Iarratas ar Cheadúnas faoi Alt 254
Leis seo, is mian liom iarratas a dhéanamh chuig Comhairle Chontae Dhún na nGall ar
cheadúnas faoi Alt 254 den Acht Pleanála agus Forbartha 2000, le
gléas/fearas/déanmhas/comhartha a chur/a chothabháil/a choinneáil (scrios amach na cinn
nach mbaineann le hábhar) ar, faoi, os cionn nó le taobh bóthair phoiblí de réir na sonraí
thíos:-

Ainm an Iarratasóra
Seoladh
Éirchód
Uimhir Ghutháin
Seoladh Ríomhphoist
Cineál
gléis/fearais/déanmhais/comhartha a
bhfuil ceadúnas de dhíth fána choinne:(Caithfear cur síos iomlán a thabhairt):
Suíomh atá beartaithe don
ghléas/fhearas/déanmhas/chomhartha a
bhfuil ceadúnas de dhíth fána choinne
Tréimhse an cheadúnais:-

Ó:
Go dtí:

Táille le híoc

€

Síniú an Iarratasóra
Dáta:

Iarratas ar Cheadúnas faoi Alt 254
Doiciméid atá de dhíth le hiarratas a dhéanamh ar cheadúnas faoi Alt 254
• Léarscáil de shuíomh an láithreáin de réir scála 1:2500 (3 chóip)
• Plean Leagan Amach an láithreáin ag léiriú shuíomh an
ghléis/fhearais/déanmhais/comhartha atá beartaithe (3 chóip)
• Líníocht de réir scála den ghléas/fhearas/déanmhas/chomhartha atá beartaithe (3
chóip)
• Cóip den pholasaí árachais
• Scéim dathanna an ghléis/fhearais/déanmhais/chomhartha atá beartaithe
• Caithfear comharthaí fógraíochta a bheith de réir sonraíochtaí Fáilte Ireland
Iarratas ar Cheadúnas a Mheas
Caithfear na nithe seo a leanas a chur san áireamh:
• Pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an cheantair
• Forálacha ábhartha sa Phlean Forbartha/sa Phlean Ceantair Áitiúil
• Líon agus suíomh aon ghléasanna/fearas/déanmhas/comharthaí a bhfuil ceadúnas
acu cheana féin
• Áisiúlacht agus sábháilteacht do lucht úsáide bóthair (coisithe san áireamh)
Deis Achomhairc
Is féidir achomharc a dhéanamh chuig an Bhord Pleanála maidir le ceadúnas a thabhairt, a
dhiúltú, a aistarraingt, nó a leanúint.

Alt 254 den Acht Pleanála agus Forbartha 2000
Tá ceadúnas de dhíth faoi Alt 254 den Acht Pleanála agus Forbartha 2000 leis na nithe
seo a leanas a chur in airde, a thógáil, a lonnú nó a chothabháil:Táille sa bhliain
(a)

meaisín díola nó meaisín a oibrítear le bonn airgid
(seachas meaisín le meáchan a thomhas). €125 sa
bhliain

€125.00

léarscáil bhaile nó tírdreacha ag taispeáint treoracha
nó áiteanna. €25 sa bhliain.

€25.00

(c)

Clárbhrat, sconsa nó scafall.

€1,250.00

(d)

Déanmhas fógraíochta (seachas déanmhas fógraíochta
atá sonraithe i bparagraf (dd))
Déanmhas fógraíochta (den chineál méar eolais chan
níos faide ná 1m ar fad) ar a bhfuil treochomhartha le
lóistín fá choinne turasóirí a fhógairt

(b)

(dd)

€630.00
€50.00

(e)

Cábla, sreang nó píblíne (seachas sreang leictreachais
€25.00 do gach
do chúiseanna tí nó talmhaíochta, nó draein ná píopa
100 méadar, nó
uisce). €25 do gach 100 méadar, nó gach cuid de sin, sa cuid de
bhliain.

(f)
(g)

Bosca nó seastán gutháin.
Aon ghléas nó déanmhas eile a d’fhéadfadh a bheith
leagtha síos san alt seo i dtaobh ceadúnais ar, faoi, os
cionn nó le taobh bóthair phoiblí.
Táblaí agus cathaoireacha lasmuigh d’óstán, de
bhialann, de theach tábhairne nó d’aon fhoirgneamh
eile mar a ndíoltar bia le hithe san áit. €125 in aghaidh
an tábla.

€630.00

(I)

Fógra ar a bhfuil aon téacs, siombail, suaitheantas,
samhail, gléas nó lógó. €630.

€630.00

(j)

Píopa nó gléas ar a bhfuil píopa ceangailte leis chun aer
nó uisce a chur amach, ach chan píopa nó gléas atá
€25.00
ceangailte le pumpa peitril nó ola.
Meaisín le meáchan a thomhas.
€63.00
€25.00
Áis tabhartha €25.00.

(h)

(k)

€125.00
€125.00 an
tábla

Níl ceadúnas de réir Alt 254 de dhíth do na nithe seo:(a) Gléas/fearas/struchtúr a bhfuil Cead Pleanála faighte fána choinne
(b) Clárbhrat/sconsa/scafall sealadach a cuireadh in airde de réir coinníll i gcead
pleanála
(c) Cábla/sreang/píblíne á chur in airde, á thógáil, á lonnú nó á chothabháil ag gealltóir
reachtúil agus atá faoi bhóthar poiblí.
D’fhéadfadh an t-údarás pleanála tréimhse ar leith agus coinníollacha ar leith a chur ar
cheadúnas, ina measc coinníollacha maidir le suíomh agus dearadh.
Ba chóir a thabhairt faoi deara go bhféadfadh an t-údarás pleanála, trí fhógra i
scríbhinn, an ceadúnas a aistarraingt agus iarraidh ar an cheadúnaí an déanmhas a
bhaint amach ar a chostas féin.

