
Pier Bae Colwyn (Consesiwn Tymhorol)  
Pier Bae Colwyn, Y Promenâd, Bae Colwyn, LL29 8HH  

Lleoliad  

Mae glan y môr Bae Colwyn wedi cael ei uwchraddio’n ddiweddar ac 

mae’n denu miloedd ar filoedd o ymwelwyr bob blwyddyn gyda’i 

draeth tywodlyd ac atyniadau lleol i dwristiaid. Mae’r Pier yn hygyrch 

ar droed, gyda chysylltiadau cludiant da, a dim ond 3 munud mewn car 

o gyffordd 22 oddi ar yr A55. 

 

Disgrifiad 

Agorwyd y Pier newydd ym mis Gorffenaf 2021. Mae’r Pier byrrach 

40m yma yn cynnwys gwaith haearn a cholofnau cefnogi addurniadol a 

achubwyd o’r Pier gwreiddiol yn defnyddio cynllun lliw 1934.  

 

Cyfle 

Mae'r Awdurdod yn ceisio am geisiadau ar gyfer consesiynau tymhorol 

ar y Pier i wella cymeriad y strwythur bendigedig yma, ynghyd â'r 

profiad ehangach i ymwelwyr a'r cynnig presennol o fasnachwyr stryd a 

chiosgau ar hyd glan y môr. Mae'r Awdurdod eisiau denu busnesau 

lleol neu annibynnol a allai gynnwys: Bwyd, Diodydd, Manwerthu a 

Chelf a Chrefft ond nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr.  



Dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau 
Hanner Dydd, Ddydd Llun 31, Ionawr 2022 
 
Gwybodaeth Gyswllt 
I gael rhagor o wybodaeth neu ffurflen gais cysylltwch â: 
 
CBSC:  Ystaday a Rheoli Asedau 
Cyswllt:  Colin James-Davies 
Ffôn:  01492 574 635 
E-bost:  colin.james-davies@conwy.gov.uk  

 
Rhagor o wybodaeth  
Mae gan y Pier wasanaethau trydan drwy is-fesurddion ond nid 
oes prif gyflenwad dŵr na nwy.  
 
Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol y bydd arnynt angen trwydded 
masnachu ar y stryd os ydynt yn llwyddo I sicrhau safle consesiwn. 
 

I gael rhagor o wybodaeth cliciwch ar y ddolen isod: 
 
Masnachu ar y Stryd - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  
 
Cliciwch ar y dolenni isod I weld ein Hysbysiad Preifatwydd—
Polisiau Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth: 
 
Preifatrwydd a Chwcis - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  
Diogelu Data - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  
Rhyddid Gwybodaeth - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  
 
Ymwadiad 
Mae’r data a ddarperir at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae’r 
holl wybodaeth yn cael ei darparu yn ddidwyll, fodd bynnag, nid ydym yn 
gwneud unrhyw sylwadau na gwarantu o unrhyw fath, mynegi neu awgrymu 
ynglŷn â chywirdeb, digonolrwydd, dilysrwydd, dibynadwyedd, argaeledd neu 
gyflawnrwydd y wybodaeth. Ni fyddwn yn derbyn atebolrwydd o dan unrhyw 
amgylchiadau i chi am unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath o ganlyniad i 
ddefnydd neu ddibynnu ar unrhyw wybodaeth a ddarparwyd. 

https://www.conwy.gov.uk/cy/Business/Licenses-and-Permits/Street-Trading-Licenses/Street-Trading.aspx
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Privacy-and-Cookies.aspx
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Access-to-Information/Data-Protection.aspx
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Access-to-Information/Freedom-of-Information.aspx

