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AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000 
Cuid V Soláthar Tithíochta 

Iarratas ar Dheimhniú Díolúine faoi Fhorálacha Alt 97  
 

 
 

1 Ainm an Iarratasóir:  
  

Caithfear seoladh a sholáthar ag deireadh na foirme seo 
 

 Sá chás gur comhlacht atá cláraithe faoi Achtanna na gCuideachtaí 
1963 go 1999 é an t-iarratasóir, tabhair ainmneacha Stiúrthóirí na 
Cuideachta, seoladh na cuideachta, agus uimhir chláraithe na 
cuideachta.  
 

2 Ainm(neacha) Stiúrthóirí an 
Chomhlachta 
 
 

 

Seoladh cláraithe an Chomhlachta 
 

 

Uimh. Chláraithe an Chomhlachta  
3 Ainm an Gníomhaire                           

Caithfear seoladh a sholáthar ag deireadh na foirme seo 
 

4 Líon na dtithe a bhfuil sé beartaithe 
cead pleanála a lorg lena n-aghaidh 

 

5 Tabhair le fios achar na talún a 
bhfuil sé i gceist cead pleanála a lorg 
lena haghaidh. 

 

6 Tabhair suíomh, baile fearainn nó 
seoladh poist (mar is cuí) na talún a 
bhfuil sé beartaithe cead pleanála a 
lorg lena haghaidh.  

 

7 Cur síos gairid ar thréithe agus ar 
fhairsinge na forbraíochta 

 

8 Leas dlíthiúil an Iarratasóra sa 
Talamh  

 

9 Ar deonaíodh Deimhniú faoi Alt 97 
den Acht don iarratasóir, nó d’aon 
duine ag gníomhú i gcomhbheart leis 
an iarratasóir, laistigh de thréimhse 
5 bliana roimh dháta déanta an 
iarratais seo agus atá fós i bhfeidhm 
tráth an iarratais? 
Má deonaíodh, tabhair sonraí ina 
leith. 
 

 

10 Ar chuir an t-iarratasóir, nó aon 
duine eile ag gníomhú i gcomhbheart 
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leis an iarratasóir, forbairt i gcrích, 
nó an bhfuair siad cead le haghaidh 
forbairt, arb é a bhí inti ná 4 theach 
nó níos lú ar fáil, nó tithíocht a chur 
ar fáil ar phíosa talún d’achar 0.2 
heicteár nó níos lú, laistigh de 5 
bliana roimh dháta déanta an 
iarratais ar Dheimhniú, agus é suite 
ar thalamh ar ina leith atá an 
Deimhniú á lorg nó ar thalamh i 
ngarchomharsanacht na talún sin 
(seachas aon fhorbairt arna cur i 
gcrích, nó cead arna dheonú, roimh 
1 Samhain 2001, ar nithe iad a 
bhféadfar neamhaird a thabhairt 
orthu). 

 
 

 Sínithe: 
 

 

 Dáta  
 
 
Tabhair faoi deara: 
 
Ní mór dhá (2) léarscáil a thaispeánann suíomh an láithreáin a leagan 
isteach in éineacht leis an iarratas seo, agus é a bheith ar mhéid sách 
mór agus sainghnéithe an cheantair marcáilte ann sa chaoi is go 
mbeifear in ann talamh lena mbaineann an t-iarratas a aithint.  Ní 
mór don léarscáil seo a bheith ar scála nach lú ná 1:1000 i gcás 
ceantair faoi fhoirgnimh nó 1:1250 i gcás ceantar eile (agus an scála 
tugtha le fios air), agus ní mór dó a bheith marcáilte nó daite ar 
bhealach a léiríonn go follasach an talamh lena mbaineann an t-
iarratas agus a cuid teorainneacha.  
 
 
Notaí 

(1) Ní mór Dearbhú Reachtúil faoi Alt 97 (5) den Acht um Pleanáil 
agus Forbairt, 2000 (arna leasú) agus faoi Airteagal 49 de na 
Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001-2015 a chur faoi 
iamh leis an t-iarratas seo chomh maith. 

 
(2) Caithfidh an iarratasóir cloí go hiomlán leis na riachtanais faoi 

Alt 97 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú) 
agus faoi Airteagail 49 agus 227 de na Rialacháin um Pleanáil 
agus Forbairt 2001-2015 nuair a bhíonn an iarratas seo ar 
dheimhniú díolúine a chuir isteach acu. 
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EOLAS BREISE TEAGMHÁLA 
 

NÍL SÉ SEO LE CUR AR FÁIL LEIS AN IARRATAS 
 

Tabhair faoi deara: 
• Caithfear seoladh an iarratasóra a chur isteach ar an 

leathanach seo.   
• Bheadh sé ina chuidiú dá gcuirfí uimhreacha gutháin ar fáil 

anseo mar go mbíonn amanna ann a gcaithfear dul i 
dteagmháil leis an iarratasóir/ghníomhaire go práinneach.  

• Ní fhoilseofar an leathanach seo mar chuid den chomhad 
pleanála. 

Iarratasóir: 

Seoladh (riachtanach)  

 
Uimh. Ghutháin (Feach 
nóta 2 thuas) 

 

Éirchód  
Seoladh Ríomhphoist   
Uimhir Faics   
 
 
 Duine/Gníomhaire ag feidhmiú thar ceann an Iarratasóra (más 
ann dó): 

Seoladh  

 
Uimh. Ghutháin  
Éirchód  
Seoladh ríomhphoist 
(más ann dó) 

 

Uimh. Faics (más ann 
di) 

 

Sa chás go bhfuil gníomhaire luaite ar leathanach 1, abair anseo ar chóir gach 
comhfhreagras a chur chuig seoladh an ghníomhaire, tríd an bhosca cuí thíos 

a thiceáil 
 
Ba chóir       Níor chóir  
 
 
 (Tabhair faoi deara, le do thoil, más 'níor chóir' an freagra, go gcuirfear gach 
comhfhreagras chuig seoladh an Iarratasóra) 
 
 
 
 


