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CÓD DEA-CHLEACHTAIS GLASBHEALAÍ NÁISIÚNTA AGUS RÉIGIÚNACHA - ÍOCAÍOCHT INBHUANAITHEACHTA GLASBHEALAIGH  

*Beidh an socrú thuas i bhfeidhm ar feadh tréimhse cúig bliana agus measfar go gcuirfear tús leis an 1 Eanáir 2022.  

*Ba cheart an doiciméad seo a léamh in éineacht leis an gCód Dea-Chleachtais do Thionscadail Ghlasbhealaí Náisiúnta agus Réigiúnacha
*Beidh GSP i bhfeidhm áit a mbeidh tionchar díreach ag tionscadal glasbhealaigh náisiúnta nó réigiúnach ar thalamh de chuid úinéirí talún príobháideacha
*Ní asbhaintear GSP ó chúiteamh ar leith um cheannach talún (le socrú trí idirbheartaíocht ar bhonn cás ar chás) 
*Beidh feidhm ag luathíocaíocht tar éis síniú an chonartha nuair a chomhaontaítear Comhaontú um Cheannach Deonach Talún (VLAA) sula ndéanann an 

t-údarás pleanála a chinneadh agus iníoctha tar éis fhorghníomhú an VLAA. 
 

*Tá uasfhad banda i bhfeidhm in aghaidh an úinéara talún príobháideach a bhfuil tionchar aige laistigh de Bhandaí 1, 2, 3 & 4.
*Le GSP Banda 5 coinnítear ráta aonaid Banda 4 agus déantar é a choigeartú suas bunaithe ar fhíorfhad atá le ceannach thar 550 méadar.   

Signed: ________________  Signed: ________________  Signed: _______________ Signed: _______________  Signed: _______________ 

Pat Mc Cormack,    Dermot Kelleher,  Tim Cullinan,  Peter Walsh,   Eamon Ryan TD, 

Uachtarán - ICMSA      Uachtarán - ICSA    Tim Cullinan    Príomhfheidhmeannach - TII    Aire Iompair  

 

€6,750 €3,375 €3,375 

€12,000 €6,000 €6,000 

€17,250 €8,625 €8,625 

€22,500 €11,250 €11,250 

€22,500+  €11,250+ €11,250+ 

Banda(í) Úinéirí 
Talún 

Príobháideacha

Banda 1

Banda 2

Banda 3

Banda 4

Banda 5

Fad Banda 
Glasbhealaigh 

(Méadair)

Íocaíocht 
Inbhuanaitheachta 

Glasbhealaigh 
Iomlán (GSP) 
Ar fáil (A & B)

A
Luathíocaíocht tar éis 

síniú an chonartha  
(nuair a chomhaontaítear 

Cinneadh 
Réamhphleanála le VLAA)

B 
Íocaíocht 

Comhoibrithe 
(iníoctha nuair a 

osclaítear glasbhealach)

Íocaíocht Inbhuanaitheachta Glasbhealaigh (GSP) 
(In aghaidh an Úinéara Talún Príobháideach)

Cúiteamh um 
Cheannach Talún

Cúiteamh um 
Cheannach Talún 

(Seachas GSP)

Le socrú trí idirbheartaíocht 
(ar bhonn cás ar chás)

Le socrú trí idirbheartaíocht 
(ar bhonn cás ar chás)

Le socrú trí idirbheartaíocht
(ar bhonn cás ar chás)

Le socrú trí idirbheartaíocht
(ar bhonn cás ar chás)

Le socrú trí idirbheartaíocht 
(ar bhonn cás ar chás)

1 go 100 méadar

101 go 250 méadar

251 go 400 méadar

401 go 550 méadar

500 méadar + 
méadair bhreise




