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Seicliosta-Iarratas Pleanála 

 

Planning Application Checklist 

Tá an fhoirm seo le fáil i gcló mór chomh maith This form is also available in large print 
Tá míle fáilte an fhoirm seo a líonadh i nGaeilge 

 
DOICIMÉID 

Foirm Iarratais Bunchóip móide 2 chóip comhlánaithe go hiomlán agus sínithe.  
Táille Féach ar an liosta táillí atá leis seo.  
Fógra Nuachtáin    Bunchóip (leathanach iomlán) móide 2 chóip – Nuachtáin ceadaithe amháin – 

féach ceangailte. 
 

Fógra Suímh                3 chóip – curtha suas ar an suíomh freisin. Féach leagan amach 
samplach/sonraí ceangailte. Má tá sé dhá shíniú ag gníomhaire bíodh seoladh 
poist leis.  

 

Sceideal                   Sceideal iomlán ag liostiú líníochtaí, mapaí &srl. le cuir isteach leis  
Struchtúir faoi chosaint   Áit gur obair ar struchtúr faoi chosaint (nó a bhfuil cosaint beartaithe dó) atá i 

gceist cuir é sin in iúl ar an  
(a) Iarratas 
(b) Fógra Nuachtáin  
(c) Fógra Suíomh agus cuir I gceangail pleananna, líníochtaí, grianghraif agus 
sonraí eile, chuan thaispeáint cén tionchar a bheadh ag an fhorbairt ar 
charachtar an struchtúir. 

 

Teastas Díolúine   I gcás forbairt de 1-4 tithe nó ar thalamh níos lú ná 0.1 heachtáir i gcrios 
cónaithe. 

 

Comhaontú S. 96 Tabhair sonraí an chomhaontaithe muna bhfuil an fhorbairt díolmhaithe.  
Torthaí tástála SR 6 
1991 

Bunchóip móide chúig chóip (neamh-reachtúil).  

Grúpscéim Uisce Bunchóip móide chúig chóip den litir ceadaithe (neamh-reachtúil).  
Riachtanas Tithíochta Bunchóip móide chúig chóip den fhoirm Riachtanais Tithíochta (neamh-

reachtúil). 
 

Doiciméid eile 6 chóip de gach ceann  
 

MAPAÍ 
Mapa láthair suímh 6 cinn ar scála nach lú ná 1:2500 leis an suíomh imlínithe i ndearg agus an 

pointe Thuaidh taispeáinte. Sé bhunchóip atá ag teastáil nó taispeáin an 
uimhir ceadúnais. Taispeáin uimhir an bhileog shuirbhéireacht ordanáis.   

 

Plean leagan amach 
suímh 

6 chóip ar scála nach lú ná 1:500 leis an bpointe Thuaidh, an suíomh imlínithe 
i ndearg. 

 

Teorainneacha CAITHFIDH na teorainneacha láthair suímh a bheith ar aon dul leis na 
teorainneacha leagan amach suímhe 

 

Leagan Gaeilge 
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Láthair an fhógra 
suímh 

Taispeáin láthair an fhógra suímh ar an Mapa láthair suímh nó leagan amach 
suímhe. 

 

Toisí Mapa Taispeáin ó teorainn tosaigh agus ó teorainn taoibh na fhorbartha.  
Ionadú Taispeáin ionaid na forbartha agus seirbhísí ar an leagan amach suímhe  
Línte/leibhéil 
comhairde 

Taispeáin a dhóthain comhrianta nó leibhéil maidir le pointe thagra(datum) 
ar an mbóthar. 

 

Leibhéal urláir 
críochnaithe 

Taispeáin leibhéal urláir críochnaithe ar an leagan amach suímhe nó 
pleananna urláir. Cuir gach togra san áireamh m.sh Garáistí &srl. 

 

Foirgnimh chóngaracha Taispeáin foirgnimh nó tréithe cóngaracha taobh istigh de gha 50 méadar.   
 

PLEAIN, CLÓANNA & GEARRTHACHA 
Pleananna, 
Ingearchlónna, 
Trasghearrthacha 

6 chóip. Taispeáin ainm & seoladh an té a réitigh iad ar na líníochtaí 
foirgnimh ar fad. Bíodh na líníochtaí ar fad fillte go méid leathanach A4 le 
imeall 75mm agus tarraingthe ag scála nach lú ná 1:200. Bíodh chuile líníocht 
ar scála méadrach. In áit gur síneadh a chuir le foirgneamh atá ann cheanna 
atá i gceist, taispeáin go soiléir agus i ndath más féidir, an difríocht idir an 
méid atá beartaithe agus an méid atá ann cheanna. Tá na clónna uilig ag 
teastáil fiú muna bhfuil aon doras ná fuinneog san áireamh. 

 

Caomhantas 
Ailtireachta   

Más struchtúr faoi chosaint atá i gceist san fhorbairt nó LCA,  is gá leithéidí de 
ghrianghraif, pleananna, líníochtaí agus sonraí eile a chuir isteach leis an 
iarratas chun an éifeacht a bheadh ag an bhforbairt ar charachtar an 
fhoirgnimh 

 

Limistéar Struchtúr nó 
Limistéar Caomhartais 
Ailtreachta  

Tomhais: Taispeáin na príomh tomhais ar na líníochtaí 
Airde: Taispeáin an airde foriomlán ar na clónna agus trasghearrthacha 
Atá ann & atá beartaithe: Déan cinnte go bhfuil pleananna agus clónna nó 
ingearchlónna, daite nó marcáilte chun an méid atá ann cheanna agus an 
méid atá nua a thaispeáint.               

 

 
Beidh Iarratas nach bhfuil líonta amach go hiomlán nó nach bhfuil na cáipéisí thuas in éineacht leis nó nach 

dtagann leis na rialacháin phleanála neamhbhailí agus cuirfear aris chuig an iarratasóir é. 
N.B. caithfidh an t-iarratas a leagan isteach taobh istigh de 14 lá ón dáta ar an bpáipéar nuachta. 

 
 
 
 

Seol an fhoirm ar ais chuig: 
An tAonad Pleanála & Forbartha 
Inmharthana 
Comhairle Chontae na Gaillimhe 
Áras an Chontae 
Cnoc na Radharc 
Gaillimh. 

Return to: 
Planning & Sustainable 
Development Unit 
Galway County Council 
Áras an Chontae 
Prospect Hill  
Galway 

Tel. (091) 509308 
Fax  (091) 509199 
planning@galwaycoco.ie 
www.gaillimh.ie  
www.galway.ie 
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