(más ann)
Seoladh Ríomhphoist
(más ann)

Eircode
Uimhir Guthán
Uimhir guthán póca
(más ann)
Seoladh Ríomhphoist
(más ann)

1.2. Duine/Gníomhaí ag gníomhú ar son an Iarratasóra (más ann): (ó cheist 2.7 ar an foirm)
Ainm:
Seoladh:

Eircode
Uimhir Guthán:
Uimhir Guthán
póca (Más ann) :
Seoladh
Ríomhphoist (Más
ann):
An teastaíonn leat go sheolfainn gach comhghreagras go dtí an seoladh anseo thuas? Cuir tic leis
má dteastaíonn, Más ‘Ni hEa’ é do freagra seolfainn gach comhfreagras go stí seoladh an
iarratasóir
Sea
Ní hEA
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1.3. Duine atá freagrach as Líníochtaí agus Pleananna a ullmhú: (ó ceist 2.8 ar an foirm)
Ainm:
Seoladh:

Eircode
Uimhir Guthán:
Uimhir Guthan póca
(más ann):
Seoladh Ríomhphoist
(Más ann):
1.4. Sa chás gur Cuideachta an tIarratasóir (cláraithe faoi Achtanna na gCuideachtaí 1963 go dtí
2017): (ó ceist 2.6 ar an foirm)
Seoladh an Iarratasóir:
Seoladh Cláraithe
(na cuideachta):

Eircode
Uimhir Guthán:
Uimhir Guthán póca
(más ann):
Seoladh Riomhphoist
(más ann):
1.5.Úineir an suíomh (Muna bhfuil an iarratasóir ina h-uinéir): (ó ceist 2.10 ar an foirm)
Ainm:
Seoladh:

Uimhir Guthán:
Uimhir Guthan póca
(más ann):
Seoladh Ríomhphoist
(Más ann):

Ta an eolas teagmháil bréise solairithe anseo, mar shampla, seoladh riomhphoist,
uimhireacha guthain 7rl ann go deonach, agus ní úsáideann an údarás pleanála iad ach
amháin chun teagmháil leat más gá i rith an proiséas pleanála. Ní cuirfimíd na sonraí
teagmháil sin ar fáil do aon ball triú páirtí éile seachas An Bórd Pleanála i gcasanna
achomarc.
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Iarratas Pleanála don Comhairle Contae Chorcaí
Liosta Seiceála don Iarratasóir:

(Cur tic leis )

Foirm iarratas
Application Form
•
•
•
•
•
•

1 Uimh cóip de Alt 1 (Sonraí Teagmhála))
6 Uimh. cóip de Alt 2 (Sonraí iarratais)
6 Uimh. Cóip de Alt 3 (Cosaint Sonraí)
6 Uimh. Cóip de Alt 4 (Faisnéis Breise)
6 Uimh.Cóip de Alt 5(Sonraí iarratais phleanála neamh-tís & neamh-talm,más cuí )
6 Uimh. Cóip de Alt 6 (Sonrai talmhaíochta , más cuí)

2 cóip don fógra suíomh
2 cóip don fógra nuachtáin
6 chóip do léarscáil suirbhéireachta ordanáis de réir scála 6”
6 chóip do léarscáil suirbhéireachta ordanáis de réir scála 25”
6 chóip do líníocht an leagan amach don suíomh de réir scála 1:500
6 chóip do gach plean & líníocht eile (atá cuí)
An táille ceart don forbairt

Úsáid Oifige Amháin
Uimhir admháil
Airgead tirim/
Seic/Carta
Creidmheasa
Dáta
Tag (chlár).Uimhir
______________________________________________
Stampa Dáta Anseo

Ní mór duit a bheith cinnte go bhfuil go foirmeacha go léir líonta amach i gceart & seolta go dtí an
Údarás Pleanála atá cuí

An Comhairle Contae Chorcaí
Oifig Halla an Chontae

Oifig Pleanála an Corcaigh Iarthair

An Rannóg Pleanála
Guthán – (021) 4276891
Halla an Chontae,
Facs
(021) 4867007
Bóthair Carraig an Ruacháin,
Corcaigh, T12 R2NC

Teach Norton,
Guthán – (028) 40340
Bóthair Chorcaí,
Facs - (028) 21660
An Sciobairín,
Co.Chorcaí, P81 AT28

Seoladh Gréasán: www.corkcoco.ie
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Má tá cabhair a teastáil ag líonadh an foirm seo tá treoracha ar an suíomh idirlíon, www.corkcoco.ie , nó is
féidir leat teagmháil linn ag an oifig pleanála trí glaoch guthán nó buail isteach linn. Tá seoladh & uimhir
guthán an rannóg le fáil ag deireadh an foirm seo. Go raibh maith agat.
(An English version of this form is available from the planning public counter and on the Council’s website)

Má théipfeá leis an foirm seo a líonadh isteach i gceart, nó muna bhfuil na cáipeisí riachtanach go leir i láthair is féidir
linn an iarratas go leir a cur ar ais chugat mar iarratas neamhbhailí. Mar sin cinntigh go bhfuil gach cuid don foirm
iarratas líonta isteach i geart, & sinithe. Cuir an tearma ‘neamh-oiriúnach’ mar freagra más cuí
Tá plean forbairt in usáid ag an comhairle ina bhfuil na polasaí agus cuspoirí forbairt áitiúl na h-aiteanna eagsúla sa
chontae leagtha sios. D’fhéadfadh an comhairle eolas breise a iarradh uait (seachas an méid atá a teastáil ar an foirm
cheana) chun soléiriú an bhfuil an iarratas sasiúl de réir rialacháin/teorainní an Plean forbartha an Chontae. Is féidir leis an
údarás éileamh a dheanamh ar an Iarratasóir foirm iarratas breise a líonadh suas duinn ag tabhairt an eolas breise. Muna
bhfuil an foirm breise seo ullamh le tabhairt isteach leis an iarratas ní bheadh an iarratas neamhbhailí ach tá seans ann go
tharloidh moill in imeachtaí um ghlacadh cinntí, nó beadh baol ann go mbeadh diultiú chead mar cinneadh ar an iarratas.
Caithfear teagmháil leis an údarás aitiúl atá cuí chun fháil amach faoi aon polaisaí nó cuspóirí atá iomchuí don forbairt atá
beartaithe

Ag comhlánú an fhoirm seo:
Tabhair faoi deara , Caithfear Alt 1 (Sonraí Teagmhála faoi rún), Alt 2 (Sonraí iarratais), Alt 3 (Cosaint
Sonraí), agus Alt 4 (Faisnéis Breise) a chómhlanú go hiomlan do gach saghas iarratais
Níor chóir Alt 5 (Sonraí iarratais phleanála neamh-tís & neamh-talmhaíochta) a chomhlánú ach amháin le
haghaidh Forbartha Gnó, Fiontar, Tionscail, Miondíola agus Tráchtála eile.Alt
Níor chóir Alt 6 (Sonrai talmhaíochta)a comhlánu ach amháin i gcóir iarratais le haghaidh Forbartha
Talmhaíochta
Tabhair faoi deara freisin go mbainfear Alt 1 den foirm(na Sonraí Teagmhála faoi rún), agus ní bheidh sé
curtha ar fáil don pobail i gcóir iniúcadh poiblí.

Príobháideachais agus Cosaint Sonraí:
Bailíonn Comhairle Contae Chorcaí faisnéis phearsanta chun go bhféadfaidh an tÚdarás Pleanála d'iarratas ar chead
pleanála a phróiseáil. Go dlíthiúil is féidir leis an Údarás Pleanála an fhaisnéis seo a phróiseáil de réir mar a fhaightear é le
do thoiliú agus tá sé riachtanach chun oibleagáidí reachtúla / dlí a chomhlíonadh.
Is príomhthosaíocht é leis an Chomhairle do sonraí pearsanta a chosaint agus próiseálfar do shonraí de réir Pholasaí
Príobháideachais na Comhairle atá ar fáil ag https://www.corkcoco.ie/privacy-statement-cork-county-council nó i gcló
crua ó aon oifig san gComhairle.
Má tá aon cheist agat faoi Pholasaí Príobháideachais na Comhairle nó an fhaisnéis a shealbhóidh Comhairle Contae
Chorcaí fút, téigh i dteagmháil leis an gComhairle trí ríomhphost chuig dpo@corkcoco.ie nó scríobh chuig an Oifigeach
Cosanta Sonraí, Comhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruachain , Corcaigh, Éire.
Is próiseais oscailte agus poibli e an próiseas pleanála .
San Comhtéacs sin beidh gach iarratas pleanála agus na cáipéisi tacaíochta i steannta leo le fáil don pobail le
feiceáil ar-líne, nó in oifigí an Údarás Pleanála
Foilsionn an Údarás Pleanála liosta gach seachtain de na hiarratais pleanála atá faighte , comh maith le liosta do
na gcinntí pleanála. Téann na liostaí sin ar suíomh greasáin na gComhairle de réir polaisí an Údarás Pleanála.
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Alt 2 – Sonrai Iarratas (Le chómhlanú go hiomlan do gach saghas iarratais)
2.1(a). Ainm an Údarás Pleanála atá cuí:

2.1(b). Cur tic  leis an oifig pleanála cuí ina bhfuil tú ag tabhairt isteach an iarratas:
An Halla Chontae, Corcaigh.
Teach Norton, An Sciobairín, Co Chorcaí.
2.2. Suíomh an Fhorbairt Bheartaithe:
a) Seoladh poist nó Baile Fearann nó suiomh a thugann an leiriú is fearr ar an talamh nó structiúr ata i gceist

b) Uimhir Thágarta an learscáil suirbhéireachta ordanáis (agus an tágairt eangaigh má tá sé le fáil)

2.3. An cineál cead pleanála (cuir tic sa bhosca cuí)
Cead
Cead coinneála
Cead imlíne
Cead de thoradh cead imlíneach a deonaiodh
2.4. Sa chás go bhfuil cead pleanála ann de thoradh cead imlíneach a deónaiodh:
Uimhir Thagartha an Chláir ceada imlínigh
Dáta ar deonaiodh an cead imlíneach
2.5.

Aimn an Iarratasóir: (ná cuir an seoladh isteach go dti ceist 1.1 ag tosách an foirm iarratas)

2.6. Sa chás gur cuideachta an t-iarratasóir (cláraithe faoi actanna na gCuideachtaí 1963 go dtí 2017):
(Ná tabhair Seoladh & sonraí teagmhála go dtí ceist 1.4 ar an leathnach do sonraí teagmhála breise ag tosách an
foirm)
Aimn(neacha)
stiúrthóirí na
cuideachta

Uimhir Cláraithe na
cuideachta
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2.7. Aimn an duine do dtí go mbeadh gach comhfhreagras ag dul:
(ná tabhair an seoladh go dtí ceist 1.2 ag tosách an foirm)

2.8. Aimn an duine atá freagrach as liníochtaí & pleananna a ullmhú:
(Ná tabhair seoladh go dtí ceist 1.3 ag tosách an foirm)

2.9. Cuntas ar an bhForbairt atá Bheartaithe:

2.10. Leas Dhlithiúil an iarratasóra sa talamh nó structúr:
Cuir tic sa bhosca cuí le do thoil
A. Úinéir

B. Áititheoir

C. Eile
Sa chás gur ‘Eile’ atá i gceist sa leas
dhlithiúil, tabhair breis eolais faoi do leas
sa talamh nó struchtúr

Mura tusa an t-úinéir dhlithiúil, tabhair
ainm an úinéara le do thoil agus cuir
litir isteach ón úinéir ag tabhairt toil
iarratas a dhéanamh mar atá liostaithe
sa doiciméadú tacaíochta

(Ná tabhair seoladh an úinéir go dtí ceist 1.5 ag deireadh an
foirm)

2.11. Achar an Suíomh:
Tabhair achar an suíomh lena mbaineann an t-iarratas i
heicteáir

2.12. Sa chás go mbaineann an t-iarratas le foirgneamh nó foirgnimh:
Ollspás urláir aon fhoirgneamh/fhoirgnimh atá ann cheana
féin i m2
Ollspás urláir na n-oibreacha atá beartaithe i m2
Ollspás urláir na hoibre atá le coinneáil i m2 (más cuí)
Ollspás urláir aon scartáil i m2 (más cuí)
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heicteáir

2.13. Sa chás gur forbairt mheascaithe atá i gceist (m.sh. áit cónaithe, tráchtála, tionsclaíoch, rle), tabhair
briseadh sios na n-aicmí éagsúla forbartha agus briseadh síos ar an ollspás úrláir do gach aicme forbairta:
Sa chás gur Eastáit Tithíochta atá i gceist, tabhair briseadh sios ar an ollspás úrláir do gach saghas teach
ata ann (is feidir leat bileog bréise a úsáid má tá sé a teastáil)
Cineál Forbairt/Saghas Teach

Ollspás úrláir i m2

2.14. I gcás forbairt chónaitheach tabhair briseadh síos den mheascán cónaitheach le do thoil:
I gcásanna do forbairt chónaitheach tá sé molta duit ráiteas dearadh a cur ag gabhail leis an iarratas chun
go mbeimíd in ann meastóireacht ceart a dheanamh ar an tógra. Ag tabhairt priomh cuspóirí an Plean
Forbartha an Chontae san aird i ndáil le cruthú comhphobail conaithe inbhuanaithe.
Líon
Stiúideo 1 Seomra
2 Sheomra 3 Sheomra 4 Sheomra 4+Sheomra Iomlán
Codlata
Codlata
Codlata
Codlata
Codlata
Tithe
Leithleanna
Líon na spás atá Ann cheana:
le cur ar fáil do
charrpháirceáil

Beartaithe:

Iomlán:

2.15. Sa chás go dtagraíonn iarratas d’athrú ábhartha ar úsáid aon talamh nó struchtúr nó d’athrú ábhartha ar
Úsáid den tsórt sin a choinneáil:
Úsáid reatha (nó úsáid
roimhe seosa chás go bhfuil
cead coinneála á lorg)

Úsáid bheartaithe (nó úsáid
atá beartaithe a choinneáil)
Cineál agus méid aon úsáid
den tsórt sin atá beartaithe
(nó úsáid atá beartaithe
a choinneáil)
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2.16. Tithíocht Shóisialta agus Inacmhainne
Cuir tic sa bhosca cuí le do thoil

Is ea

An iarratas é an t-iarratas ar chead forbairta lena mbaineann Cuid
V den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000?
Más “is ea” an freagra ar an gceist thuas agus nach bhfuil an
fhorbairt díolmhaithe (féach thíos), ní mór duit sonraí a chur ar
fáil, mar chuid de d'iarratas, faoi cad atá beartaithe agat chun a bheith i
gcloí le alt 96 de Chuid V den Acht lena n-áirítear, mar shampla,
(i) sonraí maidir le cibé cuid nó codanna den talamh atá faoi réir an
iarratas pleanála nó a bhfuil sonraithe ag an gcomhaontú Cuid V, nó
tithe suite ar an talamh thuasluaite den sórt sin nó in áit eile i limistéar
feidhme an údaráis pleanála a bheartaítear a bheidh le haistriú chuig an
údarás pleanála, nó sonraí na dtithe atá suite ar an talamh thuasluaite
den sórt sin nó in áit eile i limistéar feidhme an údaráis pleanála a
bheartaítear a léas chuig an údarás pleanála, nó sonraí maidir le haon
mheascán de sin, agus
(ii) sonraí faoi na ríomhanna agus modheolaíocht ar a ríomhadh do
luachanna talún, costais láithreáin, costais forbartha agus gnáth tógála,
agus brabús ar na costais sin agus na costais ghaolmhara eile a ríomh
mar sciar iomchuí d'aon forbairt coitianta oibreacha mar is gá chun a
bheith i cloí leis na forálacha i Cuid V den Acht.

Más “is ea” an freagra ar an gceist thuas ach go gceapann tú
go bhfuil an fhorbairt díolmhaithe de bhua alt 97 den Acht um
Pleanáil agus Forbairt 2000, ní mór cóip den Deimhniú Díolúine
faoi alt 97 a sheoladh isteach (nó nuair atá iarratas déanta ach gan ach
gan cinneadh déanta faoi fós, ba chóir cóip den iarratas a sheoladh
isteach).
Más “ní hea” an freagra ar an gceist thuas de bhua alt
96 (13) Cuid V den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, ní mór
sonraí lena dtabharfar le fios anbonn ar a meastar go mbaineann
alt 96(13) leis an bhforbairt a chur isteach.
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Ní hea

2.17. Sonraí an Forbairt:
Cuir tic sa bhosca cuí, le do thoil

Tá

An bhfuil obair i gceist sa bhforbairt bheartaithe ar struchtúr faoi chosaint agus/nó láistigh de a
chuirtealáiste, nó ar struchtúr atá beartaithe a chur faoi chosaint agus/nó laistigh de a
chuirtealáiste?Más ea, ba chóir go mbeadh sé seo ráite san cur síos ar an forbairt san fógra nuachtán
agus an fógra suíomh

An bhfuil obair i gceist sa bhforbairt bheartaithe ar an taobh amuigh de struchtúr atá
lonnaithe i Limistéar Caomhnaithe Ailtireachta?
An bhfuil an t-iarratas ag baint le forbairt a dhéanann difear do nó atá gar do
shéadchomhartha nó áit atá taifeadta faoi alt 12 d’Acht na Séadchomharthaí Náisiúnta
(Leasú), 1994?
An bhfuil gá Measúnú Tionchair Timpeallacht a ullmhú don fhorbairt atá beartaithe? Más ea, ba
chóir go mbeadh sé seo ráite san cur síos ar an forbairt san fógra nuachtán agus an fógra suíomh

Measúnú Cuí: An bhfuil an t-iarratas ag baint le hobair atá laistigh nó ag cur isteach le Láithreán
Eorpach nó Limistéar Oidhreachta Nádúrtha?Más ea, d’fhéadfadh ort Raiteas Tionchair Natura a
ullmhú. Má bhfuil R.T.N. a thaisceadh isteach leis an t-iarratas caithfear é seo a leiriú san cur síos ar
an forbairt ar an fógra suíomh agus an fógra nuachtain

An bhfuil gá Ráiteas Tionchair Timpeallacht a ullmhú don fhorbairt atá beartaithe? Más ea, ba
chóir go mbeadh sé seo ráite san cur síos ar an forbairt san fógra nuachtán agus an fógra suíomh

An bhfuil an t-iarratas ag baint le forbairt arb é atá i gceist léi nó a bheadh chun críocha
gníomhaíochta óna dteastaíonn Ceadúnas um Rialú Comhtháite ar Thruailliú éisithe ag an an
Gníomhaireacht um Cosaint an Chomhshaoil? Más ea, ba chóir go mbeadh sé seo ráite san cur síos
ar an forbairt san fógra nuachtán agus an fógra suíomh

An bhfuil an t-iarratas ag baint le forbairt arb é atá i gceist léi nó a bheadh chun críocha
gníomhaíochta óna dteastaíonn Ceadúnas um Treoir Astaíochtaí Tionsclaíocha (TAT) éisithe ag
an Ghniomhaireacht Cosaint An Chomhshaoil? Más ea, ba chóir go mbeadh sé seo ráite san cur síos
ar an forbairt san fógra nuachtán agus an fógra suíomh

An bhfuil an t-iarratas ag baint le forbairt arb é atá i gceist léi nó a bheadh chun críocha
gníomhaíochta óna dteastaíonn ceadúnas dramhaíola éisithe ag an Gníomhaireacht um Cosaint an
Chomhshaoil? Más ea, ba chóir go mbeadh sé seo ráite san cur síos ar an forbairt san fógra
nuachtán agus an fógra suíomh

An bhfuil na Rialacháin do Mhórthimpistí ag baint leis an bhforbairt atá beartaithe?Más ea,
caithfear 4 chóip don eolas ón triú sceideal dos na rialacháin do Mhórthimpistí ag gabháil
leis an iarratas agus ba chóir go mbeadh sé seo ráite san cur síos ar an forbairt san fógra
nuachtán agus an fógra suíomh

An bhfuil an t-iarratas ag baint le forbairt i gCrios Forbartha Straitéiseach?
Más ea ba choir go mbeadh sé seo ráite san cur sios ar an forbairt ar an fógra nuachtáin agus
an fógra suíomh

An bhfuil baint ag an tógra seo le scartáil ar teach ináitrithe nó aon structúr eile ar suíomh tís atá
os cionn 40 meadar cearnach, no structúr os cionn 100 meadar cearnach ar suíomh neamh-tís?Más
ea, ba chóir go mbeadh sé seo ráite san cur sios ar an forbairt san fógra nuachtáin agus an fógra
suíomh
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Níl

2.18. Stair an suíomh
Sonraí maidir le stair an suíomh (más eol)

Cur tic sa bosca cuí
Tá

Níl

Is Eol

Ní hEol

Más eol, tabhair sonraí le do thoil.

Bhí

Ní raibh

An bhfuil a fhios agat faoi aon iarratas bailí ar chead
Pleanála a rinneadh cheanai leith na talún/an stuchtúir seo?

Uimhir Thag.

Dáta

An bhfuil a fhios agat, an raibh an suíomh atá i gceist thuilte
riamh?
Má bhfuil, tabhair sonraí le do thoil (am meid, an bhliain)

An eol duit úsáidí eile a baineadh as an suíomh roimhe seo?
(M.sh. dumpáil nó cairéalú?)

Má tá a fhios, tabhair an Uimhir/na hUimhreacha
Tagartha pleanála agus dáta(í) go bhfuair an t-údarás pleanála
an t-iarratas/na h-iarratais phleanála, más eol sin:
NÓTA: Má bhí iarratas pleanála bailí déanta i leith na talon nó an struchtúir seo sna 6 mhí sular cuireadh an t-iarratas
seo isteach, ansin caithfidh Fógra Suíomh a bheith ar CHÚLRA BUÍ faoi réir Airteagal 19(4) de na Rialacháin um
Phleanáil agus Fhorbairt 2001 mar a leasaíodh
An bhfuil suíomh an tógra faoi réir achomharc reatha chuig an mBord Pleanála i leith forbairt
den chineál céanna?
Tá
Níl

Más ea, tabhair Uimh. Thagartha an Bhoird Phleanála
Tabhair faoi deara: Caithfear an achomharc sin a tarraingt siar nó cinneadh a fháil air ó 'An Bórd Pleanála'
roimh an iarratas nua den chineal céanna a thaisceadh
2.19. Comhairliúchán Réamhiarratais
An raibh comhairliúchán réamhiarratais ann maidir leis an bhForbairt atá beartaithe?
Bhí

Ní Raibh

Má bhí, tabhair sonraí le do thoil:
An raibh an comhairliúchán seo faoi alt 247* don Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000?
(Alt 247 – nuair atá am agus lathair an cruinniú sonraithe ag an udarás do comhairliúcháin poiblí agus go bhfuil taifead
I scríbhinn coimeadtha ag an udarás pleanála)
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Is ea

Ní hea

Uimh. Thagartha (más ann dó):
Dáta (í) an comhairliúcháin:
Daoine a bhí rannpháirteach:

2.20. Seirbhísí
Ceangal atá ann cheana féin
Sonraigh le do thoil Córas Uisce Poiblí, Grúpscéim
Uisce, Tobar Príobháideach, nó Eile.
Foinse Soláthar Uisce atá Beartaithe?

Cuir tic
mar is cuí

Tabhair sonraí/Ainm

Ceangal nua
Córas Uisce Poiblí
Grúpscéim Uisce
Tobar Príobháideach
Eile. (sonraigh le do thoil)
An Bainistiú/Cóireáil Fuíolluisce atá ann cheana féin
Sonraigh le do thoil Séarach Poiblí, Gnáthchóras dabhach
séarachais, nó Eile
An Bainistiú/Cóireáil Fuíolluisce atá Beartaithe
Cuir tic
mar is cuí
Nua
Séarach Poiblí
Gnáthchóras dabhach séarachais
Córas cóireála eile
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Tabhair sonraí/Ainm

Diúscairt don Uisce Dromchla atá ann cheana féin
Séarach/Draein Poiblí, Clais suite, Sruthchúrsa, nó Eile
Diúscairt atá Beartaithe don Uisce Dromchla

Cuir tic
mar is cuí

Tabhair sonraí/Ainm

Séarach/Draein Poiblí
Clais suite
Sruthchúrsa,
Eile (sonraigh le do thoil)

2.21. Sonraí faoin bhFógra Poiblí
Nuachtán faofa inar foilsíodh
an Fógra

Dáta an Fhoilseacháin
Dáta ar crochadh an fógra
suíomh
2.22. Táille Iarratais
Táille Iníoctha

Bonn ar ríomhadh é
Modh Íocaíocht

Cuir tic más cuí 

Modh Íocaíocht

Airgead Tirim

Carta Creidmheasa

Seic

Aistriú Leictreónach
Airgead
Eile
(Sonraigh le do thoil)

Dreacht Bainc

Cuir tic más cuí 

Ordú Phoist
Déan tagairt, le do thoil, ar leathnach 22 do na Treoirlínte don foirm iarratas Pleanála do Comhairle Contae
Chorcaí le haghaidh sonrai faoi an modh gur feidir leat usáid chun ioc ás an táille trí Aistriú Leictreónach Airgead
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2.23. Dearbhú
Dearbhaím, chomh fada le m’eolas agus tuiscint, go bhfuil an t-eolas atá tugtha sa bhfoirm seo ceart
agus cruinn agus go gcloíonn sé go hiomlán leis an Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 , faoi mar a
leasaíodh, agus leis na Rialacháin a deineadh leis sin:
Sínithe
(Iarratasóir nó Gníomhaí
mar is cuí)
Dáta
Ní thugann cead pleanála as féin cead d’iarratasóir dul ar aghaidh le forbairt. B’fhéidir go dteastódh cúpla
toil eile ón iarratasóir, ag brath ar an gcineál forbairta. Mar shampla, ní mór go gcloífeadh gach foirgneamh
nua, gach athrú, síneadh agus aon athruithe áirithe ar úsáid i gcás foirgneamh atá ann cheana le rialacháin
thógála, a leagan síos bunriachtanais dearaidh agus tógála.

Alt 3– Cosaint Sonraí (le chómhlanú go hiomlan do gach saghas iarratais)
3.1. – Dearbhú Cosaint Sonrai
D'fhonn na sonraí pearsanta a sholáthraigh tú a phróiseáil, is gá leis an tÚdarás Pleanála do thoiliú a fháil.
Trí thic a chur sa bhosca thíos, toilíonn tú don Údarás Pleanála na sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú a
phróiseáil de réir théarmaí Pholasaí Príobháideachais Chomhairle Contae Chorcaí atá ar fáil ag
https://www.corkcoco.ie/privacy-statement-cork-county-comhairle, nó is feidir cóip crua a fháil ó aon oifig san
gComhairle; toilíonn tu freisin go mbeidh do chuid faisnéise a phróiseáil chun na críocha seo a leanas:

Próiseáil ar do Iarratas Pleanála ag an Údarás Pleanála



Tugaim cead mo faisneis pearsanta a phróiseáil do na críocha thuasluaite

Sínithe
(An Iarratasóir amháin)
Dáta

Comhlánaigh na ceisteanna seo a leanas le do thoil (√) Sea nó Ní hEa, mar is cuí, chun comhlíonadh leis an
Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí (GDPR) (AE) 2016 agus an tAcht um Chosaint Sonraí 2018 a léiriú.
Tabhair faoi deara: le haghaidh sainmhíniú ar na Catagóirí Speisialta Sonraí, féach ar 3.7. lastall.

3.2. Ar shínigh an t-iarratasóir Alt 3.1. & Alt 3.7. (más cuí) den fhoirm iarratais i ndáil le Cosaint Sonraí?
 Sea
 Ní hEa
3.3. An bhfuil aon chatagóir speisialta sonraí de réir bhrí GDPR curtha ar fáil i ndáil leis an iarratasóir?
 Sea
 Ní hEa
Más ea, ar shínigh an iarratasóir an cead follasach ag Alt 3.7?
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 Sea

 Ní hEa

3.4. An bhfuil aon faisnéis de chatagóir speisialta curtha ar fáil i ndáil le tríú páirtí (ie gaol teaghlaigh
 Sea
 Ní hEa
18 bliana d'aois nó níos sine, srl)?
Más ea, ar shínigh an duine lena bhaineann an faisnéis seo an cead follasach ag Alt 3.7?
 Sea
 Ní hEa
3.5. An bhfuil aon faisnéis de chatagóir speisialta tugtha i ndáil le leanbh faoi bhun 18 bliana d'aois?
 Sea
 Ní hEa
Más ea, ar shínigh an tuismitheoir an páiste an cead follasach ag Alt 3.7?

 Sea

 Ní hEa

3.6. I gcás ina bhfuil tú ag soláthar aon faisnéis de chatagóir speisialta mar á dtagraítear thuas, sonraigh le do
thoil, na doiciméid a chuir tú isteach leis an fhaisnéis seo?

3.7. RGCS– Faisnéise chatagóirí speisialta/Faisnéis Phearsanta Íogaire - Cead Follasach
I gcás ina soláthraítear faisnéise de chatagóirí speisialta/faisnéis phearsanta íogaire mar chuid de / mar thaca le
hiarratas pleanála, ní mór don duine lena mbaineann an faisneis Cead Follasach a thabhairt go soiléir chun na
sonraí sin a phróiseáil , is é sin an Géillsineach Sonraí.
Sa chás go bhfuil an Géillsineach Sonraí faoi bhun 18 bliana, ní mór toiliú tuismitheoirí a thabhairt thar ceann
an Géillsineach Sonraí / an Pháiste.
Sa chás go bhfuil an Géillsineach Sonraí 18 bliana d'aois nó níos sine, ní mór don Géillsineach Sonraí iad féin a
thoiliú.
Áiríonn Faisnéise chatagóirí speisialta/Faisnéis Phearsanta Íogaire, ag áireamh:
• Cine
• Bunús eitneach
• Tuairimí polaitíochta
• Creideamh
• Creideamh fealsúnachta
• Ballraíocht cheardchumainn
• Sonraí géiniteacha
• Sonraí bithmhéadracha
• Sonraí sláinte
• Maidir le saol gnéis duine nádúrtha
• Claonadh gnéasach
D'fhonn na sonraí pearsanta íogaire a sholáthraigh tú a phróiseáil, is gá leis an tÚdarás Pleanála do thoiliú a
fháil. Trí thic a chur sa bhosca thíos, toilíonn tú don Údarás Pleanála na sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú a
phróiseáil de réir théarmaí Pholasaí Príobháideachais Chomhairle Contae Chorcaí atá ar fáil ag
https://www.corkcoco.ie/privacy-statement-cork-county-comhairle, nó is feidir cóip crua a fháil ó aon oifig san
gComhairle; toilíonn tu freisin go mbeidh do chuid faisnéise a phróiseáil chun na críocha seo a leanas:
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Faisnéis Phearsanta Íogaire a cuir isteach mar thaca le hiarratas pleanála

 Tugaim cead do na sonraí pearsanta íogaire a chuirfear chuig an Údarás Pleanála a phróiseáil chun na
críche thuasluaite.
Sínithe ******
Dáta

****** Ní mór don duine lena mbaineann na sonraí íogaire é seo a shíniú, i.e Iarratasóir / 3ú Páirtí /
Tuismitheoir páiste faoi 18 bliana
Tá sé de cheart agat do thoiliú a tharraingt siar trí theagmháil a dhéanamh leis an Roinn Pleanála, Urlár a hAon, Halla an Chontae,
Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh. Teil: (021) 4276891 Ríomhphost: planninginfo@corkcoco.ie nó trí theagmháil leis an Roinn
Pleanála, Teach Norton, Bóthar Chorcaí, An Sciobairín, Co. Chorcaí. Teil: (028) 40340 Ríomhphost:
westcorkplanninginfo@corkcoco.ie
Mar sin féin má tharraingítear siar toiliú le húsáid sonraí pearsanta le linn an phróiseas cinnteoireachta ar an iarratais pleanála ní féidir
an fhaisnéis seo a mheas mar chuid den phróiseas cinnteoireachta. Nuair a bheidh cinneadh déanta, níl an iarratasóir i dteideal toiliú a
tharraingt siar, mar níl feidhm ag an gceart maidir le scriosadh i gcás ina bhfuil gá le próiseáil chun oibleagáid dhlíthiúil a
chomhlíonadh nó chun tasc a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail .

Tabhair faoi deara le do thoil go cuirfear gach faisnéis / doiciméadacht tacaíochta ar fáil go poiblí chun
amharc ar líne agus ag oifigí an Údaráis Phleanála. Dá bhrí sin, ba cheart d'iarratasóir (í) a chinntiú go
mbainfear aon fhaisnéis phearsanta (mar shampla, Uimhir PSP, Uimhir Chuntais Bhainc, dáta breithe,
srl.) ón doiciméadú sula gcuirtear isteach é mar chuid den iarratas pleanála.
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Alt 4 - Faisnéis Breise(le chómhlanú go hiomlan do gach saghas iarratais)
4.1. Má thugtar Cead an bhfuil sé i gceist agat:
 mar is cuí:
An teach/suíomh a dhíol
An teach a úsáid mar do theach buan ináitrithe ar
feadh na bliana
An teach a ligean go fadtréimhseach
An teach a ligean go gearrthréimhseach
An teach a úsáid mar an dara teach baile /teach
saoire
Eile: ____________________
(Luaigh an úsáid bheartaithe le do thoil)
Nóta:Caithfear é seo a lua freisin sa bhFógra Nuachtáin agus sa bhFógra Suíomh
4.2. Ábhar & Críochnú Seachtrach:
(i) Cur Sios ar na foirgnimh agus
na h-ábhar as a bhfuil said deanta:
(a) Urláir

Cineál:

Dath:

Cineál:

Dath:

(b) Ballaí agus spiara
(c) Díon
(ii) Cineál agus dath na n-abhar
éadan seachtrach don forbairt
beartaithe
(a) Díonta
(b) Ballaí Tosaigh
(c) Taobh-bhallaí
(d) Cúl bhallaí
(e) Ballaí atá teorainneach le Bóthar
(f) Ballaí teorainneacha eile
(g) Foirgnimh seachas
príomhfhoirgnimh
4.3. Más le haghaidh síneadh ar áit cónaithe é an t-iarratas, an bhfuil sé i gceist an síneadh a úsáid mar aonad
cónaithe as féin/ arasán seanóra
Tá

Níl

Má tá, tá táille de €65 le n-íoc
Nóta: Más le haghaidh ligean gearrthréimhseach/saoire é, caithfear é seo a lua sa bhFógraNuachtáin
agus sa bhFógra Suíomh
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4.4. An bhfuil tú in úinéireacht aon chuid den talamh
atá ceangailte, in aice nó ag síneadh leis an suíomh?

4.5. Má tá, an bhfuil imlíne gorm curtha agat air
ar na learscáil suiomh atá seolta isteach agat?

Tá

Níl

Tá

Níl

4.6. An bhfuil tú sásta nách baineann an forbairt atá beartaithe le ‘Forbairt Bonneager Straiteiseach’ de réir leis
na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2010 ? (Cur Tic)
Táim

4.7.. Má tá stáblaí i gceist mar chuid den fhorbairt atá beartaithe cuir tic sa bosca ‘is ea’ agus freagar ceist 6.8 &
6.9 ar Alt 6 (Sonrai talmhaíochta ) ar an foirm seo:
Is ea

Ni hea
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Alt 5 - SONRAÍ IARRATAIS NEAMH-TíS AGUS
NEAMH-TALMHAíOCHT
Tá an alt seo do iarratais Gno, Fiontar, tionsclaíoch, miondíola agus chineal tráchtála eile, amháin.
Má tá an iarratas i gcóir forbairt trachtála, tionsclaíoch, nó miondíola cinntigh go bhfuil ceisteanna 5.1 – 5.7
líonta isteach.
5.1. Úsáid atá beartaithe do na foirgnimh le sonraí faoin bpróiséas ag áireamh amhábhar agus táirgí

5.2. Tabhair Sonraí ar gach astaíocht táirgeadh ar suíomh , m.sh. deatach, boladh, torann, dusta, rle agus tograí
maidir lena rialú le do thoil

5.3. Sonraí ar gach eisilteach leachta agus dramhaíl sholadach agus modhanna diúscartha ag áireamh modh
diúscartha agus/nó cóireáil ar shéarachas.

Má tá gá le ceangal chuig uisce dromchla agus séarach bréan ansin ní mór saghas, cuntas agus grádán na
ndraenacha a léiriú ar na pleananna.
5.4.

(a)Líon measta na bhFostaithe

(b) Trácht measta a cheaptar a ghinfear
5.5. Inis cén soláthar uisce atá ann - próiseas agus fuarú.
Inis modh diúscartha d’uisce atá ag fuarú
Cuir sonraí teochta agus na riachtanais laethúla uisce san aireamh:

5.6. Tabhair sonraí faoi Soláthar Fuinnimh/Cumhachta:

5.7. Tabhair sonraí maidir leis an stóráil oscailte agus clúdaithe atá beartaithe do aon abháir nó táirgí ar suíomh.
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Alt 6 - SONRAÍ IARRATAIS THALMHAÍOCHT
Tá an alt seo do iarratais um talmhaíochta amháin. Cinntigh go bhfuil an Taifead na Struchtúr Feirme ag deireadh
an foirm líonta isteach agat, agus ceisteanna 6.1-6.22 ar an foirm seo freagartha agat más iarratas talmhaíocht é.

SONRAÍ FEIRME
Déan tagairt idir na freagraí ar na ceisteanna seo a leanas 6.1-6.22 agus na nótaí iniata maidir le comhlánú Thaifead na
Struchtúr Feirme agus ullmhú iarratais Feirme.
6.1. Abhantrach na Feirme: Cád é an cód corp uisce ina bhfuil an feirm suite: http://watermaps.wfdireland.ie

6.2. An fad idir an clós feirme agus an teach cónaithe tríú páirtí is gaire:

6.3. An fad idir an clós feirme agus an sruthchúrsa is gaire:

6.4. Sonraigh an úsáid atá beartaithe don fhoirgneamh:

6.5.

Sonraigh fad an fhoirgnimh/na bhfoirgneamh ó fhoirgneamh/fhoirgnimh tríú páirtí atá ann cheana:
(a) ar chaon taobh
(b) chun tosaigh nó ar gcúl

6.6. Meánuimhir ainmhithe le coinneáil ar an bhfeirm le linn na tréimhse 15 Deireadh Fómhair go dtí 12 Eanáir.
Ann
Beartaithe
Ann
Beartaithe
faoi
faoi
lathair
lathair
(a)Beithigh Bhainne
(f)Caoirigh
(b)Beithigh dhiúil
(g)Uain le ramhrú
(c)Eallach os cionn 18 mí
(h)Capaill (sonraigh an cineál)
d’aois
(d)Eallach 6 go dtí 18 mí d’aois
(i)Ainmhithe eile (sonraigh)
(e)Laonna níos lú ná 6 mhí
d’aois
6.7. Dianfhiontair thalmhaíochta; tabhair an uimhir le haghaidh;
Ann
Beartaithe
faoi
lathair
(a) áiteanna do Chráin
(e) áiteanna do Bhéaróga
síolraíochta
(b) áiteanna do bhainbh (muice
(f) áiteanna do shicíní grísce
< 30kg)
(c) áiteanna do ramhrú muca
muice > 30kg)

(g) áiteanna do thurcaithe

(d) Áiteanna eile do Mhuca

(h) Ainmhithe nó éanlaith
chlóis eile (sonraigh
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Ann
Faoi
lathair

Beartaithe

6.8. Líon agus cineál ainmhithe atá le coinneáil sa bhfoirgneamh beartaithe.
Cineál Ainmhithe
Uimhir
Cineál ainmhithe
(a)
(d)
(b)
(e)
(c)
(f)

Uimhir

6.9. Má tá stáblaí i gceist mar chuid den fhorbairt atá beartaithe sonraigh an úsáid a bhainfear astu:
Cuir tic leis
Sea
Ní hea
Oiliúnt
Tógáil eallach folaíochta
Úsáid phríobháideach/teaghlaigh
Scoil marcaíochta thráchtála
6.10. Méid & cineál sadhlais a tháirgtear sa bhliain.
6.11. Achar iomlán de chlósanna oscailte salacha, nó clósanna oscailte do bheathú, a úsáideann na hainmhithe go
rialta.
Clósanna oscailte do bheathú :
chlósanna oscailte salacha:
6.12. Cé mhéad heicteár faoi do chúram nó faoi úinéireacht agat?
6.13. Cén soláthar uisce atá ag an bhfeirm?
6.14. Ar thug ionadaí ó Roinn Comhshaoil na Comhairle cuairt ort?
6.15. An bhfuil na forbairtaí beartaithe ag cloí le I.R. Uimh. 31 de 2014, Rialacháin an Aontas Eorpach (Deachleachtas Talmhaíochta do chaomhnú na nUiscí) 2014 & aon rialacháin eile ina dhiadh sin (a dtugtar
Rialacháin Níotráití freisin air)?
SEA
Ní hEA
6.16. An bhfuil tástálacha anailíse ithreach déanta ar do chuid tailte?
SEA
Ní hEA
6.17. Sonraí agus acmhainní do sciodar, uisce salach, eisiltigh bleánlann, eisilteach sadhlais nó tancanna
eile atá ann cheana. (Sonraigh ar Thaifead na Struchtúr Feirme.)
6.18. Sonraí agus acmhainní tancanna eisilteach atá beartaithe. (Sonraigh ar Thaifead na Struchtúr
Feirme.)
6.19. Sonraí maidir le rialú agus diúscairt uisce báistí agus uisce dromchla neamhthruaillithe. Tabhair
na sonraí ar phlean leagan amach an Suíomh.
6.20. Sonraí maidir le stóráil breosla agus áiseanna bundála. Tabhair na sonraí ar phlean leagan amach
an suíomh
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6.21. Sonraí ar struchtúir atá le scartáil nó atá faoi dhíchoimisiúnú mar chuid den iarratas seo.
(Sonraigh ar Thaifead na Struchtúr Feirme.)

6.22. Léirigh ar mhapa suímh an láithreáin ainm & suíomh aon fhoinse soláthair uisce poiblí nó
grúpscéim atá taobh istigh de 200m den suíomh atá beartaithe. Léirigh freisin toibreacha soláthar uisce
atá ar an suíomh.
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Aicme 6

Aicme 8

Tithíocht do Ainmhí
I.D. Uimh

Cur síos ar
an structúr

Aicme 9

Déirí (7rl); Silo; Clósanna Salach

Cineál
Ainmhí

Líon
Ainmhí

Úrscaoi
-leadh
go

Fad
(m)

Leithead
(m)

Ach
ar
(m)

I.D. Uimh

Cur síos
ar an
structúr

Úrscaoileadh
go

Fad
(m)

Foirgnimh Stórála; Clósanna Glan
Leithead
(m)

Ach
ar
(m)

I.D. Uimh

Cur síos
ar an
structúr

Fad
(m)

Leithead
(m)

Achar
(m)

A. Structúir atá sa Chlós Feirme cheana

A. Structúir atá sa Chlós Feirme cheana

A. Structúir atá sa Chlós Feirme cheana

B. Structúir Nua atá Beartaithe

B. Structúir Nua atá Beartaithe

B. Structúir Nua atá Beartaithe

An Achar Iomlán (m2)

An Achar Iomlán (m2)

C. Stóir Sciodar agus Uisce Salach atá ann cheana
I.D.
Uimh

Cur síos
(oscailte, lataí,
réamhtheilgthe)

Cineál
eisilteach
a stóráil

Fad
(m)

Leithead
(m)

Doimhneacht

An Achar Iomlán (m2)

D. Áiseanna Stóirála i gcóir sciodar agus uisce salach atá beartaithe
Toirt

I.D.
Uimh

Cur síos (oscailte, lataí,
réamhtheilgthe

Achar Iomlán (m3)

Cineál eisilteach a
stórái

Fad
(m)

Leithead
(m)

Doimhneacht

Toirt

Achar Iomlán (m3)

Dearbhaímid go bhfuil an t-eolas thuas agus an plean leagan amach atá ag gabháil leis ina taifead fíor dos na struchtúir atá ann cheana féin agus na structúir atá
beartaithe don fheirm seo
Ullmhaithe ag: ____________________________________

TAIFEAD NA STRUCTÚIR FEIRME
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