Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge,
Rannóg Pleanála, Foirgneamh Menapia, An Meall, Port Láirge.
Teileafón : 0761 102020

Facs : 0761 099701

R.phost:planning@waterfordcouncil.ie

Gearán maidir le forbairt neamhúdaraithe
Scríobh i mBLOCLITREACHA MÓRA (Eolas riachtanach)٭
An áit a bhfuil an suíomh
Seoladh iomlán an tsuímh ٭

An cineál suímh atá ann
(m.sh. láithreán tógála/páirc/áras cónaithe
príobháideach/srl)
Bí cinnte go ndéanfaidh tú na rudaí seo a
leanas:
- Cuir léarscáil chruinn ar fáil a
thaispeánann an áit a bhfuil an suíomh٭
- Marcáil teorainneacha an tsuímh i ndúch
daite٭
- Cuir grianghra(i)f ar fáil, más féidir
Eolas faoin bhForbróir/na Forbróirí
Ainm(neacha)٭
Seoladh(nó seoltaí)٭

Mionchur síos ar an bhforbairt/ar an rud
atá ar siúl٭

Má bhaineann an gearán le struchtúr éigin,
tabhair meastachán ar:- Airde an struchtúir (méadair)
- Achar urláir an struchtúir (méadair2)
- Aon eolas eile a bhaineann le hábhar
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Dáta agus am a thosaigh an fhorbairt/an rud
atá ar siúl (nó an chéad uair a tugadh faoi
deara é)
An dtarlaíonn na rudaí a bhfuiltear ag
gearán fúthu in amanna faoi leith? Más
amhlaidh atá, déan cur síos air.

Úinéir(í) an tsuímh
Ainm(neacha)٭
Seoladh(seoltaí)٭

Ar dheimhnigh tú cé acu atá an fhorbairt ina
forbairt dhíolmhaithe (exempted
development) nó nach bhfuil?٭
(Féach suíomh Gréasáin na Comhairle
http://www.waterfordcouncil.ie/en/service
s/planning/faqs/exempteddevelopment/
le haghaidh eolais ar na forbairtí
díomhlaithe is coitianta.)
An ndearna tú cuardach pleanála le fáil
amach an bhfuil próiseas cead pleanála ar
siúl maidir leis an suíomh?٭

Dheimhnigh □

Rinne □

Níor dheimhnigh □

Ní dhearna □

(Is féidir seo a dhéanamh le Gplan ar líne ag
www.waterfordcouncil.ie nó cuairt a
thabhairt ar an Oifig Pleanála, Foirgneamh
Menapia, An Meall, Port Láirge, a bhíonn
oscailte ó 9.30am go 1 pm agus ó 2 pm go 4
pm Luan – Aoine.)
Tabhair, le do thoil, uimhir thagartha pé
iarratas pleanála a bhaineann leis an
suíomh.

Do shonraí féin
Ainm٭
Seoladh٭

Uimhir theileafóin٭
Seoladh rphoist
An mian leat nach nochtfar cé thú féin?٭



Is ea □

Ní hea □

Ar feadh m’eolais-se, bhí an t-eolas thuas cruinn ceart tráth a rinneadh an gearán seo.
Táim toilteanach, má iarrtar orm é, scríbhinn a mhionnú agus/nó freastal ar imeachtaí cúirte agus fianaise a
thabhairt chun tacú leis an ngearán seo.

Sínithe٭:__________________________________

Dáta٭:_____________________

2

Tabhair chun d’aire nach measfar do ghearán a bheith bailí go dtí go soláthrófar an t-eolas riachtanach ar fad atá luaite
thuas agus go dtí go síneoidh tú an fhoirm ghearáin seo. Is féidir, má iarrtar amhlaidh agus de réir fhorálacha an Achta
um Shaoráil Faisnéise 1997, socruithe a dhéanamh chun nach nochtfar cé thú féin.
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