
 

Rhybudd o gais a gafwyd dan Ddeddf Trwyddedu 2003 
 

Dyddiad y cyrhaeddodd y cais 31/03/2022 

 SF Parks Ltd 

Cyfeiriad yr Eiddo 
 

Canolfan Wyliau Golden Gate, Ffordd Towyn, Towyn, Conwy, 
LL22 9HU 

Cyfeiriad ble gellir gweld y cais Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  
Yr Adain Drwyddedu  
Coed Pella 
Bae Colwyn  
LL29 7AZ 
  
Mae’r swyddfeydd ar agor i’r cyhoedd 10:00 tan 12:00 a 14:00 tan 
16:00 

Dyddiad diwethaf ar gyfer 
Sylwadau Perthnasol 

28/04/2022 

Disgrifiad o’r Cais Amrywiad Eiddo 
 
Mae’r amrywiad hwn i dynnu rhai rhannau yn y cynllun sydd ar y 
drwydded eiddo bresennol (867m²) nad yw’n berthnasol i’r 
gweithgareddau trwyddedadwy; nodwyd mewn llwyd a gwyrdd ar y 
cynllun.  
 
Ar yr un pryd, cynyddu cynllun yr ardal drwyddedig drwy gynnwys bar 
awyr agored cludadwy newydd i fodloni galw’r mannau eistedd awyr 
agored (390m²);nodir mewn melyn ar y cynllun; ac felly’n caniatáu i’r ardal 
gael ei rheoli / goruchwylio gan yr amodau diwygiedig presennol yn gyson 
â’r rhaglen weithredu.  
 
Ymestyn yr oriau y mae’r drwydded yn awdurdodi cynnal gweithgareddau 
trwyddedadwy ar Noswyl Nadolig a Nos Calan i 02:00 o’r gloch. 
 
ATODLEN 2 - AMODAU’N GYSON Â’R RHAGLEN WEITHREDU i gael ei 
dileu yn ei chyfanrwydd a’i newid am amrywiad mwy cyfredol fydd yn 
ymdrin yn well â’r amcanion trwyddedu. 
 

(Dylid gwneud unrhyw sylwadau ar bapur i’r Adain Drwyddedu yn y cyfeiriad uchod) 
 
 
Yn unol ag A.158 Deddf Trwyddedu 2003: 
 
Mae rhywun yn cyflawni trosedd os yw’n gwneud datganiad ffug ar bwrpas neu yn fyrbwyll wrth wneud neu 
mewn cysylltiad â chais i ganiatáu, amrywio, trosglwyddo neu adolygu trwydded eiddo neu dystysgrif eiddo 
clwb, neu gais am ddatganiad dros dro. Mae unrhyw un y’i ceir yn euog o drosedd dan adran 158 yn atebol 
ar euogfarn diannod i ddirwy heb fod yn fwy na lefel 5 ar y raddfa safonol. 


DEDDF TRWYDDEDU 2003 – 

Trwydded Eiddo/ Tystysgrifau Eiddo Clwb 


