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COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ  

Alt 32 - An tAcht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014  
CUID 1 - SONRAÍ ÁBHARTHA AN ÁITRIBH 

          '*' réimse éigeantach 

          * Uimhir ID an Áitribh ón Oifig Luachála:   
   nó 

         * Uimhir (Uimhreacha) 
Ráta:   *                                                                

 
  

 
  

 
  

         *Seoladh an Áitribh: 
 

  

   

  
  

  
  

  
  

         DED: 

 
  

    Baile fearainn: 

 
  

    Beart Uimh.:  

 
  

    

          CUID 2 - NÁDÚR AN BHIRT (ticeáil ceann amháin de na boscaí thíos) 

          Nóta: Ní mór Codanna 1,2,3,4 agus 10 den fhoirm a chomhlánú i ngach cás 

 
Ní mór Codanna 5, 6, 7, 8, 9 a chomhlánú bunaithe ar Nádúr an Bhirt 

          * Cineál: 

         Díol: 

 
  Comhlánaigh Codanna 3, 4 agus 5, le do thoil  

Léas: 

 
  Comhlánaigh Codanna 3, 4 agus 6, le do thoil 

Fo-léas: 

 
  Comhlánaigh Codanna 3, 4 agus 6, le do thoil 

Ceadúnas: 

 
  Comhlánaigh Codanna 3, 4 agus 6, le do thoil 

Glacadóireacht:   Comhlánaigh Codanna 3, 4 agus 7, le do thoil 

Leachtú:   Comhlánaigh Codanna 3, 4 agus 7, le do thoil 

Eile (Sonraigh, le do thoil):       Comhlánaigh Codanna 3, 4 agus 8 nó 9, le do thoil 

         *Dáta an Bhirt: 

 
 /   /     (ll/mm/bbbb) 

   
         I gcás Léasa/Fo-
léasa/Ceadúnais: 

       * An tréimhse ó:    /   /      (ll/mm/bbbb) 

   * An tréimhse go dtí: 

 
   /   /     (ll/mm/bbbb) 
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CUID 3 - SONRAÍ AN ÚINÉARA REATHA 

(Roimh dháta an bhirt (Díoltóir/Léasaí) agus an té a chuireann isteach fógra an tsannta) 

 *Ainm Dlíthiúil:   

          *Ainm Trádála:   
(Murab ionann é agus an tAinm 
Dlíthiúil) 

                  

*Seoladh Comhfhreagrais:    
(murab ionann é agus seoladh an 
áitribh (Cuid 1)   

  

 

  

 

  

        * Uimhir PSP nó 
Cáinuimhir:           

     nó 
   

  
     *Uimhir Chláraithe na 

Cuideachta:           
               

*Teileafón:   

        * Fón póca:    
     

        * R-phost:   

        *Teagmhálaí:   
    

        * Post   
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CUID 4 - SONRAÍ AN ÁITITHEORA REATHA, MURAB IONANN IAD AGUS CUID 3 

(Roimh dháta an bhirt) 

     *Ainm Dlíthiúil:   
  

*Ainm Trádála:   
 (Murab ionann é agus an tAinm 
Dlíthiúil) 

 
*Seoladh Comhfhreagrais:    
(Murab ionann é agus seoladh an 
áitribh (Cuid 1) 

 

  

 
  

 
  

   
  

   
      

* Uimhir PSP nó Cáinuimhir:           
 nó 

     *Uimhir Chláraithe na 
Cuideachta:           

       

*Teileafón: 

  
  

       

* Fón póca: 

  
  

           

* R-phost: 

  
  

     
 

*Teagmhálaí: 
 

  
  

        * Post 
  

  
          

*An Tréimhse Áitithe:      *Dáta Tosach Feidhme: 

 
*Dáta Fágála: 

 
   /   /     

 
   /   /     

       *Seoladh Seachadta ar 
Aghaidh:   
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 CUID 5 - SONRAÍ AN ÚINÉARA NUA (MÁ DÍOLADH AN tÁITREABH) 

          * Cineál:  (Ticeáil an bosca cuí) 

        Úinéir   
         Áititheoir   
         An dá cheann:   
   

     *Ainm Dlíthiúil:   
         

*Ainm Trádála: 

 (Murab ionann é agus an tAinm 
Dlíthiúil) 

        
          *Seoladh Comhfhreagrais: 

 (Murab ionann é agus seoladh an 
áitribh (Cuid 1) 

  

  

  

 

    
              

* Uimhir PSP nó 
Cáinuimhir:           

          Nó 
     *Uimhir Chláraithe na 

Cuideachta           
    *Teileafón:   

   

* Fón póca:   
   

* R-phost:   
   

*Teagmhálaí:   
         

* Post   
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CUID 6 - SONRAÍ AN ÚINÉARA NUA 

          *Ainm Dlíthiúil:   
          

*Ainm Trádála:   
(Murab ionann é agus an tAinm 
Dlíthiúil) 

                  

*Seoladh Comhfhreagrais:    
(Murab ionann é agus seoladh an 
áitribh (Cuid 1) 

  

  

 

  

 

  

 
              

* Uimhir PSP nó Cáinuimhir:           
     nó 

         *Uimhir Chláraithe na 
Cuideachta           

               

*Teileafón:   
     

* Fón póca:   
     

* R-phost:   
          

*Dáta an Léasa:    /   /     (ll/mm/bbbb) 

           

*Teagmhálaí:   
             

* Post   
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CUID 7 - SONRAÍ AN GHLACADÓRA/LEACHTÓRA 
          

*Ainm Dlíthiúil:   
         

*Ainm Trádála:   
(Murab ionann é agus an tAinm 
Dlíthiúil) 

    

      *Seoladh Comhfhreagrais:    

    

 

  

 

  

 

  

       *Teileafón:   
    

       * Fón póca:   
    

       * R-phost:   

       *Dáta an Choinne:    /   /     (ll/mm/bbbb) 

 

       *Teagmhálaí:   
  

     * Post   

     CUID 8 - ÁITREABH FOLAMH 

      * An dáta a d'fhág an t-áititheoir an 
t-áitreabh:    /   /     (ll/mm/bbbb) 

        

* An bhfuil an t-áitreabh á fhógairt lena 
léasú/lena ligean:  

T/N: 
   

 

 nó    

  * Eile: 

 
  (Cuir doiciméid tacaíochta isteach leis seo) 

   

* Ceantálaí / Gníomhaire Ligin:   
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CUID 9 - ÁITREABH DÚNTA LENA ATHFHORBAIRT / LE HAGHAIDH MÓRCHÓIRIÚ 

*An Dáta a Dúnadh an tÁitreabh: / / (ll/mm/bbbb) 

* Uimhir Thagartha an Iarratais
Phleanála (más cuí)

* Críochdháta Beartaithe: / / (ll/mm/bbbb) 

CUID 10 – DEARBHÚ 

Dearbhaím agus deimhním leis seo gur mise úinéir an áitribh atá sonraithe thuas agus an té a gceanglaítear air 
fógra a thabhairt don údarás áitiúil de réir fhorálacha Alt 32(2)(a) den Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014. 

Dearbhaím go bhfuil na sonraí atá tugtha agam thuas fíor, cruinn, ceart agus iomlán ar feadh m'eolais agus mo 
thuairime agus geallaim aon athrú air sin a chur in iúl duit láithreach má thagaim ar rud ar bith a dhéanfadh 
difear don tuairim sin. 

Tuigim go bhfuil oibleagáid dlí orm gach ráta atá dlite orm ar dháta aistrithe an áitribh a íoc. 

Sínithe: 

Priontáil an tAinm: 

Dáta: / / (ll/mm/bbbb) 

Seol an fhoirm chomhlánaithe shínithe chuig an seoladh thíos: 

Urlár 6, Halla an Contae, Corcaigh 

nó 

collection@corkcoco.ie 

Príobháideachas agus Cosaint Sonraí: 
Bailíonn Comhairle Contae Chorcaí faisnéis phearsanta chun tobhach agus bailiúcháin a dhéanamh de Ráta an Chontae a 
éascú. Go dlíthiúil, is féidir linn an fhaisnéis seo a phróiseáil i bhfeidhmiú an údarás oifigiúil atá dílsithe i gComhairle 
Contae Chorcaí. Is príomhthosaíocht é don Chomhairle do sonraí pearsanta a chosaint agus próiseálfar do shonraí de réir 
ár bpolasaí Príobháideachas,  atá ar fáil ag https://www.corkcoco.ie/Privacy-Policy,  nó chóip crua ónár oifigí ag Halla an 
Chontae Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Má tá aon cheist agat maidir lenár bpolasaí Príobháideachas nó an 
fhaisnéis a shealbhaímid fút déan teagmháil linn trí ríomhphost chuig dpo@corkcoco.ie  nó scríobh chuig an Oifigeach 
Cosanta Sonraí, Comhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire.. 
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