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ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA
RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963
go 1992.

[14 Meitheamh 1993]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1. —(1) San Acht seo—

ciallaíonn “na hAchtanna” na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil
agus Forbairt), 1963 go 1992 agus aon ionstraim arna déanamh fúthu;

ciallaíonn “na Coimisinéirí” Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in
Éirinn;

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus
Forbairt), 1963;

ciallaíonn “údarás Stáit” aon údarás arb é nó arb iad atá ann—

(a) Aire den Rialtas, nó

(b) na Coimisinéirí.

(2) San Acht seo, déanfar tagairt d’fhorbairt a dhéanamh thar
ceann údaráis Stáit, i gcás gur Aire den Rialtas an t-údarás sin, a
fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt do na Coimisinéirí do
dhéanamh forbartha thar a cheann.

(3) San Acht seo—

(a) aon tagairt d’alt, is tagairt í d’alt den Acht seo, mura
gcuirtear in iúl gur tagairt d’achtachán éigin eile atá
beartaithe,

(b) aon tagairt d’fho-alt nó do mhír, is tagairt í don fho-alt nó
don mhír den fhoráil ina bhfuil an tagairt, mura gcuirtear
in iúl gur tagairt d’fhoráil éigin eile atá beartaithe.

(4) San Acht seo, déanfar tagairt d’aon achtachán eile, mura
n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, a fhorléiriú mar thagairt don
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Forbairt ag údaráis
Stáit.
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achtachán sin arna leasú, arna oiriúnú nó arna leathnú le haon
achtachán nó faoi aon achtachán iardain (lena n-áirítear an tAcht
seo).

2. —(1) (a) Gan dochar d’alt 4 den Phríomh-Acht, féadfaidh an
tAire, le rialacháin, a fhoráil nach mbeidh feidhm ag na
hAchtanna maidir le haon aicme nó aicmí forbartha ag
údarás Stáit nó thar ceann údaráis Stáit—

(i) i gcás, i dtuairim an Aire, go bhfuil an fhorbairt sin á
déanamh i dtaca le sábháilteacht nó le hord an
phobail nó chun críocha shábháilteacht nó ord an
phobail, i dtaca le riaradh an cheartais nó slándáil nó
cosaint náisiúnta nó chun críocha riaradh an
cheartais nó slándála nó cosanta náisiúnta; nó

(ii) i gcás gur gá déanamh forbartha den sórt sin a údarú
le haon achtachán nó faoi aon achtachán (bíodh an
t-údarú sin ina dheonú ceadúnais, ina thoiliú, ina
cheadú nó ina údarú d’aon chineál eile),

agus, fad a bheidh rialacháin den sórt sin i bhfeidhm, ní
bheidh feidhm ag na hAchtanna maidir leis an aicme, nó
na haicmí, forbartha sin.

(b) Féadfaidh an tAire, i gcás gur dóigh leis gur gá nó gur
fóirsteanach déanamh amhlaidh, foráil a dhéanamh le
rialacháin d’aon cheann nó do gach ceann de na nithe seo
a leanas i ndáil le haon aicme nó aicmí forbartha a bhfuil
feidhm ag rialacháin faoi mhír (a) maidir leo, eadhon:

(i) údarás Stáit d’fhoilsiú aon fhógra shonraithe maidir le
forbairt a bheartaíonn sé a dhéanamh nó a chur á
déanamh thar a cheann (dá ngairtear “forbairt
bheartaithe” sa mhír seo anseo ina dhiaidh seo),

(ii) údarás Stáit do thabhairt aon fhógra, doiciméad,
sonraí, pleananna nó faisnéise eile a bheidh
sonraithe, maidir le forbairt bheartaithe, don údarás
pleanála le haghaidh an limistéir ina bhfuil forbairt
bheartaithe le déanamh nó d’aon duine sonraithe
eile,

(iii) aon doiciméid, sonraí, pleananna nó faisnéis eile a
bheidh sonraithe, maidir le forbairt bheartaithe, a
chur ar fáil lena n-iniúchadh ag daoine den phobal,

(iv) ráiteas tionchair timpeallachta a ullmhú maidir le
forbairt bheartaithe, lánas ráitis den sórt sin agus
ráiteas den sórt sin a chur ar fáil lena iniúchadh nó
lena cheannach ag daoine den phobal,

(v) aighneachtaí a dhéanamh nó tuairimí a thabhairt
d’údarás Stáit maidir le forbairt bheartaithe,

(vi) aon díospóid nó easaontú maidir le forbairt
bheartaithe idir údarás Stáit agus an t-údarás
pleanála don limistéar ina bhfuil an fhorbairt
bheartaithe le déanamh a tharchur chuig duine a
bheidh sonraithe,



[1993.] [Uimh. 12.]An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus
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(vii) a cheangal ar údarás Stáit, le linn breith a thabhairt i
dtaobh an bhfuil forbairt bheartaithe le déanamh,
aird a thabhairt ar aon nithe nó cúinsí a bheidh
sonraithe.

(2) (a) I gcás go mbeartófar go ndéanfaidh Aire den Rialtas nó
na Coimisinéirí forbairt, nó go mbeartófar go ndéanfar
forbairt thar ceann Aire den Rialtais nó na gCoimisineirí,
féadfaidh an tAire den Rialtas lena mbaineann nó, i gcás
forbartha a bheartófar a dhéanamh ag na Coimisinéirí nó
thar a gceann, féadfaidh an tAire Airgeadais, más
deimhin leis gur gá an fhorbairt a dhéanamh mar gheall
ar thionóisc nó éigeandáil, a fhoráil le hordú, maidir leis
na hAchtanna nó, de réir mar is cuí, le haon cheanglas
nó ceanglais de chuid rialachán faoi fho-alt (1)(b) a
shonraítear san ordú, nach mbeidh feidhm acu maidir leis
an bhforbairt agus, fad a bheidh ordú den sórt sin i
bhfeidhm, ní bheidh feidhm ag na hAchtanna, nó ag an
gceanglas nó ag na ceanglais sin, de réir mar a bheidh,
maidir leis an bhforbairt.

(b) Féadfaidh Aire den Rialtas, le hordú, ordú a rinne sé faoi
mhír (a) a chúlghairm.

(c) Cuirfidh Aire den Rialtas faoi deara ordú arna dhéanamh
aige faoin bhfo-alt seo a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus
fógra á rá go ndearnadh an t-ordú a fhoilsiú i nuachtán a
scaiptear i limistéar na forbartha lena mbaineann.

(3) Maidir le rialacháin faoi fho-alt (1)(b), féadfaidh cibé
forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus iarmhartacha a bheith
iontu is dealraitheach leis an Aire a bheith riachtanach nó
fóirsteanach agus, gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe
seo, féadfaidh forálacha a bheith iontu lena modhnaítear nó lena
n-oiriúnaítear aon achtachán nó ionstraim arna dhéanamh nó arna
déanamh faoi achtachán d’fhonn lánéifeacht a bheith leis na
rialacháin.

3. —Leasaítear leis seo alt 78 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt
seo a leanas a chur in ionad fhorálacha an chéanna (seachas na
forálacha a cuireadh isteach ann le Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Measúnacht Tionchair Timpeallachta), 1989 (I.R. Uimh.
349 de 1989)):

“(1) (a) Maidir le rialacháin a dhéantar i ndáil le haon
chásanna nó aicmí cásanna forbartha a bheidh
sonraithe agus a mbeartófar gur údaráis áitiúla ar
údaráis phleanála iad a dhéanfaidh iad, féadfar foráil
a dhéanamh iontu d’aon cheann nó do gach ceann
de na nithe seo a leanas:

(i) údarás áitiúil d’fhoilsiú aon fhógra shonraithe
maidir le forbairt a bheartaíonn siad a
dhéanamh (dá ngairtear ‘forbairt bheartaithe’
san fho-alt seo anseo ina dhiaidh seo),

(ii) údarás áitiúil do thabhairt aon fhógra, doiciméad,
sonraí, pleananna nó faisnéise eile a bheidh
sonraithe maidir le forbairt bheartaithe d’aon
daoine sonraithe,
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Leasú ar alt 78 den
Phríomh-Acht.



A.3

Feidhm Chuid IV
den Phríomh-Acht
maidir le forbairt
áirithe.

Aisghairm.

Gearrtheideal,
comhlua, tosach
feidhme agus
forléiriú.
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(iii) aon doiciméid, sonraí, pleananna nó faisnéis eile
a bheidh sonraithe, maidir le forbairt
bheartaithe, a chur ar fáil lena n-iniúchadh ag
daoine den phobal,

(iv) aighneachtaí a dhéanamh nó tuairimí a thabhairt
d’údarás áitiúil maidir le forbairt bheartaithe,

(v) údarás áitiúil d’ullmhú tuarascála, ina bpléifear le
haon nithe sonraithe, maidir le forbairt
bheartaithe, agus tuarascáil den sórt sin a chur
faoi bhráid comhaltaí d’údarás áitiúil.

(b) Maidir le rialacháin faoin bhfo-alt seo, féadfaidh cibé
forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus
iarmhartacha a bheith iontu is dealraitheach leis a
Aire a bheith riachtanach nó fóirsteanach.”.

4. —(1) Ní bheidh gá le cead, agus measfar nach raibh gá riamh
le cead, faoi Chuid IV den Phríomh-Acht d’fhorbairt a rinne nó a
thosaigh údarás Stáit, nó a rinneadh nó a tosaíodh thar ceann údaráis
Stáit, roimh thosach feidhme an ailt seo (dá ngairtear “forbairt Stáit”
san fho-alt seo anseo ina dhiaidh seo):

Ar choinníoll, más rud é, in aon imeachtaí—

(i) go mbeidh cinneadh déanta ag cúirt, roimh thosach
feidhme an ailt seo, go raibh gá le cead mar a dúradh,
d’fhorbairt áirithe Stáit, nó

(ii) go ndéanfaidh cúirt cinneadh den sórt sin, tar éis
thosach feidhme an ailt seo, agus gur tionscnaíodh na
himeachtaí lena mbaineann roimh an 26ú lá de
Bhealtaine, 1993,

nach mbeidh éifeacht leis an bhfo-alt seo i ndáil leis an bhforbairt
Stáit áirithe.

(2) Ní bheidh gá le cead faoi Chuid IV den Phríomh-Acht—

(a) d’aon fhorbairt a thosóidh údarás Stáit, nó a thosófar thar
ceann údaráis Stáit, i rith tréimhse bliana dar tús tosach
feidhme an ailt seo, ná

(b) d’aon fhorbairt a thosóidh údarás Stáit, nó a thosófar thar
ceann údaráis Stáit, tar éis thosach feidhme alt 5, agus a
mbeifear tar éis comhchomhairliúchán ina leith de bhun
alt 84 den Phríomh-Acht a chríochnú roimh thosach
feidhme alt 5.

5. —Aisghairtear leis seo alt 84 den Phríomh-Acht.

6. —(1) Féadfar an tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt),
1993 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus
Forbairt), 1963 go 1993 a ghairm de na hAchtanna Rialtais Áitiúil
(Pleanáil agus Forbairt), 1963 go 1992 agus den Acht seo le chéile.
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(3) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
shocrófar chuige sin le hordú nó le horduithe ón Aire, i gcoitinne nó
faoi threoir aon chríche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta
éagsúla a shocrú amhlaidh chun críoch éagsúil agus le haghaidh
forálacha éagsúla den Acht seo.

(4) Déanfar an tAcht seo agus na hAchtanna Rialtais Áitiúil
(Pleanáil agus Forbairt), 1963 go 1992 a fhorléiriú le chéile mar aon
Acht amháin.
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