
Cais am ganiatâd cynllunio.
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990

Cyhoeddi ceisiadau ar wefannau awdurdodau cynllunio.

Dylech nodi y gallai'r wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen gais hon ac mewn dogfennau ategol gael ei chyhoeddi ar wefan yr awdurdod. Os oes
angen unrhyw eglurhad pellach, cysylltwch ag adran gynllunio'r Awdurdod.

1. Manylion y Safle

Rhif

Ôl-ddodiad

Enw

Cyfeiriad llinell 1

Cyfeiriad llinell 2

Tref / Dinas Cricieth

Cod post

Rhaid cwblhau disgrifiad o leoliad y safle os nad yw'r cod post yn hysbys:

Dwyreiniad (x) 249253

Gogleddiad (y) 338054

Disgrifiad

Mae ffin y safle wedi'i amlygu ar y ddogfen "0001 - Site Location"

2. Manylion yr ymgeisydd

Teitl

Enw cyntaf

Cyfenw TBC

Enw'r cwmni Cyngor Gwynedd

Cyfeiriad llinell 1 Cyngor Gwynedd

Cyfeiriad llinell 2 Swyddfeydd y Cyngor

Cyfeiriad llinell 3 Stryd y Jel

Tref / Dinas Caernarfon

Gwlad Cymru

Cod post LL551SH

Cyfeirnod y Porth Cynllunio: PP-09903132



2. Manylion yr ymgeisydd

Prif rif ffôn

Ail rif ffôn

Cyfeiriad e-bost

A ydych yn asiant sy'n gweithredu ar ran yr ymgeisydd? Ydw  Nac ydw

3. Manylion yr asiant

Teitl Miss

Enw cyntaf Sarah

Cyfenw Davies

Enw'r cwmni Ainsley Gommon Architects

Cyfeiriad llinell 1 Ainsley Gommon Architects

Cyfeiriad llinell 2 The Old Police Station

Cyfeiriad llinell 3 The Highway

Tref / Dinas Penarlag

Gwlad Cymru

Cod post CH5 3NS

Prif rif ffôn 01244537100

Ail rif ffôn

Ebost sdavies@agarchitects.co.uk

4. Arwynebedd y safle

Beth yw arwynebedd y
safle?

24848.00

Graddfa metrau sgwâr

A yw'r hyn a gynigir gennych yn ymwneud ag adeiladu adeilad newydd a fyddai'n arwain at golli neu ennill man agored
cyhoeddus?

Ydy  Nac ydy

5. Disgrifiad o'r cynnig

Disgrifiwch y datblygiad a gynigir gan gynnwys unrhyw newid defnydd

Mae Cyngor Gwynedd yn bwriadu disodli'r Ysgol bresennol, Ysgol Treferthyr, gydag ysgol newydd â lle i 150 i ddarparu ar gyfer plant dalgylch Cricieth. Bydd
yr ysgol newydd yn cynnwys chwe ystafell ddosbarth, ystafell ddosbarth ADY, Uned Blynyddoedd Cynnar ynghyd â nifer o wahanol fannau addysgu, staff a
meysydd gweinyddu a neuadd fawr. Yn allanol, bydd ardaloedd chwarae a dysgu, lle parcio a mynydiad newydd i'r ffordd yn cefnogi hyn.

A yw'r gwaith neu'r newid defnydd wedi dechrau yn barod? Ie  Na

6. Defnydd presennol

Disgrifiwch y defnydd presennol a wneir o'r safle

Ar hyn o bryd, mae'r safle'n cael ei ddefnyddio fel tir amaethyddol.
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6. Defnydd presennol

A yw'r safle'n wag ar hyn o bryd? Ydy  Nac ydy

A yw'r hyn a gynigir yn ymwneud ag unrhyw un o'r canlynol?

Tir sydd, neu sy'n cael ei amau o fod, wedi'i halogi ar y safle cyfan neu ran ohono Ydy  Nac ydy

Defnydd a gynigir a fyddai'n arbennig o sensitif i'r ffaith bod y tir wedi'i halogi Ydy  Nac ydy

Cyngor ynghylch cyflwyno cais

Os 'Ydy' oedd eich ateb i unrhyw rai o'r uchod, bydd angen i chi gyflwyno asesiad halogi priodol.

A yw'r hyn a gynigir gennych yn ymwneud ag adeiladu adeilad newydd? Ydy  Nac ydy

Os 'Ydy' oedd eich ateb, rhowch y wybodaeth ganlynol am yr elfen o arwynebedd y safle sydd ar dir a ddatblygwyd yn flaenorol neu sydd ar dir maes glas

Math Yr arwynebedd tir (ha) a gynigir ar gyfer

datblygiad newydd

Tir maes glas 24848

7. Deunyddiau

A yw'n ofynnol defnyddio unrhyw ddeunyddiau wrth adeiladu'r datblygiad a gynigir? Ydy  Nac ydy

Rhowch ddisgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau presennol ynghyd â'r deunyddiau a'r gorffeniadau a gynigir a fydd yn cael eu defnyddio yn ystod y
gwaith adeiladu (gan gynnwys y mathau o ddeunyddiau, eu lliwiau a'u henwau)

Walls

Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau presennol (dewisol):

Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau a gynigir: Bwriad y waliau ar hyn o bryd yw defnyddio system SFS wedi'i hinswleiddio,

wedi ei gorchuddio a chymysgedd o ddefnyddiau i gysylltu â'r ardal: rendr

gwyn yn bennaf a cherrig lleol, gyda rhai elfennau o baneli cladin cyfoes i

dynnu sylw at brif fynedfeydd a'r brif neuadd.

Roof

Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau presennol (dewisol):

Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau a gynigir: Bwriad y to presennol yw defnyddio system banel wedi'i hinswleiddio a fydd

yn cyd-fynd â chladin wal y neuadd ac weddill yr adeilad bydd paneli to wedi'u

hinswleiddio sy'n adlewyrchu tonau gwyrdd meddal y caeau o gwmpas.

Windows

Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau presennol (dewisol):

Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau a gynigir: Fframiau alwminiwm wedi'u hinswleiddio llwyd gyda gwydr dwbl

Doors

Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau presennol (dewisol):

Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau a gynigir: Fframiau alwminiwm wedi'u hinswleiddio llwyd gyda gwydr dwbl

Boundary treatments (e.g. fences, walls)

Cyfeirnod y Porth Cynllunio: PP-09903132



7. Deunyddiau

Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau presennol (dewisol): Waliau Cerrig a ffens atal stoc

Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau a gynigir: Bydd y wal gerrig presennol ar hyd y ffin ogleddol a dwyreiniol yn cael ei

chadw cymaint a phosibl gyda ffens gwrth-ddringo yn ffitio y tu mewn i'r ffin i

greu ffin ddiogel i'r ysgol. Bydd y ffens gwrth-ddringo hon yn parhau o

gwmpas y rhan fwyaf o'r safle gyda rhai elfennau o amgylch y fynedfa yn

defnyddio hwn mewn cyfuniad o waliau cerrig. Bydd rhai o'r ardaloedd y tu

allan i'r ffin ddiogel wedi'u gau o fewn ffens atal stoc, h.y. o amgylch yr

ardaloedd draenio.

Vehicle access and hard standing

Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau presennol (dewisol):

Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau a gynigir: Bydd asffalt llwyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y rhan fwyaf o'r fynediad a

pharcio cerbydau, bydd palmant brown meddal yn cael ei ddefnyddio o

amgylch yr ysgol

Lighting

Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau presennol (dewisol):

Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau a gynigir: Bydd cynllun goleuadau allanol gan McCanns yn cyd-fynd a'r cais hwn. Bydd

y goleuadau allanol yn cael eu defnyddio ar hyd y llwybr mynediad i'r ysgol,

yn y maes parcio, ac o amgylch perimedr yr ysgol.

A ydych yn darparu gwybodaeth ychwanegol ar gynlluniau, lluniadau neu ddatganiad dylunio a mynediad a gyflwynir? Ydw  Nac ydw

Os 'ydw' oedd eich ateb, dylech nodi'r cyfeirnodau ar gyfer y cynlluniau, y lluniadau a/neu'r datganiad dylunio a mynediad

Dewch o hyd i'r holl luniau a planiau ar agarchitects.co.uk/updates/2021-05-24-pre-planning-consultation-for-ysgol-treferthyr

8. Ffyrdd, llwybrau cyhoeddus, a mynedfa i gerddwyr a cherbydau

A gynigir mynediad newydd neu wedi'i addasu i gerbydau neu gerddwyr i'r briffordd gyhoeddus neu oddi arni? Ydy  Nac ydy

A fydd unrhyw ffyrdd cyhoeddus newydd yn cael eu darparu y tu mewn i'r safle? Bydd  Na fydd

A fydd unrhyw hawliau tramwy cyhoeddus newydd yn cael eu darparu y tu mewn i'r safle neu'n agos iddo? Bydd  Na fydd

A yw'r cynigion yn golygu bod angen dargyfeirio/dileu a/neu greu hawliau tramwy cyhoeddus? Ydy  Nac ydy

Rhowch fanylion unrhyw hawliau tramwy presennol neu arfaethedig ar y safle neu wrth ei ymyl, yn ogystal ag unrhyw addasiadau i fynediad i
gerddwyr a cherbydau, ar eich cynlluniau neu luniadau.

9. Parcio

A yw parcio cerbydau'n berthnasol i'r cynnig hwn? Ie  Na

Rhowch wybodaeth am y nifer bresennol ac arfaethedig o safleoedd parcio a beiciau ar y safle ar eich cynlluniau.

10. Coed a gwrychoedd

A oes unrhyw goed neu wrychoedd ar safle’r datblygiad a gynigir? Ie  Na

A/neu: A oes unrhyw goed neu wrychoedd ar dir cyfagos i safle’r datblygiad a  gynigir, a allai ddylanwadu ar y datblygiad
neu a allai fod yn rhan bwysig o gymeriad y dirwedd leol?

Ie  Na

Os ‘Oes’ oedd eich ateb i un o’r cwestiynau uchod neu’r ddau ohonynt, bydd angen i chi ddarparu arolwg coed llawn a chynllun sy'n cyd-fynd ag ef,
cyn y bydd modd penderfynu ynghylch eich cais. Dylai eich awdurdod cynllunio lleol sicrhau bod ei wefan yn egluro’r hyn y dylai’r arolwg ei gynnwys,
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10. Coed a gwrychoedd

yn unol â fersiwn cyfredol Safon Brydeinig 5837 sy’n trafod coed o ran dylunio, dymchwel ac adeiladu ac sy’n cynnwys argymhellion.

11. Asesu perygl llifogydd

A yw’r safle mewn ardal sydd mewn perygl o ddioddef llifogydd?

Cyfeiriwch at wefan Mapiau Cyngor Datblygu Llywodraeth Cymru

Ydy  Nac ydy

Os yw'r datblygiad a gynigir mewn ardal sydd mewn perygl o ddioddef llifogydd, bydd angen i chi ystyried a yw'n briodol cyflwyno asesiad
canlyniadau llifogydd. Cyfeiriwch at Adran 6 a 7 ac Atodiad 1 Nodyn Cyngor Technegol 15:  Datblygu a Pherygl o Lifogydd.

A yw’r hyn a gynigir gennych o fewn 20 metr i gwrs dr (ee afon neu nant)? Ydy  Nac ydy

A fydd yr hyn a  gynigir yn cynyddu’r perygl llifogydd yn rhywle arall? Bydd  Na fydd

O 7 Ionawr 2019, mae angen i bob datblygiad newydd sy'n fwy nag 1 anhedd-dy, neu lle mae'r ardal adeiladu yn 100 metr sgwâr neu fwy, gael
Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDs) wedi'u cynllunio a'u hadeiladu ar gyfer dr wyneb yn unol â Safonau SuDs Statudol Gweinidogion Cymru. Mae'n
rhaid i Gynlluniau SuDs gael eu cymeradwyo gan eich awdurdod lleol yn rhinwedd ei rôl fel corff SuDs. Cysylltwch â'ch awdurdod lleol am fanylion
yngln â sut i wneud cais.

Sut y bwriedir cael gwared â dr wyneb?

System ddraenio gynaliadwy

Cwrs dr sy’n bodoli eisoes

Ffos gerrig

Y brif garthffos

Pwll/llyn

12. Bioamrywiaeth a chadwraeth ddaearegol

Trowch at y nodiadau cyfarwyddyd ar wefan y Porth Cynllunio (gweler 'Gofynion lleol a dogfennau ychwanegol') os oes angen cymorth arnoch i ateb y
cwestiynau canlynol. Mae'r nodiadau’n cynnwys gwybodaeth bellach ynghylch pryd y mae’n eithaf tebygol y bydd nodweddion pwysig sy’n ymwneud
â bioamrywiaeth neu gadwraeth ddaearegol yn bresennol ar y safle neu’n agos iddo, ac maent yn cynnwys gwybodaeth bellach ynghylch a yw'r hyn a
gynigir gennych yn debygol o effeithio ar y nodweddion pwysig hynny ai peidio.

Ar ôl cyfeirio at y nodiadau cyfarwyddyd, nodwch a yw’n eithaf tebygol y bydd y canlynol yn cael eu niweidio neu’n cael eu cadw a’u gwella y tu mewn
i’r safle y mae’r cais yn ymwneud ag ef neu ar dir wrth ymyl y safle neu’n agos iddo?

a) Rhywogaethau a warchodir a rhywogaethau sy’n cael blaenoriaeth

Oes, ar safle'r datblygiad

Oes, ar dir cyfagos i'r datblygiad arfaethedig neu wrth ei ymyl

Nac oes

b) Safleoedd dynodedig, cynefinoedd pwysig neu nodweddion eraill sy’n ymwneud â bioamrywiaeth

Oes, ar safle'r datblygiad

Oes, ar dir cyfagos i'r datblygiad arfaethedig neu wrth ei ymyl

Nac oes

c) Nodweddion pwysig sy’n ymwneud â chadwraeth ddaearegol

Oes, ar safle'r datblygiad

Oes, ar dir cyfagos i'r datblygiad arfaethedig neu wrth ei ymyl

Nac oes

Gofynion o ran gwybodaeth ategol

Os yw'n debygol y bydd cynnig datblygu'n effeithio ar nodweddion sy'n ymwneud â bioamrywiaeth neu gadwraeth ddaearegol, bydd angen i chi gyflwyno, gyda'r
cais, ddigon o wybodaeth ac asesiadau i alluogi'r awdurdod cynllunio lleol i benderfynu ynghylch y cynnig.

Bydd methu â chyflwyno'r holl wybodaeth sy'n ofynnol yn golygu y bydd eich cais yn cael ei ystyried yn annilys. Ni fydd yn cael ei ystyried yn ddilys nes y bydd yr
holl wybodaeth sy'n ofynnol gan yr awdurdod cynllunio lleol wedi'i chyflwyno.

Bydd eich awdurdod cynllunio lleol yn gallu eich cynghori ynghylch cynnwys unrhyw asesiadau a allai fod yn ofynnol.

13. Carthion

Nodwch sut y bwriedir cael gwared â charthion:
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13. Carthion

Y brif garthffos

Tanc carthion

Uned trin carthion

Carthbwll

Arall

Ddim yn gwybod

A ydych yn bwriadu cysylltu â'r system ddraenio bresennol? Ydw  Nac ydw  Ddim yn
gwybod

Os 'Ydw' oedd eich ateb, rhowch fanylion y system ddraenio bresennol ar y lluniadau a gyflwynir gyda'ch cais. Nodwch y cyfeirnodau ar gyfer y
cynllun(iau)/lluniad(au).

O.G.Y.Dd, Cyfeiriwch at 'Drainage Layout & Drainage Outfalls' - wedi ei gynhyrchu gan JPS

14. Storio a chasglu gwastraff

A yw'r cynlluniau yn cynnwys ardaloedd storio gwastraff ac sy'n helpu i'w gasglu, ac a wnaed trefniadau i storio a
chasglu gwastraff y gellir ei ailgylchu ar wahân?

Ydynt  Nac ydynt

Os 'Ydynt' oedd eich ateb, darparwch fanylion:

Bydd ardal biniau yn cael ei chreu ar y safle, wedi ei amlygu ar y Cynllun Safle. Bydd yr ardal hon yn creu darpariaeth sy'n ddigonol gyda Gofynion BREEAM
WST03 ar wastraff gweithredol, bydd yn darparu lleoedd pwrpasol ar gyfer gwahanu a storio cyfeintiau gwastraff ailgylchu gweithredol a gynhyrchir gan yr
ysgol, ei deiliaid a'i gweithgareddau, darperir bin gwastraff organig hefyd ar gyfer gwastraff bwyd gan y cegin. Bydd yr ardal biniau hon mewn lleoliad cyfleus
o'r gegin a phrif fynedfa'r ysgol a bydd wrth ymyl y ffordd fynediad i ddarparu llwybr ar gyfer cerbydau ailgylchu a gwastraff.

15. Elifiant masnachol

A yw'r cynnig yn ymwneud ag angen i gael gwared ag elifiant neu wastraff masnachol? Ydy  Nac ydy

16. Unedau preswyl/anheddau

A yw eich cynnig yn ymwneud ag ennill neu golli unedau preswyl neu newid y defnydd a wneir o unedau preswyl? Ydy  Nac ydy

17. Pob math o ddatblygiad: Arwynebedd llawr nad yw at ddibenion preswyl

A yw'r hyn a gynigir gennych yn ymwneud ag ennill neu golli arwynebedd llawr nad yw at ddibenion preswyl, neu’n
ymwneud â newid defnydd arwynebedd llawr o’r fath?

Ydy  Nac ydy

Os 'Ydy' oedd eich ateb i'r cwestiwn uchod, rhowch fanylion yn y tabl canlynol:

Dosbarth defnydd Yr arwynebedd llawr

mewnol gros ar hyn o

bryd (metrau sgwâr)

Yr arwynebedd llawr

mewnol gros a fydd

yn cael ei golli

oherwydd newid

defnydd neu waith

dymchwel (metrau

sgwâr)

Cyfanswm yr

arwynebedd llawr

mewnol newydd gros

a gynigir (gan

gynnwys achosion o

newid defnydd)

(metrau sgwâr)

Yr arwynebedd llawr

mewnol gros

ychwanegol net yn

dilyn y datblygiad

(metrau sgwâr)

D1 - Non-residential institutions 0 0 1353 1353

Cyfanswm 0 0 1353 1353

Ar gyfer gwestai, sefydliadau preswyl a hosteli, nodwch nifer yr ystafelloedd a gaiff eu hennill neu’u colli hefyd:

18. Cyflogaeth

A yw gweithwyr yn berthnasol i'r cynnig hwn? Ydy  Nac ydy

Gweithwyr presennol
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18. Cyflogaeth

Cwblhewch y wybodaeth ganlynol am y cyflogeion presennol:

Amser llawn 0

Rhan amser 0

Nifer y cyflogeion cyfwerth ag amser llawn 0.00

Gweithwyr a gynigir

Os yw'n hysbys, cwblhewch y wybodaeth ganlynol am gyflogeion arfaethedig:

Amser llawn 0

Rhan amser

Nifer y cyflogeion cyfwerth ag amser llawn 0.00

19. Oriau agor

A yw 'Oriau agor' yn berthnasol i'r cynnig hwn? Ie  Na

Nodwch yr oriau agor (ee 15:30) ar gyfer pob defnydd a gynigir nad yw’n ddefnydd preswyl, os yw’r oriau agor yn hysbys i chi:

Defnydd Dydd Llun i ddydd

Gwener

Dydd Sadwrn Dydd Sul a Gwyliau

Banc

Ddim yn

gwybod

D1 - Non-residential institutions Amser agor:   08:45

Amser cau:    03:15

Amser agor:

Amser cau:

Amser agor:

Amser cau:

20. Prosesau a pheiriannau diwydiannol neu fasnachol

A yw'r cynnig hwn yn cynnwys cyflawni gweithgareddau a phrosesau diwydiannol neu fasnachol? Ydy  Nac ydy

A yw'r cynnig yn ymwneud â datblygiad rheoli gwastraff? Ydy  Nac ydy

Os yw hwn yn gais sy'n ymwneud â thirlenwi, bydd angen i chi ddarparu mwy o wybodaeth cyn y gellir dod i benderfyniad ynghylch eich cais. Dylai
eich awdurdod cynllunio gwastraff egluro ar ei wefan pa wybodaeth y mae ei hangen arno

21. Ynni adnewyddadwy ac ynni carbon isel

A yw'r hyn a gynigir gennych yn ymwneud â gosod datblygiad ynni adnewyddadwy neu ynni carbon isel sy'n ddatblygiad
annibynnol?

Ie  Na

22. Sylweddau peryglus

A yw'r cynnig yn cynnwys defnyddio neu storio unrhyw sylweddau peryglus? Ie  Na

23. Ymgynghori â'r cymdogion a'r gymuned

Ydych chi wedi ymgynghori â'ch cymdogion neu'r gymuned leol ynghylch y cynnig? Ydw  Nac ydw

Os 'Ydw' oedd eich ateb, darparwch fanylion:

Mae'r ymgynghoriad cyn-gais yn parhau ar hyn o bryd.

24. Ymweld â'r safle

A ellir gweld y safle o ffordd gyhoeddus, llwybr troed cyhoeddus, llwybr ceffylau, neu dir cyhoeddus arall? Gellir  Na ellir
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24. Ymweld â'r safle

Os bydd angen i'r awdurdod cynllunio wneud apwyntiad i ymweld â'r safle, â phwy y dylai'r swyddogion gysylltu? (Dewiswch un o'r canlynol yn unig)

Yr asiant

Yr ymgeisydd

Person arall

25. Cyngor cyn cyflwyno cais

A gafwyd cyngor cyn gwneud cais gan yr awdurdod cynllunio lleol ynghylch y cais hwn? Do  Naddo

Os 'Do' oedd eich ateb, rhowch y wybodaeth ganlynol am y cyngor a gawsoch (bydd hynny'n helpu'r awdurdod i ddelio â'r cais yn fwy effeithlon):

Enw'r swyddog:

Teitl Rheolwr Cynllunio

Enw cyntaf Cara

Cyfenw Owen

Cyfeirnod Y20/0885

Dyddiad (Rhaid i'r dyddiad hwn fod cyn dyddiad cyflwyno'r cais)

Manylion y cyngor a gafwyd cyn cyflwyno'r cais

26. Aelod o staff yr awdurdod/Aelod o'r awdurdod

O ran yr Awdurdod, a yw'r ymgeisydd neu'r asiant yn un o'r canlynol:
(a)  aelod o staff
(b)  aelod etholedig
(c)  yn perthyn i aelod o staff
(ch)  yn perthyn i aelod etholedig

A oes unrhyw rai o'r datganiadau hyn yn berthnasol i chi? Oes  Nag oes

27. Tystysgrifau Perchenogaeth

Tystysgrif Perchenogaeth - Tystysgrif B - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012

Rwyf yn ardystio fy mod/Mae’r ymgeisydd yn ardystio ei fod wedi rhoi’r rhybudd gofynnol i bawb arall (a restrir isod) a oedd, 21 diwrnod cyn dyddiad y
cais hwn, yn berchnogion (ystyr 'perchennog' yw unigolyn sydd â budd rhydd-ddaliol neu fudd prydlesol y mae o leiaf saith mlynedd ohono’n weddill)
unrhyw ran o’r tir neu’r adeilad y mae’r cais hwn yn berthnasol iddo.

Perchennog/Tenant amaethyddol

Swyddogaeth yr unigolyn

Yr ymgeisydd

Yr asiant

Teitl

Enw cyntaf

Cyfenw

Dyddiad y datganiad

Gwnaed y datganiad
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28. Tystysgrif Daliad Amaethyddol Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref

(Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012

Datganiad Tir Amaethyddol - rhaid i chi ddewis A neu B

(A) Nid yw unrhyw ddarn o'r tir y mae'r cais yn berthnasol iddo yn ddaliad amaethyddol neu'n rhan o ddaliad amaethyddol

(B) Rwyf i/Mae’r ymgeisydd wedi rhoi’r rhybudd gofynnol i bawb arall (ar wahân i mi fy hun/i'r ymgeisydd) a oedd, 21 diwrnod cyn dyddiad y cais hwn, yn
denant daliad amaethyddol ar yr holl dir neu unrhyw ran o’r tir y mae’r cais hwn yn berthnasol iddo, fel y rhestrir isod

Tenant amaethyddol

Swyddogaeth yr unigolyn Yr ymgeisydd  Yr asiant

Teitl

Enw cyntaf

Cyfenw

Dyddiad y datganiad

Gwnaed y datganiad

29. Datganiad

Rwyf i/Rydym ni gan hynny’n gwneud cais am ganiatâd cynllunio, yn unol â’r manylion a geir yn y ffurflen hon a’r cynlluniau/lluniadau a’r wybodaeth
ychwanegol sy’n cyd-fynd â hi. Rwy'n cadarnhau, hyd y gwn, bod unrhyw ffeithiau a nodir yn wir ac yn gywir a bod unrhyw safbwyntiau a roddir yn safbwyntiau
gwirioneddol y sawl sy'n eu rhoi. 

Dyddiad (ni all y
dyddiad hwn fod cyn
dyddiad cyflwyno’r
cais)

02/06/2021
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