
Comhairle Contae Dhún na nGall - Foirm Iarratais Réamhphleanála 
 

Don Oifig amháin 
An dáta a fuarthas 
an fhoirm 

 

Uimhir thagartha  
 

 
Ainm an Iarratasóra 

 

 
Seoladh an Iarratasóra 

 
Lena thabhairt ag deireadh na foirme 

Cineál na Forbartha 
beartaithe 

 
 
 
 

Seoladh iomláin an tsuímh ina 
mbeidh an fhorbairt 
lonnaithe, an Baile Fearainn 
san áireamh - cuir léarscáil 
láithreáin faoi iamh 

 
 

Liostaigh uimhreacha aon 
iarratais phleanála ábhartha 

 

 
Uimh. na Léarscáile 
Suirbhéireacht Ordanáis 

 

Cuir in iúl an leas atá ag an 
iarratasóir sa talamh nó sa 
déanmhas  
Úinéir/Togra chun 
ceannach/eile - tabhair 
mionsonraí 

 

Achar an láithreáin  
Sonraí an Ghníomhaire 

Ainm:  
Seoladh: Lena sholáthar ar chúl na foirme 



 
Liosta de na daoine a 
mheastar a bheidh i láthair ag 
an chomhairliúchán 
réamhphleanála. 
 
 
 
 

 

Mionsonraí an Láithreáin 

 
Liosta de na mionsonraí 
ábhartha a bhaineann leis an 
láithreán, i.e. rangú 
tírdhreacha; maoine 
tadhlacha; mír 
sheandálaíochta, etc. 
 

 

 
Liosta de bheartais/chuspóirí 
tithíochta ábhartha an phlean 
forbartha a bhaineann leis an 
togra (e.g. Beartas Tithíochta 
Tuaithe, Tithíocht Iolrach i 
gceantair uirbeacha, Forbairt 
tráchtála) 

 

Liosta de mhíreanna 
iarratasóirí/gníomhairí lena 
soiléiriú i dtaca le beartais i.e. 
an tionchar féideartha 
amhairc ar an cheantar, an 
tionchar ar phríobháideachas 
nó radharc amach ar mhaoin 
tadhlach 

 

Má bhaineann an togra le teaghais aonair, comhlánaigh na mionsonraí seo a leanas: 

Áit chónaithe phearsanta  
Le Díol  
Le Ligean  
Úsáid teach saoire  



Eile (Tabhair mionsonraí)  

Síniú an Iarratasóra/an 
Ghníomhaire 

 

Dátaithe:  
 
Doiciméid a bheidh ag gabháil leis an iarratas:- 

• Léarscáil Suirbhéireacht Ordanáis ina léirítear an láithreán 
• Léarscáileanna, leagan amach agus grianghraif an togra 

 
Tabhair faoi deara:- 

• Ní chuirtear comhairliúcháin réamhphleanála ar fáil i gcás go bhfuil 
láithreán le díol ar ceant 

• Ní thugtar cuairteanna ar an láithreán i gcás ceisteanna 
réamhphleanála a bhaineann le tithe aonair 



 
 

FAISNÉIS TEAGMHÁLA RÉAMHPHLEANÁLA 
 

NÍOR CHEART Í A CHUR AR FÁIL LEIS AN IARRATAS 
 

Tabhair faoi deara: 
1) Ní mór seoladh an iarratasóra a chur isteach ar an leathanach seo.   

2) Bheadh sé ina bhuntáiste dúinn dá gcuirfí uimhreacha teileafóin ar 
fáil anseo mar nach mór teagmháil a dhéanamh leis an iarratasóir/an 
ghníomhaire in amanna  

 
Iarratasóir: 

Seoladh (Riachtanach)  

 
Éirchód  

Uimhir Theileafóin (Féach 
nóta 2 thuas) 

 

Seoladh Ríomhphoist   
Uimhir Facs   
 

Duine/Gníomhaire atá ag gníomhú thar ceann an Iarratasóra (más ann): 

Seoladh  

 

Éirchód  

Uimhir Theileafóin (Féach 
nóta 2 thuas) 

 

Seoladh Ríomhphoist (más 
ann) 

 

Uimhir Facs (más ann)  

 


