
FOCLAÍOCHT SHAMPLACH LE HAGHAIDH FHÓGRA AN 

NUACHTÁIN 
Foilseofar fógra de réir airteagal 17(1)(a) i nuachtán atá faomhaithe le 
haghaidh an chuspóra seo faoi réir an fho-airteagail (2), agus beidh 
mar cheannteideal ann ainm an údaráis phleanála a gcuirfear an t-
iarratas pleanála isteach chuige agus dearbhófar ann- 
 
 
a Ainm an Iarratasóra  
b Suíomh, baile fearainn nó seoladh poist an talaimh nó an struchtúir 

lena mbaineann an t-iarratas.  
c Cé acu an iarratas ar chead forbartha, cead chun forbairt a 

choinneáil, cead imlíneach le haghaidh forbartha nó cead a 
bhíonn ag brath ar chead imlíneach a fháil (ag maíomh na 
huimhreach tagartha ar chlár an cheada chuí imlínigh) atá ann. 

d Cur síos gairid ar nádúr agus ar mhéid na forbartha lena n-áireofar-  
I. Nuair a bhaineann an t-iarratas le forbairt a 

bhaineann le soláthar tithe, méid na dtithe a 
chuirfear ar fáil,  

II. Nuair a bhaineann an t-iarratas le struchtúr a 
choinneáil, nádúr na húsáide atá molta le haghaidh 
an struchtúir agus, nuair is cuí, an tréimhse atá 
molta ina gcoinneofar an struchtúr�   

III. nuair a bhaineann an t-iarratas le forbairt ina 
dtabharfar faoi obair ar struchtúr faoi chosaint nó 
struchtúr atá molta le dul faoi chosaint, ba chóir an 
méid sin a chur in iúl, 

IV. más amhlaidh go bhfuil ráiteas faoin tionchar ar an 
chomhshaol ullmhaithe maidir leis an iarratas 
pleanála, ba chóir an méid sin a chur in iúl, nó 

V. Nuair a bhaineann iarratas pleanála ar fhorbairt i 
gcrios forbartha straitéisí, ba chóir an méid sin a 
chur in iúl,  

 
Agus 

 

e. Is féidir amharc ar an iarratas pleanála nó é a cheannach ar 
chostas nach mbeidh níos airde ná an gnáthchostas a bhaineann le 
cóip a dhéanamh ag oifigí an údaráis phleanála ag  le linn na n-
uaireanta oscailte don ghnáthphobal nó gur féidir aighneacht nó 
barúil scríofa a thabhairt maidir leis an iarratas don údarás pleanála i 
ndiaidh an táille atá leagtha síos a íoc taobh istigh de 5 seachtaine ag 
toiseacht ar dháta fála an iarratais ag an údarás.  


