Scéim Dreasachta Gnó Chomhairle Chontae na Gaillimhe do Cheantair Lár Baile
Foirm Iarratais

Sonraí an Iarratasóra
1. Ainm an Iarratasóra
2. Seoladh
3. Eircode
4. Seoladh ríomhphoist
5. Déan liosta d'aon mhaoin tráchtála i gContae na Gaillimhe a bhí in úsáid roimhe seo
Sonraí na Maoine
1. Seoladh na Maoine
2. Eircode na Maoine
3. Ainm Trádála
4. An leis an iarratasóir an mhaoin nó an bhfuil sí á ligean ar cíos aige?

5. Más á ligean ar cíos atá sí - tabhair fianaise air sin agus abair cén fhad a mhaireann an léas
6. Ainm agus seoladh úinéir na maoine (má bhaineann le hábhar)
_________________________________________________________________________
7. Uimhir Aitheantais na hOifige Luachála (má tá sí ar eolas agat)
Nó Uimhir Aitheantais an Ráta Tráchtála/Tagairt maoine
8. Fad an fholúntais.
9.
An úsáid a mholtar a bhaint as an maoin
1. An úsáid a mholtar a bhaint as an maoin (tabhair sonraí)
___________________________________________________________________________
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2. An bhfuil gach cineál toilithe/ceada i bhfeidhm? (tabhair Uimhreacha Tagartha Pleanála má
bhaineann le hábhar)

Sonraí Airgeadais
1. An bhfuil Muirir uile na nÚdarás Áitiúil íoctha ina n-iomláine ar an maoin seo?
2. Aon mhuirir nár íocadh ar an maoin a raibh gnó inti roimhe seo?
3. Uimhir chlárúcháin UPSP/CBL an Iarratasóra
4. Cuir cóip ar fáil den Deimhniú Imréitigh Cánach atá agat faoi láthair.

5. Ar comhlíonadh Alt 32 den Acht Rialtais Áitiúil? (Cuir cóip ar fáil den fhoirm ina bhfógraítear
athrú an áititheora)

Ainm: ___________________________________________________________________

Síniú: ___________________________________________________________________

Dáta:

___________________________________________________________________

Nochtadh Faisnéise - An tAcht um Shaoráil Faisnéise
Is mian le Comhairle Chontae na Gaillimhe a chur in iúl don iarratasóir go bhféadfar an t-eolas a
sholáthraítear do Chomhairle Chontae na Gaillimhe sna foirmeacha iarratais a chur ar fáil, ar
iarratas, de réir na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997/2003, faoi réir oibleagáidí dlí Chomhairle
Chontae na Gaillimhe.

Seol iarratais chomhlánaithe chuig "Scéim Dreasachta Gnó", Oifig Fiontair Áitiúil, Comhairle Chontae
na Gaillimhe, Áras an Chontae, Cnoc na Radharc, Gaillimh.
Seol ar ríomhphost chuig: bis@galwaycoco.ie
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Nótaí:
Tá an Scéim seo ar fáil do ghnónna atá ag féachaint le hiad féin a bhunú sna limistéir atá criosaithe
chun críocha Lár Baile i mbailte atá faoi réir Plean Ceantair Áitiúil – féach an Cháipéis dar teideal
“Scéim Dreasachta Gnó do Bhailte i gContae na Gaillimhe". Tá feidhm ag critéir eile freisin agus tá na
sonraí leagtha amach sa cháipéis seo.
Beidh feidhm leis an scéim seo agus í ar fáil do ghnónna a n-éireoidh leo agus a rachaidh i mbun
trádála ar an 1ú Meitheamh, 2016, nó ina dhiaidh.
Is le hOifig LEO nó leis an Oifig Bailithe Rátaí, Comhairle Chontae na Gaillimhe, a dhéantar fiorsrú má
theastaíonn eolas faoi leith uait ar rátaí dliteanais maoin tráchtála, nó ar an uimhir thagartha le
haghaidh rátaí maoinithe.
Nuair a íoctar rátaí ina dtráthchuid le Dochar Díreach, nó EFT, íocfar an ráta go leathbhliantúil, sé
mhí tar éis don íocaíocht Dochar Díreach a bheith gafa isteach i gcuntas rátaí Chomhairle Chontae na
Gaillimhe.
Nuair a íoctar rátaí ar íocaíocht aonair bhliantúil, íocfar an deontas ag deireadh gach bliana
airgeadais chomh luath tar éis dliteanas na rátaí a íoc ina iomláine agus is féidir. Nuair a scoireann
gnó incháilithe de thrádáil taobh istigh den tréimhse le haghaidh dhliteanas na rátaí bliantúla,
féadfar Deontas comhréireach a mheas chun an tréimhse trádála a chumhdach. Caithfear fianaise
ar an tréimhse trádála a bhaineann le hábhar a chur ar fáil.

Seicliosta - d'Úsáid na hOifige
Foirm chomhlánaithe
Fianaise ar fholúntas an aonaid ar feadh tréimhse áirithe
Fianaise ar úinéireacht agus áitiú an aonaid
Foirm Alt 32 comhlánaithe don mhaoin a bhaineann le hábhar
Fianaise ar chead Pleanála
Dearbhú ar íocaíocht dliteanais airgeadais (ranníocaíochtaí forbartha?)
Fianaise ar Dheimhniú Reatha Imréitigh Cánach
Modh íoctha Rátaí
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