
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. Cyfeiriad y safle

Rhif

Ôl-ddodiad

Enw Canolfan Ieuenctid Conwy

Cyfeiriad llinell 1 Ffordd Town Ditch

Cyfeiriad llinell 2

Cyfeiriad llinell 3

Tref / Dinas CONWY

Cod post LL32 8NU

Dwyreiniad (x) 277966

Gogleddiad (y) 377646

Disgrifiad

Dymchwel adeilad presennol Canolfan Ieuenctid Conwy.
Adeiladu Canolfan Ddiwylliant Conwy - i gynnwys Llyfrgell, Adnoddau Archif, Caffi a Swyddfeydd.
Ffurfio mynediad newydd i Ffordd Bangor go gyfer a gwasanaethau a parcio anabl.
Dymchwel ac ail-leoli gorsaf drydan SPEN.

2. Manylion yr ymgeisydd

Teitl Mrs

Enw cyntaf

Cyfenw Lloyd Williams

Enw'r cwmni Cyngor Bwrdeisdref Sirol Cymru

Cyfeiriad llinell 1 Cyngor Bwrdeisdref Sirol Conwy

Cyfeiriad llinell 2 Bodlondeb

Cyfeiriad llinell 3

Tref / Dinas Conwy

Gwlad Cymru

Cod post LL32 8DU

Prif rif ffôn 01492574000

Ail rif ffôn
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2. Manylion yr ymgeisydd

Rhif ffacs

Cyfeiriad e-bost

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

3. Manylion yr asiant

Teitl Mr

Enw cyntaf

Cyfenw Thomas

Enw'r cwmni Darnton B3 Architecture

Cyfeiriad llinell 1   30 Heol Y Wig

Cyfeiriad llinell 2

Cyfeiriad llinell 3

Tref / Dinas Aberystwyth

Gwlad Cymru

Cod post SY23 2LN

Prif rif ffôn 01970624688

Ail rif ffôn

Rhif ffacs

Ebost

4. Arwynebedd y safle

Beth yw arwynebedd y
safle?

0.46

Graddfa hectares

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

Os 'Ydy' oedd eich ateb, rhowch yr wybodaeth ganlynol am y man agored cyhoeddus

Math Arwynebedd y tir (ha)

Open space lost 0.26

Y man agored a gaiff ei ennill 0

5. Disgrifiad o'r cynnig

Disgrifiwch y datblygiad a gynigir gan gynnwys unrhyw newid defnydd

Dymchwel adeilad presennol Canolfan Ieuenctid Conwy.
Adeiladu Canolfan Ddiwylliant Conwy - i gynnwys Llyfrgell, Adnoddau Archif, Caffi a Swyddfeydd.
Creu mynedfa cerbydau gwasanaeth newydd i Ffordd Bangor.
Dymchwel ac ail-leoli gorsaf drydan SPEN.

A yw'r gwaith neu'r newid defnydd wedi dechrau yn barod? Ie  Na
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6. Defnydd presennol

Disgrifiwch y defnydd presennol a wneir o'r safle

Adeilad presennol yn cael ei ddefnyddio gan Glwb Ieuenctid Conwy a Grwpiau Cynunedol eraill.
Gorsaf Drydan SPEN bresennol.

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 y gwyddys ei fod wedi'i halogi Ydy  Nac ydy

Tir yr amheuir ei fod wedi'i halogi ar ran o'r safle neu'r safle cyfan 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

Previously developed land 0.2

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)

Ychwanegwch ddeunyddiau gan ddefnyddio'r ddewislen, clicio 'ychwanegu' a llenwi'r manylion perthnasol yn y blwch sy'n ymddangos.

Walls

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

Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau a gynigir: Gwydr, Cerrig, Sgrins Pren a Paneli Dur gyda haenen o Cor-Ten ar eu

gwyneb.

Roof

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

Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau a gynigir: To gwyrdd ( sedum ), paneli P.V. ar do gwyrdd ( sedum ) a paneli dur gyda

haen o Cor-Ten ar eu gwyneb.

Windows

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

Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau a gynigir: Ffenestri dwbl mewn fframiau Aliwminiwm wedi eu hynysu.

Doors

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

Doors

Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau a gynigir: Drysau gwydr i'r ardaloedd cyhoeddus. Drysau dur a drysau pren i'r

ardaloedd gwasanaeth.

Boundary treatments (e.g. fences, walls)

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

Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau a gynigir: Muriau cerrig isel ( 600mm uchafswm ), ar hyd Ffordd Bangor a Ffordd Town

Ditch. Pileri pren isel i nodi ffin yr ardal wasanaeth.

Vehicle access and hard standing

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

Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau a gynigir: Sistem grid concrit neu balstig wedi ei ail gylchu, pridd a phorfa.

Lighting

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

Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau a gynigir: Lampiau L.E.D. isel.

Other type of material (e.g. guttering) Fascias to parapet gutters.

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

Disgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau a gynigir: Paneli dur gyda haenen o Cor-Ten ar eu gwyneb.

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

Cynllun Llawr Gwaelod Arfaethedig : darlun rhif. 52132 sk 010
Cynllun Lefel y Seler Arfaethedig : darlun rhif 52132 sk 011
Cynllun Lefel Y To Arfaethedig : darlun rhif 52132 sk 012
Drychiadau Arfaethedig : darlun rhif 52132 sk 015
Datganiad Dylunio a Mynediad ( yn cynnwys Stratagaethau a Cysyniadau )

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

A yw'n fwriad creu mynedfa newydd neu addasu mynedfa er mwyn galluogi cerbydau i gyrraedd neu adael y briffordd
gyhoeddus?

Ydy  Nac ydy

A yw'n fwriad creu mynedfa newydd neu addasu mynedfa er mwyn galluogi cerddwyr i gyrraedd neu adael y briffordd
gyhoeddus?

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

Os 'Ydy' neu 'Bydd' oedd eich ateb i unrhyw rai o'r cwestiynau uchod, rhowch fanylion ar eich cynlluniau/lluniadau a nodwch eu cyfeirnodau

Cynllun Llawr Gwaelod Arfaethedig : darlun rhif 52132 sk 010
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9. Parcio

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

Rhowch wybodaeth am nifer y lleoedd parcio presennol a nifer y lleoedd parcio a gynigir ar y safle

Math o gerbyd Nifer y lleoedd parcio

presennol

Cyfanswm a gynigir (gan

gynnwys y lleoedd parcio

presennol a gedwir)

Gwahaniaeth rhwng y

niferoedd

Ceir 0 3 3

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, 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

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
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12. Bioamrywiaeth a chadwraeth ddaearegol

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:

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).

Manylion i ddilyn.

14. Storio a chasglu gwastraff

A yw'r cynlluniau'n cynnwys ardaloedd ar gyfer storio gwastraff a helpu i gasglu gwastraff? Ydynt  Nac ydynt

Os 'Ydynt' oedd eich ateb, darparwch fanylion:

Storfa biniau bwrpasol.

A oes trefniadau wedi'u gwneud i sicrhau bod gwastraff y gellir ei ailgylchu'n cael ei storio a'i gasglu ar wahân i wastraff
arall?

Oes  Nac oes

Os 'Oes' oedd eich ateb, darparwch fanylion:

Mi ddefnyddir biniau gwahanol go gyfer a gwahanol mathau o wastraff.

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

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)

D2 - Mannau ymgynnull a hamdden 278 278 1243 965

Cyfanswm 278 278 1243 965

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

Nodwch yr wybodaeth ganlynol am nifer y gweithwyr a gyflogir:

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:

20. Prosesau a pheiriannau diwydiannol neu fasnachol

Disgrifiwch y gweithgareddau a'r prosesau a fyddai'n digwydd ar y safle ynghyd â'r cynnyrch terfynol gan gynnwys cyfarpar, systemau awyru neu systemau
tymheru awyr. Yn ogystal, nodwch y mathau o beiriannau a allai gael eu gosod ar y safle:

Llyfrgell, Archif a Gweithgareddau Cymunedol.

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

Os 'Ydy' oedd eich ateb i'r cwestiwn uchod, nodwch y capasiti a gynigir o ran allbwn ynni mewn megawatiau (MW):

Math o ynni adnewyddadwy Capasiti o ran ynni (MW)

Solar 0.01

22. Sylweddau peryglus

A yw'r cynnig yn ymwneud ag unrhyw wastraff peryglus? Ie  Na
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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:

Bydd y cyfnod Ymgynghori Cyn-Gais yn rhedeg o'r 1af o Dachwedd. Bydd gwybodaeth ar gael yn Llyfrgell Conwy ac ar wefan Cyngor Bwrdeisdref Sirol
Conwy.

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

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 ofynnwyd i'r awdurdod lleol am gymorth neu gyngor ynghylch y cais hwn cyn iddo gael ei gyflwyno? 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

Enw cyntaf

Cyfenw

Cyfeirnod

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

Manylion y cyngor a gafwyd cyn cyflwyno'r cais

Mae cyngor wedi ei deerbyn o Ms. Paula Jones a Mr. Huw Davies o Gyngor Bwrdeisdref Sirol Conwy. Mae'r ddau berson yma yn aelodau o'r Bwrdd Prosiect.

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 A
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012

Rwyf yn ardystio mai fi/Mae’r ymgeisydd yn ardystio mai ef, 21 diwrnod cyn dyddiad y cais hwn, oedd unig berchennog (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 yn berthnasol iddo.

Swyddogaeth yr unigolyn Yr ymgeisydd  Yr asiant

Teitl Mr

Enw cyntaf

Cyfenw Thomas

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

Swyddogaeth yr unigolyn Yr ymgeisydd  Yr asiant

Teitl Mr

Enw cyntaf

Cyfenw Thoams

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)

Cyfeirnod y Porth Cynllunio: PP-05593798


