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Foirm Iarratais Réamhphleanála
Sonraí an Iarratasóra (Iarratasóirí)
Ainm(neacha):
Seoladh (seoltaí):
Sonraí teagmhála
Teileafón: (Baile)

(Fón póca)

Ríomhphost:
Ainm agus seoladh an Ghníomhaire (má bhaineann le hábhar):

Teileafón gnó:
An bhfuil tú ag iarraidh cruinniú?

Ríomhphost
TÁ / NÍL

Tabhair faoi deara muna bhfuil “ag iarraidh cruinniú” roghnaithe thuas, pléifear d’iarratas trí glaoch gutháin nó litir

Cur síos ar an bhForbairt atá Beartaithe

Ionad/Baile Fearainn na Forbartha atá Beartaithe

Uimhir Thagartha Iarratas Pleanála a rinneadh cheana (má bhaineann le hábhar)

Uimhir Thagartha Iarratas Réamhphleanála a rinneadh cheana (má bhaineann le hábhar)

N.B. Ní mór duit léarscáil chuí a chur le d’iarratas a thaispeánann go soiléir ionad agus achar an tsuímh atá
molta agat. Mura ndéanann tú sin, is féidir go seolfar ar ais chugat an t-iarratas seo ar chomhairliúchán
réamhphleanála. Is féidir léarscáileanna a chur i gcló ó rannóg Pleanála ár suímh Ghréasáin
www.waterfordcouncil.ie.
Cuir an fhoirm chomhlánaithe chuig:

An Rannóg Pleanála,
Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge,
Foirgneamh Menapia,
An Meall,
Port Láirge.

Tar éis dúinn an fhoirm iarratais chomhlánaithe a fháil, inseofar duit dáta/am do choinne réamhphleanála.
Moltar duit, agus an fhoirm iarratais seo á hullmhú agat, pé eolas breise a chur ar fáil don Rannóg Pleanála a
rachaidh chun tairbhe an chomhairliúcháin réamhphleanála.
Cáiliú
Tabhair chun d’aire, le do thoil, gur le hintinn mhaith a thugtar gach comhairle gan dochar don mheastóireacht
fhoirmiúil a dhéanfar maidir le hiarratais ar chead pleanála amach anseo. Tá ráite in Alt 247(3) den Acht um
Pleanáil agus Forbairt 2000: ‘Ní dochar comhchomhairliúcháin a dhéanamh do chomhlíonadh aon
fheidhmeanna eile dá chuid ag údarás pleanála faoin Acht seo nó faoi aon rialacháin arna ndéanamh faoin
Acht seo agus ní féidir brath air sa phróiseas foirmiúil pleanála nó in imeachtaí dlíthiúla.’ Bíonn an
mheastóireacht fhoirmiúil a dhéantar ar iarratas níos cuimsithí ná aon mheastóireacht a dhéantar ag an gcéim
réamhphleanála toisc nach foláir tuairiscí inmheánacha a chur san áireamh, m.sh. ó rannóg na seirbhísí
comhshaoil, bóithre nó sláintíochta, chomh maith le haighneachtaí tríú páirtithe agus aighneachtaí a
dhéanann comhlachtaí forordaithe.
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