
COMHAIRLE CONTAE Dhún na nGall 
 

PLEANÁIL & FORBAIRT 
CEADÚ CLÁRSCONSA, FÁL NÓ SCAFALL AR BHÓITHRE POIBLÍ 

 
NÓTA TÁBHACHTACH: 

 
Ní mór an fhoirm seo agus í comhlánaithe, mar aon leis an táille chuí agus é ríomhtha de 
réir na dtreoracha in Alt 1 thíos, a chur faoi bhráid na hOifige Pleanála, Comhairle Contae 
Dhún nanGall, Áras an Chontae, Leifear, Co. Dhún nanGall.  Ní mór do na rudaí seo a bheith 
leagtha isteach coicís ar a laghad (a) sula gcuirtear an clársconsa, fál nó scafall in airde ar 
an láithreán nó (b) roimh dháta éaga ceadúnais a ceadaíodh don láithreán oibre sin cheana 
féin.        
 
 
UIMH. THAG. CEADUNAIS: 

 

 
*UIMH. THAG. CEAD PLEANÁLA: 

 

 
AINM AN IARRATASÓRA/ 

 

 
NA CUIDEACHTA: 

 

 
SEOLADH AN IARRATASÓRA: 

 

 
CINEÁL CEADUNAIS: 

 
FÁL 

  
CLÁRSCONSA 

  
SCAFALL 

 

 
** LÁITHREÁN NA HOIBRE: 

 

 
CEADÚNAS AG TEASTÁIL: 

 
Ó 

  
GO DTÍ       

 

* Ní mór an t-eolas seo a sholáthar má ceadaíodh cead pleanála i leith na n-oibreacha atá i 
gceist. 

** Ní mór léarscáil de shuíomh an láithreáin a chur faoi iamh leis an iarratas seo, ar a 
léirítear suíomh beacht an fhoirgnimh a mbeidh scafall nó clársconsa á thógáil timpeall air. 

 
 



De bhun Alt 254 (1) (c) den Acht um Pleanáil & Forbairt, 2000, agus na Rialachán um Pleanáil & 
Forbairt, 2001, (I.R. Uimh. 600 de 2001), tugann Comhairle Contae Dhún na nGall ceadúnas leis 
seo don té thuasluaite chun _______________________ a chur suas, a thógáil, a lonnú agus a 
chothabháil ar, faoi, thar, nó le taobh bóthair phoiblí ag an láithreán oibre thuasluaite, agus faoi 
réir ag na coinníollacha a leanas. 
 
1. Táille ar fiú €125.00 (céad fiche cúig euro) í in aghaidh gach mí a bhíonn an scafall in 

airde, suas le huasmhéid €1,250.00 (míle dhá chéad caoga euro), a íoc le Comhairle 
Contae Dhún na nGall  de réir Airteagal 202 agus Sceideal 12 Cuid 1 (c) de na Rialacháin 
um Pleanáil agus Forbairt, 2001 (I.R. Uimh. 600 de 2001) agus de réir Alt 254 den Acht 
um Pleanáil agus Forbairt, 2000. 

 
2. Taispeánfaidh an t-iarratasóir go bhfuil árachas dliteanais phoiblí shásúil acu, agus 

déanfaidh siad Comhairle Contae Dhún na nGall  a shlánú in aghaidh aon chaillteanais nó 
gortaithe a d'fhéadfadh tarlú le linn don scafall a bheith in airde. 

 
3. Ní mór do dhaoine atá inniúil sa réimse seo oibre an scafall nó an clársconsa a chur in 

airde, agus ní foláir an obair ar fad (cur in airde agus baint anuas an scafaill no an 
chlársconsa san áireamh) a dhéanamh de réir na Rialachán um Shábháilteacht, Sláinte 
agus Leas ag an Obair (Tógáil), 2006, agus de réir aon leasuithe a dhéantar dó freisin. 

 
4. Coinneofar an cosbhealach poiblí ar oscailt i gcónaí do mhuintir an phobail. 
 
5. Sa chás go bhfuil leithead an chosáin phoiblí cúngaithe ag an scafall nó an clársconsa go 

hachar níos lú na 1.2m, ní mór cosbhealach díonta ar leith (2.1m in airde ar a laghad) a 
thógáil do choisithe. 

 
6.  Ní mór dóthain comharthaí a chur in airde chun muintir an phobail a chur ar an eolas faoi 

shrianta ar an gcosán, malairtí slí, guaiseanna, srl. 
 
7. Ní mór don iarratasóir dul i gcomhairle leis an údarás áitiúil cuí - Comhairle Contae Dhún 

na nGall   sa chás seo – agus cead a fháil uathu más rud é go ndéanfaidh an scafall nó an 
clársconsa cúngú ar an mbealach poiblí (an tsráid) sa chaoi is go bhféadfadh sé leithead 
na lánaí tráchta nó soláthar spás páirceála le taobh an bhóthair a shrianú. 

 
 
Ceadúnas bailí ó  ______________ Ceadúnas bailí go dtí: ______________ 
 
Táille íoctha:   ______________ 

 
 

 


