Úsáid Oifigiúil Amháin:
Uimh. Admhála:
______________
Ar Liosta na Vótálaithe:
___________
Ceadúnas Roimhe Seo:
__________

COMHAIRLE CATHRACH CHORCAÍ
CORK CITY COUNCIL
An Stiúrthóireacht Bóithre & Iompair
Teil: 021 4924555

An Rannóg Tráchta

Facs: 021 4924032

ríomhphost: parking@corkcity.ie

Foirm Iarratais i gcomhair Diosca Páirceála do Chónaitheoir
COMHLÁNAIGH I MBLOCLITREACHA LE DO THOIL
Féach ar na treoirlínte faoi iamh roimh duit d’iarratas a chomhlánú.
Sloinne:

________________________

Réamhainm: _____________________________

Seoladh:

________________________

An bhfuil an tÁitreabh seo
(a) ar cíos?
Tá 
(b) cónaitheach ina iomláine? Tá 

__________________________________
__________________________________

Níl 
Níl 

__________________________________

Cén fhad a bhfuil tú i do chónaí ag an seoladh
seo?

Seoladh
Ríomhphoist:________________________

Blianta ___________ Míonna ____________

Cláruimhir na Feithicle:
__________________

Dath na Feithicle: ________________________

Déantús na Feithicle: ________________________

Uimh. Theagmhála Lae: ___________________
Dáta Éaga Cánach: _______________________

Dearbhaím go bhfuil gnáthchónaí orm ag an seoladh thuas laistigh de limistéar páirceála dioscaí Chomhairle
Cathrach Chorcaí. Dearbhaím gur mé úinéir cláraithe na feithicle ag an seoladh thuas. Féach ar na treoirlínte faoi
iamh.

Mura bhfuil tú ar Chlár na dToghthóirí Reatha (Liosta na Vótálaithe) ag an Seoladh Thuas, ní mór duit an
Dearbhú Reachtúil Lastall a chomhlánú i láthair Feidhmeannaigh Síochána/ Coimisinéir Mionnaí nó Aturnae
Cleachtach i gCathair/Contae Chorcaí.
Tabhair faoi deara: Is é an táille i gcomhair Diosca Páirceála do Chónaitheoir ná €10 in aghaidh na bliana. Ní mór
iarratas eile a dhéanamh má thagann athrú ar d’áitreabh nó ar d’fheithicil. Seolfar foirmeacha iarratais
neamhiomlána ar ais chuig an iarratasóir. Dúnann an Oifig Airgid ag 4.00i.n ar an bpointe. Má tá tú ag dul go Halla
na Cathrach tú féin, bíodh do dhóthain ama agat chun a chinntiú go mbeidh d’iarratas próiseáilte ag an gCuntar
Tráchta roimh 4.00in.
Seol Iarratais Poist chuig: Seomra 229, Cead Áitritheoirí, an Rannóg Tráchta, Halla na Cathrach, Sráid Anglesea,
Corcaigh. Tá íocaíocht le seic, dréacht bainc nó ordú poist inghlactha. Ná seol íocaíocht in airgead tirim isteach le
d’iarratas.

Sínithe: _________________________________

Dáta: _______________________

COMHAIRLE CATHRACH CHORCAÍ
CORK CITY COUNCIL
Foirm Dhearbhaithe Reachtúil
Dearbhaímse,________________________________________________________________________________________
Ainm i mBloclitreacha
as__________________________________________________________________________________________________
Seoladh i mBloclitreacha
atá 18 mbliana d’aois nó os a chionn, go sollúnta agus go hionraic agus deirim mar a leanas:1.
Tagraím do m’iarratas dar dáta an _________________ lá de _____________________ 20_______________________
ar Dhiosca Páirceála do Chónaitheoir i leith na Feithicle leis an gCláruimhir: ___________________
2.
Dearbhaím leis seo go sollúnta agus go hionraic gur ag an seoladh thuas atá mo phríomháit chónaithe agus ceanglaím
leis seo cóipeanna de
(a)
mo Leabhar Cíosa/Comhaontú Ligin agus Deimhniú Clárúcháin arna sheoladh chuig an mBord um Thionóntachtaí
Cónaithe Príobháideacha ag mo Thiarna Talún maidir leis an áitreabh agus
(b) dhá bhille fóntais tí i m’ainm maidir leis an áitreabh thuas
Déanaim an dearbhú sollúnta seo agus creidim go coinsiasach gur fíor é sin de bhua an Achta
i dTaobh Dearbhuithe Reachtúla, 1938.

_______________________________
Síniú an Iarratasóra
I gCathair / Contae ________________________ os mo chomhair Feidhmeannach Síochána / Coimisinéir Mionnaí /
Aturnae Cleachtach (scrios cibé acu nach mbaineann) agus tá aithne agam ar an dearfóir.
Stampa
(Bloclitreacha)

Síniú: _________________________
Ainm: _________________________
Seoladh: _________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Tabhair faoi deara:
O Faoi Alt 6 den Acht i dTaobh Dearbhuithe Reachtúla, 1938, is cion é do dhuine Dearbhú Reachtúil
atá bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha a dhéanamh. Is é an pionós i gcás ciontaithe
achomair ná fíneáil nach mó ná €60, nó de rogha na Cúirte, téarma príosúnachta nach faide ná trí
mhí nó fíneáil agus príosúnacht araon.
O Cuirtear in iúl d’iarratasóirí nach mór do Chomhairle Contae Chorcaí gach foirm iarratais
chomhlánaithe le gach doiciméad a seoladh isteach chun tacú leis an iarratas a choinneáil chun
críocha cigireachta iniúchta ó Iniúchóir an Rialtais Áitiúil agus Iniúchóir Inmheánach na
Comhairle Cathrach, ar feadh tréimhse nach faide ná dhá bhliain go leith.
Tabhair faoi deara: Ní ghlacfar le hiarratais mura bhfuil an dearbhú COMHLÁNAITHE INA IOMLÁINE.

COMHAIRLE CATHRACH CHORCAÍ
CORK CITY COUNCIL
An Stiúrthóireacht Bóithre & Iompair
Teil: 021 4924555

Facs: 021 4924032

An Rannóg Tráchta
ríomhphost: parking@corkcity.ie

Treoirlínte maidir le Foirm Iarratais i gcomhair Diosca Páirceála do Chónaitheoir
Nuair a bheidh an fhoirm iarratais ar chead páirceála á sheoladh isteach agat, déan cinnte de go bhfuil gach ní a
theastaíonn agat, os rud é go seolfar foirmeacha iarratais neamhiomlána ar ais chuig an iarratasóir.
Ní phróiseálfar an ceadúnas mura bhfaightear na doiciméid go léir ina n-iomláine.











Foirm Iarratais Chomhlánaithe.
Fótachóip den Deimhniú Ceadúnaithe Feithicle / Logleabhar dod’ fheithicil - ní mór don fheithicil a bheith
cláraithe ag an seoladh dá bhfuil an cead páirceála á lorg - féach nótaí a) agus b) thíos
Fótachóip de bhille fóntais tí amháin a eisíodh le déanaí i d’ainm don seoladh dá bhfuil an cead á lorg (.i.
leictreachas, gás, teileafón líne talún) nó Doiciméad Airgeadais (ráitis maidir le Cárta Creidmheasa, Cuntas
Bainc, Comhar Creidmheasa)
Fótachóip de do dheimhniú árachais feithicle - ní mór don seoladh ar an deimhniú árachais a bheith mar an
gcéanna leis an seoladh dá bhfuil an cead á lorg.
Fótachóip de do cheadúnas tiomána
Mura bhfuil tú ar an gclár chun vótáil ag an seoladh dá bhfuil an cead páirceála á lorg, ní mór an dearbhú ar
chúl na foirme a chomhlánú go hiomlán, a shíniú agus a stampáil i láthair Feidhmeannaigh
Síochána/Coimisinéara Mionnaí nó Aturnae Cleachtaigh i gContae/Cathair Chorcaí
Má tá tú i do chónaí i gcóiríocht ar cíos, ní mór duit cóip de do Leabhar Cíosa nó Comhaontú Cíosa a sheoladh
isteach.
Táille Iarratais €10.

***************************************************
a)
b)

c)

d)
e)
f)

g)

TABHAIR FAOI DEARA AN MÉID SEO A LEANAS LE DO THOIL:
Ní mór an fheithicil a bheith cláraithe don seoladh ag a bhfuil iarratas á dhéanamh agat ar Chead
Páirceála do Chónaitheoir
Mura bhfuil an fheithicil cláraithe ag an seoladh, ní mór an Fhoirm Chláraithe Feithicle a chur isteach
chuig an Aonad Cláraithe Feithiclí sa tSionainn, Co. an Chláir chun an seoladh a athrú go dtí an áit a
bhfuil iarratas á dhéanamh agat ar an gcead. Ní mór cúl na Foirme Cláraithe Feithicle a bheith
comhlánaithe ina iomláine leis an seoladh nua. Mar rogha air sin, ní mór Foirm Chláraithe Feithicle a
sheoladh chuig an oifig seo ag dearbhú gur tú úinéir chláraithe na feithicle ag an seoladh ag a bhfuil
iarratas á dhéanamh agat ar an gcead. Tá an Fhoirm Fiosrúcháin seo ar fáil ón Oifig Mótarchánach
Déantar gach iarratas a fhaightear san oifig seo a sheiceáil le hOifig na Rátaí chun a chinntiú go bhfuil
Grádú Tís ag an áitreabh. Má tá cuid den áitreabh ina ionad tráchtála/neamh-chónaitheach, féadfar an táitreabh a scrúdú chun a dhearbhú go bhfuil dóthain cóiríochta cónaithe á soláthar laistigh den áitreabh.
Is ar shealbhóir an cheada atá an fhreagracht an cead a athnuachan.
Tá srianta i gceist i gcás foirgnimh ina bhfuil iliomad teaghaisí. D’fhéadfadh sé go mbeadh gá le
cigireacht ar an láithreán.
Cuirtear in iúl d’iarratasóirí nach mór do Chomhairle Contae Chorcaí gach foirm iarratais
chomhlánaithe le gach doiciméad a seoladh isteach chun tacú leis an iarratas a choinneáil chun críocha
cigireachta iniúchta ó Iniúchóir an Rialtais Áitiúil agus Iniúchóir Inmheánach na Comhairle Cathrach, ar
feadh tréimhse nach faide ná dhá bhliain go leith.
Má tá cónaí ort i gcóiríocht ar cíos, forchoimeádann Comhairle Cathrach Chorcaí an ceart cóip ded’ litir
dhearbhaithe ón mBord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha a thugann aitheantas maidir le
clárú na tionóntachta leis an mBord a iarraidh ort (Eiseofar cead sealadach sé mhí ar feitheamh na míre

seo i gcás go bhfuil gach doiciméad eile curtha ar fáil).

