
 

 

 
Rannóg Leithdháiltí Tithíochta 
An Stiúrthóireacht Tithíochta 

Urlár na Talún, Oifigí Cathartha Nua, Halla na Cathrach 
Guthán: (021) 492 4561 Facs: (021) 492 4511 

 
FOIRM IARRATAIS UM ATHRÚ SEOLADH 

 
Tá fianaise go bhfuil cónaí ort ag do sheoladh reatha ag teastáil ionas gur féidir d'iarratas a phróiseáil 

    

Uimhir an Iarratais Tithíochta: ____________ Dátstampa: 

 

Sonraí Pearsanta: 

Ainm (ainmneacha):________________________    Uimh. PSP: ________________________________ 

 

Seoladh :______________________________            __________________________________________ 

 

An bhfuil Liúntas Cíosa á fháil agat: ________       Má tá – cé mhéid?: €____________ 

 

Seoladh Roimhe Seo:________________________    __________________________________________ 

 

Uimhir (Uimhreacha) Teagmhála: Baile:__________________ Fón Póca:________________________ 

 

Déantús an Teaghlaigh: Gach duine ar d'iarratas ar thithíocht 

Ainm Gaol le hiarratasóir Uimh PSP Dáta Breithe 

    

    

    

    

    

    

    

 

Ceantair Thosaíochta: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Árasán  Sea      Ní hea   Teach Amháin     Cas Lastall 

 



Breis Faisnéise:  

Tabhair faoi deara le do thoil má tá athrú tagtha ar do chuid sonraí ioncaim ón iarratas deireanach a rinne tú, 

ní mór duit teastas ioncaim nuashonraithe a sholáthar.  

Sa bhreis air sin má tá athrú tagtha ar chúinsí ar leith m.sh.  

Stádas pósta................ ní mór teastas pósta a sholáthar  

Leanaí breise.............. tá teastas breithe agus uimh. PSP an linbh riachtanach.  

Sonraí liachta.............. ní mór nótaí dochtúra a sholáthar.   

Ús dlíthiúil i maoin..... tá cáipéisíocht dlí riachtanach maidir le fáltais. 

 

Léigh an dearbhú seo go cúramach le do thoil agus cuir síniú agus dáta leis nuair atá tú sásta go 

dtuigeann tú é. Tabhair faoi deara le do thoil nach nglacfar le hiarratais go dtí go bhfuil siad sínithe.  

 

Bailiú agus Úsáid Sonraí 

Bainfidh Comhairle Cathrach Chorcaí úsáid as na sonraí arna soláthar agat chun d’iarratas tithíochta a mheas 

agus a riar. D’fhéadfaí sonraí a roinnt le comhlachtaí poiblí eile ar mhaithe le calaois a chosc nó a bhrath. Sa 

bhreis air sin d’fhéadfadh Comhairle Cathrach Chorcaí na sonraí seo a phróiseáil chun críocha taighde lena n-

áirítear pleanáil chun cinn ar na riachtanais tithíochta i gcomhar leis an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta & 

Rialtais Áitiúil.  

 

D’fhéadfadh Comhairle Cathrach Chorcaí, chun críocha a feidhme faoi na hAchtanna Tithíochta 1966 go 

1998 eolas a lorg agus a ghnóthú ó Údarás Tithíochta eile, ón mBiúró um Shócmhainní Coiriúla, ón nGarda 

Síochána, ón Roinn Gnóthaí Sóisialacha & Teaghlaigh, ó Bhord Sláinte nó ó Chomhlacht Tithíochta Deonaí 

faofa chun críocha Ailt 6 den Acht Tithíochta (Forálacha Ilghnéitheacha) 1992, maidir le háititheoirí nó 

áititheoirí ionchais de, nó iarratasóirí ar, thithíocht údaráis áitiúil, agus/nó duine ar bith eile a cheapann an t-

údarás atá i mbun iompair frithshóisialta.  

 

Dearbhú 

Dearbhaím / Dearbhaímid go bhfuil an t-eolas agus na sonraí tugtha agam/againn ar an iarratas fíor agus 

cruinn, agus tuigim/tuigimid go bhféadfaí an t-iarratas seo a chur ar ceal de thoradh aon ráiteas bréige nó 

míthreorach a sholáthar. Forchoimeádann an t-údarás áitiúil an cead chun iarratasóir a eisiamh ó bhreithniú le 

haghaidh tithíochta má sholáthraíonn sé/sí eolas bréige nó má choimeádtar siar aon eolas ábhartha ar an 

bhfoirm seo nó in aon agallaimh iartheachtacha.  

Geallaim/Geallaimid Comhairle Cathrach Chorcaí a chur ar an eolas láithreach i ndáil le haon athrú ón eolas 

arna sholáthar, nó i mo chuid/ár gcuid cúinsí.  

Tugaim/Tugaimid údarás do Chomhairle Cathrach Chorcaí chomh maith na fiosrúcháin riachtanacha a 

dhéanamh i scríbhinn nó trí mheán eile maidir le mo iarratas/ár n-iarratas chun an t-eolas soláthartha a fhíorú.  

 

Síniú an Iarratasóra (na nIarratasóirí):_________________________________________________ 


