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PP-10563295

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.

Manylion y Safle
Os na allwch roi cod post, rhaid cwblhau'r disgrifiad o leoliad y safle. Disgrifiwch y safle mor fanwl â phosibl, er mwyn helpu i'w leoli - er enghraifft
"cae i'r Gogledd o Swyddfa'r Post".

Enw

Great Bear Distribution Deeside

Llinell Cyfeiriad 1

Deeside Industrial Park

Llinell Cyfeiriadau 2

Weighbridge Road

Tref/dinas

Deeside

Cod post

CH5 2LL

Rhif Ôl-ddodiad

Disgrifiad o leoliad y safle (rhaid ei gwblhau os nad yw'r cod post yn hysbys)

Disgrifiad

Dwyreiniad (x)

331279

Gogleddiad (y)

371686

Manylion yr ymgeisydd

Enw / Cwmni
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Teitl

Mr

Enw cyntaf

Andrew

Cyfenw

Collinson

Enw'r cwmni

Great Bear Distribution

Cyfeiriad

Cyfeiriad llinell 1

Stellar House

Cyfeiriad llinell 2

Barbour Square

Cyfeiriad llinell 3

Tattenhall

Tref / Dinas

Chester

Gwlad

United Kingdom

Cod post

CH3 9RF

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

Manylion cyswllt
Prif rif ffôn

01908287544

Ail rif ffôn

07921053295

Cyfeiriad ebost

andrew.collinson@culina.co.uk

Ydw
Nac ydw

Manylion yr asiant

Enw / Cwmni
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Teitl

Mr

Enw cyntaf

Stephen

Cyfenw

Allman

Enw'r cwmni

AJA Architects LLP

Cyfeiriad
Cyfeiriad llinell 1

1170 Elliot Court

Cyfeiriad llinell 2

Herald Avenue

Cyfeiriad llinell 3

Coventry Business Park

Tref / Dinas

Coventry

Gwlad

United Kingdom

Cod post

CV5 6UB

Manylion cyswllt
Prif rif ffôn

02476253200

Ail rif ffôn

Cyfeiriad ebost

sallman@aja-architects.com

Arwynebedd y safle

Beth yw arwynebedd y safle?

9.26
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A yw'r hyn a gynigir gennych yn ymwneud ag adeiladu adeilad newydd a fyddai'n arwain at golli neu ennill man agored cyhoeddus?

Graddfa

Hectarau

Ydy
Nac ydy

Disgrifiad o'r cynnig
 
Disgrifiad

Disgrifiwch y datblygiad a gynigir gan gynnwys unrhyw newid defnydd

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

Os 'Ydy' oedd eich ateb, nodwch y dyddiad y dechreuodd y gwaith neu'r newid defnydd (Rhaid i'r dyddiad hwn fod cyn dyddiad cyflwyno'r cais)

A yw'r gwaith neu'r newid defnydd wedi ei gwblhau?

Demolition of existing buildings (former Ambulance Station and Commercial Colours Unit), an extension to the existing warehouse premises 
and subsequent re-development of the site for additional parking and extended service yard; Consisting of a new extension to the warehouse 
unit (Class B2/B8) up to 7,650sq. m GIA (7,805sq.m GEA), with 307 new car parking spaces, 17 new motorcycle spaces, 42 new bicycle 
spaces and 43 new HGV spaces; provision of a service yard extension and internal vehicle circulation; erection of covered cycle parking 
areas, and perimeter fencing; associated drainage works, site levelling and landscaping. 

Ie
Na

07/02/2022

Ie
Na

Defnydd presennol
Disgrifiwch y defnydd presennol a wneir o'r safle

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

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

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

Cyngor ynghylch cyflwyno cais

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

Distribution Centre with associated car parking, service yards and service road.

Ydy
Nac ydy

Ydy
Nac ydy

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

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

Ydy
Nac ydy

Arwynebedd tir a ddatblygwyd yn flaenorol a gynigir ar gyfer datblygiad newydd

hectarau2.66

Arwynebedd y tir maes glas a gynigir ar gyfer datblygiad newydd

hectarau0.00

Deunyddiau
A yw'n ofynnol defnyddio unrhyw ddeunyddiau wrth adeiladu'r datblygiad a gynigir?

Ydy
Nac ydy
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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)

Math:
To

Deunyddiau a gorffeniadau presennol:
Built-up and Composite Cladding Panels; Flat panel, Colour Goosewing Grey RAL 080 70 05

Deunyddiau a gorffeniadau a gynigir:
Composite Cladding Panels; Trapezoidal, Colour Goosewing Grey RAL 080 70 05

Math:
Terfynau (ee ffensys, waliau)

Deunyddiau a gorffeniadau presennol:
2100mm high Palisade Fencing; Finish Galvanised.

Deunyddiau a gorffeniadau a gynigir:
2100mm high Palisade Fencing; Finish Galvanised.

Math:
Mynedfa i gerbydau a lle caled i barcio arno

Deunyddiau a gorffeniadau presennol:
Tarmac car parking; Concrete service yards.

Deunyddiau a gorffeniadau a gynigir:
Tarmac car parking; Concrete service yards.

Math:
Golau

Deunyddiau a gorffeniadau presennol:
Galvanised lamp posts.

Deunyddiau a gorffeniadau a gynigir:
Galvanised lamp posts.

Math:
Waliau

Deunyddiau a gorffeniadau presennol:
Built-up and Composite Cladding Panels; Trapezoidal, Colour Goosewing Grey RAL 080 70 05

Deunyddiau a gorffeniadau a gynigir:
Composite Cladding Panels; Trapezoidal, Colour Goosewing Grey RAL 080 70 05

Math:
Drysau

Deunyddiau a gorffeniadau presennol:
Steel Fire Exit Doors; Colour Cornflower Blue (BS 18E53)

Deunyddiau a gorffeniadau a gynigir:
Steel Fire Exit Doors; Colour Anthracite Grey (RAL 7016)

Math:
Arall

Arall (rhowch fanylion):
Feature Bands

Deunyddiau a gorffeniadau presennol:
Cornflower Blue BS 18E53 feature band, trapezoidal and flat panel, with Merlin Grey RAL 180 40 05 top hat/drips.
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A ydych yn darparu gwybodaeth ychwanegol ar gynlluniau, lluniadau neu ddatganiad dylunio a mynediad a gyflwynir?

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

Deunyddiau a gorffeniadau a gynigir:
Anthracite Grey (RAL 7016) feature band, trapezoidal and flat panel, with Merlin Grey RAL 180 40 05 top hat/drips.

Math:
Arall

Arall (rhowch fanylion):
Dock Leveller Sectional Doors

Deunyddiau a gorffeniadau presennol:
Sectional Doors (Composite Panels); Colour Cornflower Blue BS 18E53.

Deunyddiau a gorffeniadau a gynigir:
Sectional Doors (Composite Panels); Colour Cornflower Blue BS 18E53.

Math:
Arall

Arall (rhowch fanylion):
Prowall Dock Wall

Deunyddiau a gorffeniadau presennol:

Deunyddiau a gorffeniadau a gynigir:
Prowall Dock Wall surrounding new docks; Colour Light Grey (Natural Finish).

Ydw
Nac ydw

6850-015 Location Plan 
6850-016 Proposed Site Plan 
6850-017 Proposed Block Plan 
6850-018 Existing and Proposed Floor Plans 
6850-019 Existing and Proposed Elevation 
6850-020 Existing and Proposed Roof Plan 
6850-021 Existing and Proposed Sections 
6850-022 Proposed Cycle Shelter and Smoking Shelter 
6850-023 Proposed Fencing Plan 
6850-024 Proposed Site Finishes Plan 
6850 Design & Access Statement

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?

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

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

Ydy
Nac ydy

Bydd
Na fydd

Bydd
Na fydd
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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.

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

Ydy
Nac ydy

Parcio

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

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

Ie
Na

Coed a gwrychoedd
A oes unrhyw goed neu wrychoedd ar safle'r datblygiad a gynigir?

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?

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.

Ie
Na

Ie
Na

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

Cyfeiriwch at wefan Mapiau Cyngor Datblygu Llywodraeth Cymru.

A yw'r hyn a gynigir gennych o fewn 20 metr i gwrs dŵr (ee afon neu nant)?

A fydd yr hyn a gynigir yn cynyddu'r perygl llifogydd yn rhywle arall?

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 dŵr 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 ynglŷn â sut i wneud cais.

Sut y bwriedir cael gwared â dŵr wyneb?

Ydy
Nac ydy

Ydy
Nac ydy

Bydd
Na fydd

System ddraenio gynaliadwy

https://naturalresources.wales/floodriskmap?lang=cy
https://gov.wales/topics/environmentcountryside/epq/flooding/drainage/?lang=cy
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Cwrs dwr sy'n bodoli eisoes

Ffos gerrig

Y brif garthffos

Pwll/llyn

Bioamrywiaeth a chadwraeth ddaearegol
Trowch at y nodiadau cyfarwyddyd os oes angen cymorth arnoch i ateb y cwestiynau canlynol. Bydd y 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, a byddant yn cynnwys gwybodaeth bellach ynghylch p'un 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

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

c) Nodweddion pwysig sy'n ymwneud â 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.

Ydy, ar safle'r datblygiad
Ydy, ar dir wrth ymyl y datblygiad a gynigir neu'n agos iddo
Na

Ydy, ar safle'r datblygiad
Ydy, ar dir wrth ymyl y datblygiad a gynigir neu'n agos iddo
Na

Ydy, ar safle'r datblygiad
Ydy, ar dir wrth ymyl y datblygiad a gynigir neu'n agos iddo
Na

Carthion
Nodwch sut y bwriedir cael gwared â charthion:

A ydych yn bwriadu cysylltu â'r system ddraenio bresennol?

Os rhoddwyd ateb cadarnhaol, dylech gynnwys manylion y system bresennol ar luniadau'r cais a nodi cyfeirnodau'r cynllun(iau)/lluniad(au)

Y brif garthffos
Tanc carthion
Uned trin carthion
Carthbwll
Arall
Ddim yn gwybod

Ydw
Nac ydw
Ddim yn gwybod
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13228-101A - Drainage and Levels Strategy Plan

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

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

Ydy
Nac ydy

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

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?

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

Ie
Na

Dosbarth defnydd:
B8 - Gwasanaethau storio neu ddosbarthu

Yr arwynebedd llawr mewnol gros ar hyn o bryd (metrau sgwâr):
30655

Yr arwynebedd llawr mewnol gros a fydd yn cael ei golli oherwydd newid defnydd neu waith dymchwel (metrau sgwâr):
0

Cyfanswm yr arwynebedd llawr mewnol newydd gros a gynigir (gan gynnwys achosion o newid defnydd) (metrau sgwâr):
7695

Yr arwynebedd llawr mewnol gros ychwanegol net yn dilyn y datblygiad (metrau sgwâr):
7695

Cyfansymiau Yr arwynebedd llawr
mewnol gros ar hyn
o bryd (metrau
sgwâr)

30655

Yr arwynebedd llawr mewnol gros a
fydd yn cael ei golli oherwydd newid
defnydd neu waith dymchwel (metrau
sgwâr)

0

Cyfanswm yr arwynebedd llawr mewnol
newydd gros a gynigir (gan gynnwys
achosion o newid defnydd) (metrau
sgwâr)

7695

Yr arwynebedd llawr
mewnol gros ychwanegol
net yn dilyn y datblygiad
(metrau sgwâr)

7695
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Ar gyfer gwestai, sefydliadau preswyl a hosteli, nodwch nifer yr ystafelloedd a gaiff eu hennill neu'u colli hefyd:

Cyflogaeth
A yw gweithwyr yn berthnasol i'r cynnig hwn?

Gweithwyr presennol

Gweithwyr a gynigir

Ydy
Nac ydy

Cwblhewch y wybodaeth ganlynol am y cyflogeion presennol:

Amser llawn

460

Rhan amser

0

Nifer y cyflogeion cyfwerth ag amser llawn

0.00

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

Amser llawn

510

Rhan amser

0

Nifer y cyflogeion cyfwerth ag amser llawn

0.00

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

Ie
Na

Prosesau a pheiriannau diwydiannol neu fasnachol
A yw'r cynnig hwn yn cynnwys cyflawni gweithgareddau a phrosesau 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:

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

Storage, sorting and distribution of products. Pallet racking and dock levellers installed.

Ydy
Nac ydy

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?

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

Ie
Na

Math o ynni adnewyddadwy:
Solar

Capasiti o ran ynni:
0.75 Megawatiau

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

Ie
Na

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

Ymgynghori â'r cymdogion a'r gymuned

Ie
Na

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

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)

Os 'Unigolyn arall' a ddewiswyd, nodwch fanylion cyswllt yr unigolyn hwnnw:

Teitl

Mr

Gellir
Na ellir

Yr asiant
Yr ymgeisydd
Person arall
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Enw cyntaf

Chris

Cyfenw

Marsh

Rhif ffôn

07973761421

Ebost

chrismarsh@legatowen.co.uk

Cyngor cyn cyflwyno cais
A gafwyd cyngor cyn gwneud cais gan yr awdurdod cynllunio lleol ynghylch y cais hwn?

Ie
Na

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 
(d) yn perthyn i aelod etholedig

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

Ie
Na

Tystysgrifau Perchenogaeth
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
Atebwch y cwestiynau canlynol er mwyn darganfod pa Dystysgrif Perchenogaeth y bydd angen i chi ei llenwi: A, B, C neu D.

Ai chi yw unig berchennog yr HOLL dir?

Tystysgrif Perchenogaeth - Tystysgrif A
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.

Ie
Na

Swyddogaeth yr unigolyn

Teitl

Mr

Yr Ymgeisydd
Yr Asiant
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Enw cyntaf

Stephen

Cyfenw

Allman

Dyddiad y datganiad

17/02/2022

Gwnaed y datganiad

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
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Datganiad

Llofnodwyd

Stephen Allman

I gyflwyno eich cais cynllunio, rhaid i chi gytuno â'r datganiad isod. Rwyf i/Rydym ni drwy hyn yn gwneud cais ar gyfer Caniatâd cynllunio llawn 
fel y'i disgrifir yn y cwestiynau a atebwyd, y manylion a roddwyd, y cynlluniau/lluniadau atodol a'r wybodaeth ychwanegol. Rwyf i/Rydym ni yn 
cadarnhau, hyd eithaf fy ngwybodaeth/ein gwybodaeth, fod unrhyw ffeithiau a nodwyd yn wir ac yn gywir a bod unrhyw farn a roddwyd yn farn 
ddilys yr unigolyn/unigolion dan sylw. Rwyf i/Rydym ni hefyd yn derbyn: Ar ôl i'r wybodaeth hon gael ei chyflwyno, y bydd ar gael i'r Awdurdod 
Cynllunio Lleol ac, ar ôl iddi gael ei dilysu ganddo, y bydd ar gael fel rhan o gofrestr gyhoeddus ac ar wefan yr awdurdod; Bydd ein system yn 
cynhyrchu ac yn anfon negeseuon e-bost atoch yn awtomatig mewn perthynas â chyflwyno'r cais hwn.
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