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Ffig 1: Cynllun lleoliad y safle

1.

Cyflwyniad

1.1

Mae’r briff datblygu safle hwn yn un o gyfres o nodiadau Canllawiau
Cynllunio Atodol (CCA) sy'n ymhelaethu ar Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) Sir
Ddinbych 2006-2021. Mae CDLlau wedi’u seilio ar bolisïau neu ddyraniadau
safle unigol gan geisio arwain proses ddatblygu, dyluniad ac ansawdd
datblygiadau newydd. Bwriad y nodiadau hyn yw cynnig canllawiau manwl i
gynorthwyo’r cyhoedd, Aelodau’r Cyngor, datblygwyr a Swyddogion wrth
drafod cyn cyflwyno ceisiadau cynllunio, ac wedi hynny, wrth geisio
penderfynu arnynt.

2.

Statws y Ddogfen a’r Camau Paratoi

2.1

Mabwysiadwyd y briff datblygu safle yma ar gyfer ymgynghori gan
Bwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych ar 15 Mawrth 2017.
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2.2

Nid yw dogfennau CCA y Cyngor yn rhan o'r cynllun datblygu lleol a
fabwysiadwyd. Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y gall CCAau,
yn dilyn ymgynghori cyhoeddus a chymeradwyaeth ddilynol gan yr
Awdurdod Cynllunio Lleol, gael eu trin fel ystyriaeth gynllunio
berthnasol. Yn dilyn eu cymeradwyo, gall Awdurdodau Cynllunio Lleol,
Arolygwyr Cynllunio a Llywodraeth Cymru ystyried y ddogfen wrth
benderfynu ar geisiadau ac apeliadau cynllunio.

2.3

Mae’r ddogfen hon wedi’i pharatoi yn unol â Pholisi Cynllunio Cymru
(Argraffiad 9), canllawiau Llywodraeth Cymru a chyngor a gafwyd
gan swyddogion mewnol a Dŵr Cymru.

3.

Lleoliad a Disgrifiad y Safle

3.1

Mae Dinbych yn dref farchnad sydd mewn lle canolog o fewn ffiniau
gweinyddol Sir Ddinbych. Mae’r dref oddeutu 7km i'r de o gefnffordd
yr A55, coridor cludiant pwysig yng Ngogledd Cymru. Mae’n cael ei
chysylltu gan yr A525 sy'n arwain at Ruthun, tua 10km i'r de, a
Llanelwy tua'r gogledd (gweler Ffigur 1). Yn ôl Cyfrifiad 2011, mae tua
8,000 o bobl yn byw yn Ninbych. Mae’r dref yn dref twf is yn
hierarchaeth anheddau CDLl Sir Ddinbych at ddiben dyrannu tai dros
oes y Cynllun. Yn dilyn proses archwiliad cyhoeddus y CDLl ac wedi i’r
Cyngor fabwysiadu’r CDLl, mae'r safleoedd wedi’u dyrannu ar gyfer
datblygu tai.

3.2

Er hwylustod, mae ffigur 1 yn nodi’r 'Tir gerllaw Ysgol Pendref’ fel safle
1 a’r 'Tir yn Lodge Farm’ fel safle 2. Dyma sut y cyfeirir at y safleoedd
yn y ddogfen drwyddi draw. Mae safleoedd 1 a 2 wedi’u lleoli ar ffin
orllewinol Dinbych ac mae’r ffin ar hyd B5382 Stryd Henllan tua’r
gogledd, Ffordd Gwaenynog tua’r dwyrain a'r ffordd breifat at Lodge
Farm tua’r de. Mae’r safleoedd i’r gogledd a’r de o Ysgol Gynradd
Pendref. Mae safle 1 yn eithaf gwastad. Mae safle 2 yn gogwyddo
ychydig, i lawr o'r gorllewin tua'r dwyrain. Mae'r ddau safle, ar hyn o
bryd, yn cynnwys tir pori amaethyddol gyda gwrychoedd o'u cwmpas.
Mae nant fechan yn llifo tua'r gogledd-orllewin o safle 1 ac i’r deorllewin o Safle 2 lle mae wedyn yn troi’n geuffos. Mae safle 1 yn 2.82
hectar a safle 2 yn 0.73 hectar.

3.3

Yr ochr arall i’r safleoedd dros Ffordd Gwaenynog, mae ystad breswyl
a darn o dir agored. Mae ffin safle 2 yn Lodge Farm tua'r de-ddwyrain
yn taro ar Dan y 'Sgubor, datblygiad preswyl bychan.
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3.4

Mae Stryd Henllan yn darparu llwybr at ganol tref Dinbych ac mae
siop gyfleustra fechan a siop feics arni hefyd, yn ogystal â Chapel
Seion a chanolfan gymunedol. Mae gwasanaethau bysiau cyson yn
agos iawn at y safle ar Stryd Henllan, Lôn Llywelyn a Maes y Dre.
Mae’r gwasanaethau bysiau hyn yn galluogi teithio i Wrecsam, y
Rhyl, yr Wyddgrug a Rhuthun.

4.

Polisïau Cynllunio

4.1

Mae Ffigur 2 yn dangos dynodiadau lleol a fyddai'n bertnasol wrth
benderfynu ar geisiadau cynllunio ar gyfer y safle. Mae Map Cynigion
y CDLl ar gyfer Dinbych a Map Allwedd y CDLl yn rhoi trosolwg o
ddynodiadau tir sy’n berthnasol i'r ardal ehangach.

Ffigur 2

4.2

Dynodiadau lleol sy’n berthnasol i ddatblygu ar y safle

Mae Polisi Cynllunio Cymru, paragraff 2.1.2, yn nodi ei bod yn
rhaid penderfynu ar geisiadau cynllunio yn unol â’r cynllun
datblygu a fabwysiadwyd oni bai bod ystyriaethau perthnasol yn
nodi i’r gwrthwyneb. Mabwysiadwyd CDLl Sir Ddinbych ym mis
Mehefin 2013, ac mae’n cynnwys polisïau lleol sy’n berthnasol i
unrhyw gynnig datblygu ar gyfer y safleoedd hyn
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4.3

Mae Polisi Cynllunio Cymru yn nodi ei bod yn rhaid i ystyriaethau
perthnasol fod yn faterion cynllunio; hynny yw, rhaid iddynt fod
yn berthnasol i reoli datblygu a defnyddio tir er budd y cyhoedd.
Mae hefyd yn nodi ei bod yn rhaid i ystyriaethau perthnasol fod
yn deg ac yn rhesymol gysylltiedig â'r datblygiad dan sylw. Er
enghraifft, gall ystyriaethau perthnasol gynnwys maint isadeiledd
materol (e.e. draeniau cyhoeddus neu systemau dŵr), sŵn neu
aflonyddwch o ganlyniad i’w defnyddio, maint priffyrdd,
bioamrywiaeth, risg llifogydd, penderfyniadau apelio blaenorol a
gwaith ymchwil a wnaed i gefnogi cynigion cynllunio. Bydd Adran
5 y ddogfen hon yn manylu mwy ar ystyriaethau sy’n benodol
berthnasol i'r safleoedd. Mae'r ystyriaethau perthnasol hyn yn
bennaf seiliedig ar bolisi Parchu Nodweddion Unigryw 1.

4.4

Polisi Parchu Nodweddion Unigryw (PNU) y CDLl 1 – Ffin
Ddatblygu. Mae safleoedd 1 a 2 wedi’u lleoli o fewn ffin
ddatblygu Dinbych ac maent wedi’u dyrannu ar gyfer tai fel a
amlinellir ym mholisi Creu Cymunedau Cynaliadwy (CCC) 1.
Dylid cyfiawnhau'r nifer o unedau a gynigir ar y safle'n unol â
pholisi PNU 1 os yw’n llai na dwysedd o 35 annedd i bob hectar
fel a nodir yn y polisi. Mae'r ddogfen hon yn manylu ar
amgylchiadau lleol sy'n berthnasol i'r safleoedd a fyddai'n
cyfiawnhau dwysedd llai.

4.5

Dylai cynigion datblygu godi safonau dylunio a gwella'r
amgylchedd trwy wella’r dirwedd. Mae Polisi PNU 1 yn amlinellu'r
meini prawf dylunio cyffredinol y dylai cynigion datblygu o fewn
ffiniau datblygu gydymffurfio â nhw. Dylai ymgeiswyr ystyried y
materion cynllunio canlynol (nid yw'r rhestr yn un gyflawn): uchder
yr adeiladau, maint, dwysedd y datblygiad, nifer yr adeiladau,
dyluniad y safle, effaith ar y rhwydwaith hawliau tramwy
ehangach, trefniadau gwaredu gwastraff/ailgylchu, drychiad
adeiladau, systemau draenio cynaliadwy, nodweddion tirlun
gwyrdd a deunydd adeiladu sy’n cyd-fynd â’r ardal amgylchynol.
Mae Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio yn datgan bod dylunio
da’n golygu mwy na bod yn ddeniadol i’r llygad yn unig. Mae
dylunio da’n cynnwys mynediad, cymeriad, diogelwch cymunedol,
cynaliadwyedd amgylcheddol a symudiad. Bydd gofyn i gynigion
datblygu weithredu’r amcanion dylunio da hyn. Mae egwyddorion
dylunio pellach wedi’u hamlinellu yn adran 6 y ddogfen hon. Mae
CCA Datblygiadau Preswyl (2016) hefyd yn darparu
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Ffigur 3: 5 amcan dylunio da (Nodyn Cyngor Technegol 12, Llywodraeth
Cymru, 2014)

4.6

Polisi CCC 1 y CDLl – Strategaeth Twf ar gyfer Sir Ddinbych. Mae’r
safleoedd wedi’u dyrannu ar gyfer datblygiadau preswyl yng Nghynllun
Datblygu Lleol Sir Ddinbych 2006–2021 (CDLl), ac wedi’u nodi fel 'CCC
1' ar Fap Cynigion y CDLl ar gyfer Dinbych. Mae Polisi CCC 1 y CDLl
hefyd yn nodi'r angen i ddarparu ystod o dai o wahanol fathau,
meintiau a daliadaeth i adlewyrchu angen a galw lleol. Mae'r Asesiad
o'r Farchnad Dai Leol yn rhoi manylion pellach am ardaloedd unigol yn
y Sir. Mae niferoedd tai dangosol, ar sail 35 annedd i bob hectar, yn 99
uned ar safle 1 a 25 uned ar safle 2. Ag ystyried y cyfyngiadau a
nodwyd a'r patrymau datblygu lleol, mae'n debygol y bydd dwysedd
llai yn briodol, a bydd angen cyfiawnhau hyn mewn unrhyw gynigion
datblygu yn unol â pholisi PNU 1.

4.7

Polisi CCC 3 y CDLl – Sicrhau Cyfraniadau Isadeiledd yn sgil Datblygu.
Mae'r polisi hwn yn nodi y bydd disgwyl i ddatblygiad gyfrannu at
ddarparu isadeiledd i gwrdd â gofynion isadeiledd cymdeithasol,
economaidd, corfforol a/neu amgylcheddol ychwanegol sy'n deillio o'r
datblygiad. Mae'r polisi’n rhestru 5 blaenoriaeth, ac yn nodi y byddant
yn amrywio gan ddibynnu ar natur a lleoliad y datblygiad. Mae’r Cyngor
wedi nodi ‘Datblygu’r Economi Leol’ yn un o’i Flaenoriaethau
Corfforaethol ac mae'n ymdrechu i sicrhau 'Manteision i'r Gymuned' ym
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mhob datblygiad newydd. Gall datblygiadau newydd gyfrannu’n
sylweddol at les economaidd cymuned leol yn y dyfodol trwy ddarparu
cyfleoedd lleol am hyfforddiant a gwaith addas. Bydd pwyslais ar sicrhau
bod pobl a busnesau lleol yn rhan o ddatblygu ardal o gam cynnar yn
sicrhau bod manteision datblygu'n cael eu cyflawni'n well. Gellir ceisio
amryw fesurau hyfforddiant a chyflogaeth trwy rwymedigaethau
cynllunio i ddarparu ar gyfer y canlynol fel enghreifftiau:
•

Cynlluniau cadwyni cyflenwi lleol

•

Hyfforddiant adeiladu lleol

•

Darparu cyfleoedd am brofiad gwaith a phrentisiaethau

•

Cyfraniadau cyflogaeth a hyfforddiant cyffredinol sy’n galluogi
preswylwyr lleol i wella eu sgiliau a diogelu swyddi sydd wedi'u creu.

4.8

Polisi CCC 4 y CDLl – Tai Fforddiadwy. Mae’r polisi hwn yn datgan bod
disgwyl i bob datblygiad o 3 uned breswyl neu fwy ddarparu o leiaf
10% o dai fforddiadwy. Dylai hyn gael ei gyflwyno ar y safle ar gyfer
datblygiadau o 10 neu ragor o unedau preswyl. Bydd gofyniad y polisi
bod cyfraniad o 10%, o leiaf, yn destun monitro blynyddol ar brisiau
gwerthu a gellid ei gynyddu i o leiaf 30% pan fydd prisiau’n cynyddu.

4.9

Mae tystiolaeth bresennol yn dangos bod galw am dai fforddiadwy 2
lofft yn yr ardal. Gallai'r math o ddeiliadaeth gynnwys rhentu trwy
Landlord Cymdeithasol Cofrestredig, rhentu canolradd, ac ecwiti a
rennir. Byddai'n rhaid cynllunio tai fforddiadwy yn unol â gofynion
gofod CCA Safonau Gofod Preswyl (2013) a Gofynion Ansawdd Dylunio
(Llywodraeth Cymru, 2005). Mae mwy o ganllawiau ar y pwnc hwn
hefyd wedi’u cynnwys yn CCA Tai Fforddiadwy (2014) y Cyngor.

4.10 Polisi CCC 11 y CDLl – Hamdden a mannau agored. Mae'r polisi hwn yn
ceisio sicrhau bod safon ofynnol y Sir o 2.4 hectar i bob 1,000 o bobl
yn cael ei gweithredu mewn cynigion datblygu. Gellir darparu mannau
agored unai ar y safle neu trwy swm cyfnewidiol i wella mannau agored
lleol sy’n bod eisoes a fyddai o fudd uniongyrchol i breswylwyr y
datblygiadau newydd.

8

Ffigur 4: Safonau 'meincnod' Meysydd Chwarae Cymru sydd ym mholisi CCC
11
Math o Fan Agored

Safon

Chwaraeon awyr agored gan
gynnwys Caeau Chwarae

1.6
Hectar/1,000 o'r Boblogaeth

Man chwarae gydag offer i blant

0.25
Hectar/1,000 o'r Boblogaeth

Mannau Anffurfiol i Blant

0.55
Hectar/1,000 o'r Boblogaeth

Cyfanswm

2.4
Hectar/1,000 o'r Boblogaeth

4.11 Polisi PNU 5 – Yr Iaith Gymraeg a gwead cymdeithasol a diwylliannol
cymunedau. Mae'r polisi hwn yn mynnu bod pob cais cynllunio’n
ystyried anghenion a buddiannau'r Gymraeg. Mae'r polisi’n cynnwys
trothwyon datblygu sy’n nodi'r angen am wybodaeth ychwanegol gyda
cheisiadau cynllunio. Mae'r ddau safle’n uwch na'r trothwy o 20 o
unedau preswyl. Felly, mae angen cyflwyno "Asesiad o Effaith ar
Gymuned ac Iaith" gydag unrhyw gais cynllunio. Ceir canllawiau
ychwanegol ar y pwnc hwn yn CCA Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (2014)
y Cyngor.
4.12 Polisi Gwerthfawrogi Ein Hamgylchedd (GEH) 1 – Meysydd allweddol
pwysig. Ochr yn ochr â meini prawf iii polisi PNU 1, mae'r polisi hwn yn
gofyn bod cynigion yn parchu, a lle bo modd, yn gwella, safleoedd
treftadaeth adeiledig a thirweddau hanesyddol am eu nodweddion a’u
hynodrwydd lleol. Nid oes unrhyw adeiladau rhestredig yn agos at y
safleoedd ac maent yn eithaf pell oddi wrth ardal gadwraeth Dinbych.
Mae modd gweld y safleoedd o Gastell Dinbych ac mae golygfa wych
o'r castell o Safle 1 yn enwedig.
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Golygfa o Gastell Dinbych o Safle 1.

4.13 Polisi GEH 5 – Gwarchod adnoddau naturiol. Pwrpas y polisi hwn yw
gwarchod a gwella'r amgylchedd naturiol. Bydd yn rhaid i gynigion
datblygu, a allai gael effaith ar gynefinoedd a rhywogaethau a
warchodir, gael eu cynnig gydag arolwg ecolegol/datganiad
bioamrywiaeth. Efallai y bydd yn rhaid talu iawndal neu lunio mesurau
lleihau effaith neu osgoi i wrthwynebu unrhyw effaith niweidiol ar
nodweddion amgylcheddol a ddiogelir a achosir gan y datblygiad.
Mewn achosion o'r fath, dylid rhoi’r mesurau ar waith cyn y daw
unrhyw effaith bosibl i fod.
4.14 Polisi GEH 6 – Rheoli dŵr. Bydd gofyn bod y cynnig yn cynnwys
cadwraeth dŵr a mesurau i ddileu neu leihau dŵr wyneb rhag llifo
oddi ar y safle, lle bo hynny'n ymarferol. Dylid cyflwyno cynigion
datblygu mawr (dros 1,000 metr sgwâr ar y llawr neu dros 10 annedd)
gyda Datganiad Cadwraeth Dŵr. Nodir cefnogaeth i ddull Systemau
Draenio Cynaliadwy o reoli dŵr wyneb ym mharagraff 8.2 o Nodyn
Cyngor Technegol 15 'Datblygu a Pherygl o Lifogydd'. Mae paragraff
8.2 yn nodi y gall “gweithredu systemau draenio cynaliadwy fod â rôl
bwysig mewn rheoli rhediad dŵr o safle, a dylid eu gweithredu, lle
bynnag y byddant yn effeithiol, ym mhob cynnig datblygu newydd,
waeth ym mha barth y mae’r datblygiad wedi’i leoli.” Yn ychwanegol at
hynny, mae Dogfen Gymeradwy Rhan H Rheoliadau Adeiladu 2000 yn
nodi mai systemau draenio cynaliadwy a ddylai fod yn ddewis cyntaf i
gael gwared â dwr wyneb, pan fo’r rheini’n ymarferol.
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4.15 Polisi Sicrhau Hygyrchedd Cynaliadwy (SHC) 3 – Safonau Parcio. Mae'r
polisi hwn yn ceisio sicrhau bod mannau parcio priodol ar gyfer ceir a
beiciau yn cael eu darparu’n rhan o gynigion datblygu. Bydd yr ardal
amgylchynol, o ran mynediad a chludiant cyhoeddus sydd ar gael,
dwysedd poblogaeth, lleoedd parcio sydd ar gael, a ph'un a gynigir
mathau eraill o gludiant, yn cael ei hystyried. Trafodir gofynion parcio
ymhellach yn adran 5.5.
5 Arfarniad Safle a Gofynion
5.1

Mae'r adran hon yn disgrifio cyfyngiadau hysbys ar y safleoedd y
byddai'n rhaid i unrhyw gais cynllunio eu hystyried a’u goresgyn.

5.2

Mynediad a pharcio
Bydd angen Asesiad Cludiant ar unrhyw gynnig datblygu, yn unol â
maen prawf vii polisi PNU 1, a chan y gallai’r ddau ddyraniad tai
gynnwys mwy na 100 tŷ (adran 8.7.2 Polisi Cynllunio Cymru). Yn
ychwanegol at hynny, mae’r Cyngor yn ystyried yr ardal yn sensitif i
bwysau priffyrdd ychwanegol sydd hefyd yn creu’r angen am Asesiad
Cludiant ym Mholisi Cynllunio Cymru. Dylai'r Asesiad Cludiant nodi sut
y byddai'r cynnig datblygu’n lleihau effaith cludiant trwy amodau
cynllunio a dylunio neu rwymedigaethau. Mae Ffigur 5 (isod) yn
amlinellu cynnwys arferol Asesiad Cludiant.

5.3

Byddai angen Asesiad Cludiant pe cyflwynir ceisiadau cynllunio ar
wahân ar gyfer y ddau safle. Mewn achos o'r fath, dylai'r asesiad
ystyried y safle cyfagos a pheidio ag atal ei ddatblygu.Byddai hyn yn
cynnwys asesu effaith gyfunol y ddau safle pan fyddant wedi’u
cwblhau (ar ystod o ddwyseddau tai) ar y rhwydwaith priffyrdd lleol.
Mae adran 8.7.2 Polisi Cynllunio Cymru ac Atodiad D Nodyn Cyngor
Technegol 18: Cludiant (2007) yn rhoi mwy o ganllawiau ar Asesiadau
Cludiant. Mae gofynion nad ydynt yn ymwneud â cherbydau (cerddwyr
a beicwyr) yn cael eu hamlinellu yn adran 5.6 y briff hwn.
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Ffigur 5: cynnwys arferol dogfen Asesiad Cludiant, o Nodyn Cyngor
Technegol 18, Llywodraeth Cymru, 2007

5.4

Ystyriaethau Priffyrdd
Mae’r Awdurdod Priffyrdd wedi dweud y bydd angen ystyried yr
agweddau canlynol mewn perthynas â'r safleoedd, ac argymhellodd y
dylai datblygwyr gyflwyno opsiynau er mwyn gwneud Archwiliad
Diogelwch Ffyrdd mewn perthynas â nhw’n gynnar yn y broses:
Safle 1

•
•

Dylid cynnal mynediad ar yr Hawl Dramwy Gyhoeddus sy’n mynd o
gyffordd Ffordd Gwaenynog â’r A543 tua Lodge Farm ar bob
adeg.
Mynediad i’r safle – pe bai mynedfa i’r safle yn agos at Ysgol Pendref,
fe fyddai angen gwaith peirianyddol sylweddol oherwydd
gwahaniaethau yn lefelau’r tir, er mwyn creu mynedfa ger yr ysgol.
Cymerir y byddai’r fynedfa tua hanner ffordd ar hyd ochr y safle neu
hyd yn oed wrth ochr ffordd breifat y fferm. Byddai angen cynnal
asesiad o gyflymder cerbydau ar yr A543 ar gyfer unrhyw fynedfa
wrth ochr ffordd breifat y fferm i sicrhau bod lleoliad y cyfyngiad
cyflymder yn gywir a bod y safonau angenrheidiol ar gyfer gweld
wedi’u bodloni.
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•

Nid oes llwybr troed ar hyd blaen y safle ar Ffordd Gwaenynog ar hyn o
bryd. Mae’n debygol y byddai angen creu un ar y tir datblygu gan fod y
ffordd sydd yno’n gul. Er hynny, mae potensial i greu darn o lwybr
troed ar y briffordd trwy gulhau'r ffordd gerbydau a chyflwyno system
flaenoriaeth. Mae'r opsiwn a ffefrir fyddai cyflwyno llwybr troed tu ôl i’r
gwrych presennol a fyddai’n gwahanu o’r briffordd ac yn cadw gwerth y
bywyd gwyllt a thirlun i’r gwrych. Dylai’r datblygwr gysylltu â’r
Awdurdod Priffyrdd yn gynnar yn y broses i drafod yr opsiynau hyn.

•

Cyffordd Ffordd Gwaenynog/A543 – Dylid asesu cyflymder cerbydau
sy’n ymuno â Ffordd Gwaenynog o’r A543. Mae gosodiad y
gyffordd yn caniatáu gallu ‘sythu’ a dylid newid hynny er mwyn
lleihau cyflymder cerbydau gerllaw’r datblygiad newydd.

•

Dylid ystyried darparu llwybrau gwell i goedwig Pencoed o gymryd y
bydd preswylwyr y datblygiad newydd yn debygol o'i defnyddio'n
gyson fel cyfleuster hamdden.

Safle 2
•

•

5.5

Ar gyfer mynedfa ar Stryd Henllan, bydd angen archwiliad o
gyflymder/niferoedd y cerbydau sy'n teithio arni er mwyn pennu pa
newidiadau y dylid eu gwneud i'r cyfyngiad cyflymder presennol, y
gallu i weld yn y gyffordd (gyda gwaith peirianyddol cysylltiedig) a’r
angen am unrhyw welliannau gostegu traffig neu welliannau mynedfa.
Cyffordd Ffordd Gwaenynog/Stryd Henllan – Mae’r gyffordd hon yn
ffurfio rhan allweddol o’r llwybr cerdded at y safle. Mae’r gyffordd
wedi'i chynllunio’n wael o safbwynt diogelwch/gallu cerddwyr i’w
chroesi, a dylid ei gwella'n rhan o'r datblygiad. Gall yr Awdurdod
Priffyrdd ddarparu cymorth ychwanegol o ran cyngor cynllunio.
Gofynion parcio
Mae CCA Sir Ddinbych ar Ofynion Parcio mewn Datblygiadau Newydd
yn rhannu'r Sir yn ddau barth parcio (yn seiliedig ar ardaloedd trefol a
gwledig) er mwyn gosod safonau. Mae'r safle wedi ei leoli ym mharth
parcio 1 (ardal drefol ac anheddau a ddyrannwyd yn y CDLl). Felly, y
gofynion parcio sydd yn adran 6.13 y CCA sy’n berthnasol. Mae
adrannau perthnasol eraill y CCA yn cynnwys: adran 7, sy'n amlinellu
gofynion mynediad ar gyfer pobl anabl; adran 8 ar safonau parcio
beiciau; adran 9 ar safonau parcio beiciau modur; ac adran 10 ar
dirlunio.
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5.6

Hygyrchedd
Mae mynediad i gerddwyr o’r safleoedd i ganol Dinbych yn foddhaol.

5.7

Dylai cynllun y safle sy'n cael ei gynnig weddu i lwybrau cerdded
presennol a’u gwella (gweler ffigur 4). Dylai cynllun y safle annog pobl
i gerdded a’i gwneud hi'n haws ac yn well teithio o amgylch yr ardal ar
droed. Dylid ystyried gofynion Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, a
gefnogir gan fesurau gwella a nodweddion dylunio i geisio gwneud
gwelliannau i'r rhwydwaith cerdded a beicio lleol. Dylid trafod
posibilrwydd mynediad uniongyrchol i gerddwyr o'r ddau safle i'r ysgol
â'r Adran Addysg yn gynnar yn y broses.

5.8

Mae nifer o amwynderau lleol (gweler ffigur 6) o fewn 1.2km i’r safle
(canol y dref, siop gyfleustra, ysgol gynradd, archfarchnad, ardal
chwarae, llyfrgell). Mae’r ysgol uwchradd o fewn 1.7km i’r safleoedd.
Mae’r amwynderau hyn o fewn pellter cerdded a amlinellir yn Llawlyfr
Strydoedd 0.8km – 2km (Llawlyfr Strydoedd 2007, adran 4.41).

Ffigur 6: Hygyrchedd y Safle at Amwynderau Lleol
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5.9

Dylid cynllunio'r datblygiad o fewn y safle ac o fewn yr ardal gyfagos
hefyd fel bod modd cerdded trwy’r gymdogaeth. Bydd hyn yn helpu i
leihau'r angen am ddefnyddio'r car ar deithiau byr, bydd o fudd i
fusnesau lleol a bydd yn creu manteision iechyd a lles ar gyfer y
gymuned ehangach. Yn ddiweddar, bu i Sefydliad Iechyd y Byd greu
Adnodd Asesu Economaidd Iechyd (HEAT - gweler
http://heatwalkingcycling.org i gael rhagor o wybodaeth). Mae'r
adnodd hwn yn amlinellu budd economaidd cerdded a beicio.

5.10 Mae'r duedd gynyddol o ddeall rôl yr amgylchedd yn iechyd pobl yn
cael ei chydnabod mewn Asesiadau o Effaith ar Iechyd. Mae'r asesiad
hwn yn ystyried yr holl ffactorau ehangach sy'n effeithio ar iechyd a
lles. Mae Uned Gymorth Asesu Effaith ar Iechyd Cymru yn cynnig
Canllawiau ar Asesiadau o Effaith ar Iechyd ('AEI: Canllaw Ymarferol’.–
ar gael ar y ddolen ganlynol www.whiasu.wales.nhs.uk). Nid oes gofyn
statudol am ddarparu AEI. Fodd bynnag, anogir i unrhyw gynnig
gydnabod manteision cynllunio datblygiad sy'n cyfrannu at iechyd
pobl. Mae'r defnydd o Lles Asesiadau Effaith yn hefyd yn annog ac
asesiad ar gyfer briff hwn ar gael.
5.11 Dylid gweithredu egwyddorion o'r Llawlyfr Strydoedd (2007) yn
nyluniad y cais datblygu. Mae hyn yn cynnwys rhoi blaenoriaeth i
gerddwyr wrth gynllunio, fel a ddengys y tabl isod o’r Llawlyfr:

5.12 Ategir y hyn yn adran 8.1.4 Polisi Cynllunio Cymru, ynghyd â’r angen i
hyrwyddo cerdded, beicio a gwella mynediad at gludiant cyhoeddus,
siopau a chyfleusterau lleol (adran 8.1.4 Polisi Cynllunio Cymru ac
adran 3.6 Nodyn Cyngor Technegol 18).
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5.13 Mynediad i bawb
Yn unol â pholisi PNU 1, dylai'r cynnig datblygu sicrhau mynediad
diogel a hwylus i bobl anabl, cerddwyr a beicwyr. Wrth gynllunio
mynediad, mae polisi cynllunio cenedlaethol yn nodi y dylid ystyried
pob un y gallai’r datblygiad effeithio arnynt. Mae hyn yn cynnwys pob
grŵp oedran sydd mewn cymdeithas a phobl â nam ar y synhwyrau ac
anawsterau dysgu. Mae tudalen 18 Nodyn Cyngor Technegol 12:
Dylunio (2014) yn rhoi mwy o ganllawiau ynglŷn â mynediad
cynhwysol. Mae Adran 7 CCA 'Gofynion Parcio mewn Datblygiadau
Newydd' (2014) y Cyngor yn amlinellu gofynion mynediad ar gyfer
pobl anabl.
5.14 Archeoleg
Mae safleoedd archeolegol sy’n hysbys wedi'u nodi ar y Cofnod
Amgylchedd Hanesyddol ar gyfer y ddwy ardal hon ac mae argraffiad
cyntaf map yr Arolwg Ordnans yn dangos yr ardaloedd yn gaeau
agored gydag ond ychydig o ddatblygiadau ar gyffordd Stryd Henllan a
Ffordd Gwaenynog. Mae’n fwy na thebyg bod y bwlch hwn mewn
gwybodaeth o ganlyniad i ddiffyg gwaith arolygu ac ni ellir cymryd
nad oes pwysigrwydd archeolegol i’r safleoedd mawr hyn. Pe bai
gwaith datblygu’n cael ei gynnig, dylid cynnal arolwg geoffisegol, yn
gyntaf. Gall hyn amlygu pethau sydd o ddiddordeb archeolegol, a
byddai angen gwerthuso ymhellach i asesu ei bwysigrwydd, a gall
arwain ar fwy o waith archeolegol yn ystod datblygu. Pe na bai
canfyddiad o’r arolwg geoffisegol, ni fyddai angen mwy o waith
archeolegol.
5.15 Bioamrywiaeth
Mae’r safleoedd yn debygol o fod yn gynefinoedd i rywogaethau a
ddiogelir a rhywogaethau â blaenoriaeth, gan gynnwys (ond heb eu
cyfyngu i) ystlumod ac adar sy’n nythu sy'n defnyddio coed a
gwrychoedd. Efallai bod dyfrgwn yn defnyddio'r cwrs dŵr ar Safle 2.
Mae’n debygol mai ymylon y safle sydd â’r gwerth ecolegol mwyaf, a'r
glaswelltir â gwerth is. Dylid cadw llain cynnal bywyd gwyllt o 7-10
metr rhwng y nant ac unrhyw nodwedd datblygu er mwyn diogelu
coridor ei glannau a'r rhywogaethau.
5.16 Dylai’r arolygon ecolegol gynnwys arolwg Cam 1 Estynedig ac arolwg
ystlumod. Dylai’r arolygon gynnwys gweithgarwch asesu ar goed y
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safle, gan wneud hynny’n gynnar er mwyn rhoi gwybodaeth i gynllun y
safle a gofynion dylunio. Dylid trafod amseru unrhyw arolygon gyda
swyddog Bioamrywiaeth y Cyngor cyn cychwyn unrhyw waith tirfesur.
Dylid cyflwyno canlyniadau'r arolygon, ynghyd â mesurau osgoi,
lleihau effaith a digolledu (fel y bo'n briodol) gydag unrhyw gais
cynllunio ynghyd â chadarnhad o ofynion rheoli yn y dyfoidol ar gyfer
mesurau osgoi cymeradwy. Dylai unrhyw gynnig datblygu geisio
sicrhau bod nodweddion ecolegol sensitif yn cael eu cadw, e.e.
gwrychoedd, coed aeddfed.
5.17 Os ystyrir y bydd datblygiad yn debygol o effeithio ar ystlumod, dylid
cynnal arolygon ymddangos ar y coed hynny ar adeg briodol o'r
flwyddyn. Os ceir bod ystlumod yn defnyddio'r coed fel safleoedd
clwydo yna byddai Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn disgwyl i'r cynnig
gyflwyno cynlluniau lleihau effaith a/neu ddigolledu priodol, ynghyd â
Mesurau Osgoi Rhesymol, er mwyn sicrhau y cynhelir statws cadwraeth
ffafriol y rhywogaeth. Os ceir hyd i ystlumod, bydd angen trwydded
gan CNC i ganiatáu gwaith a fydd yn effeithio ar ystlumod a’u clwydi.
5.18 Ffiniau
Mae ffin safle 1 i'r gogledd yn taro ar dir amaethyddol, ac fe ddynodir
hynny gan wrych; mae Ysgol Pendref i'r dwyrain; Ffordd Gwaenynog i’r
de gydag ystad dai fawr yr awdurdod lleol dros y ffordd; ac mae'r
ffordd breifat at Lodge Farm, sydd hefyd yn hawl dramwy gyhoeddus,
i’r gorllewin.
5.19 Mae Safle 2 yn rhan o gae amaethyddol. Mae ei derfyn gogleddol ar
hyn o bryd yn cael ei ddynodi gan ffens polion a netin; mae Stryd
Henllan i’r dwyrain ac mae datblygiad tai Tan y ’Sgubor i’r de ac mae
parc Cae Howell ar draws Ffordd Gwaenynog; mae coetir a nant yn
ffurfio ffin y safle i'r gorllewin ac mae Ysgol Pendref y tu hwnt iddynt.
5.20 Dylid ystyried cadw planhigion a choed sydd yno’n barod a defnyddio
coed a llystyfiant ychwanegol gyda ffiniau’r safle er mwyn lleihau
effaith weledol y datblygiad. Dylid cynnwys mesurau rheoli coed a
llystyfiant dilynol yn rhan o unrhyw gynnig.
5.21 Treftadaeth Adeiledig a chymeriad yr ardal gyfagos
Nid oes unrhyw adeiladau rhestredig yn ardal gyfagos y safleoedd ac
mae’r ardal gadwraeth dros 350 metr oddi wrthynt.
5.22 Mae’r tai i’r de-ddwyrain ar gynllun a dyluniad traddodiadol yr
awdurdod lleol ac mae’n annhebygol y byddant yn dylanwadu ar
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ddylunio’r cynllun. Yn yr un modd, adeiladwyd datblygiad Tan y
’Sgubor sydd wrth ymyl safle 2 yng nghanol y 1990au ac mae'n blaen
iawn o ran dylunio, ac nid yw'n cynnig unrhyw nodweddion dylunio
allweddol y dylid eu cynnwys yn unrhyw ddatblygiadau newydd yn yr
ardal.
5.23 Diogelwch cymunedol.
Dylai unrhyw gynnig greu mannau cyhoeddus a llwybrau teithio
deniadol a diogel. Mae hyn yn cynnwys llwybrau cerdded a beicio a
sicrhau cymaint â phosibl o wyliadwriaeth naturiol dros fannau
cyhoeddus. Lle bo'n briodol, dylid mabwysiadu mesurau Diogelu trwy
Ddylunio. Dylai’r cynllun gynnwys dylunio ffryntiadau gweithredol ar
bob stryd. Bydd y dull hwn yn osgoi drychiadau a waliau moelion (gan
gynnwys ar gyffyrdd a strydoedd cefn), sy'n lladd y strydlun ac yn creu
ymdeimlad o fan anniogel.
5.24 Dylai mannau agored allu bod dan wyliadwriaeth naturiol trwy eu lleoli
gan sicrhau bod anheddau arfaethedig yn edrych drostynt. Dylid
sicrhau bod datblygiadau’n cael eu cynllunio fel eu bod yn edrych dros
fannau agored a hawliau tramwy cyhoeddus i sicrhau gwyliadwriaeth
naturiol. Dylai datblygiadau ar gorneli fod wedi’u cynllunio i edrych ar
y briffordd a’r tir cyhoeddus o’r ddwy ochr. Mae hyn yn osgoi cael
waliau moelion yn wynebu tir cyhoeddus gan nad ydynt yn cynnig
unrhyw wyliadwriaeth naturiol a gallent ddenu fandaliaeth.
5.25 Halogiad
Yn seiliedig ar gofnodion desg, nid yw’r Cyngor yn ymwybodol o
unrhyw halogiad tir sy'n ymwneud â defnydd tir hanesyddol ar y
safleoedd.
5.26 Addysg
Byddai datblygu'r safleoedd yn creu galw ychwanegol am gyfleusterau
addysg cyfagos. Ysgol Gynradd Pendref, sydd wrth ymyl y datblygiad,
ac Ysgol Twm o'r Nant yw’r ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg agosaf.
Ysgol Pant Pastynog a St Ffraid yw'r ysgolion ffydd agosaf. Mae
ysgolion uwchradd sydd gerllaw’n cynnwys Ysgol Uwchradd Dinbych
(Cymraeg ail iaith), Ysgol y Santes Ffraid (Catholig) ac Ysgol Glan
Clwyd (Llanelwy, Cymraeg iaith gyntaf).
5.27 Mae Adran Addysg y Cyngor wedi cadarnhau bod digon o le ar hyn o
bryd yn Ysgol Pendref ac Ysgol Uwchradd Dinbych i dderbyn unrhyw
ddisgyblion ychwanegol o ddatblygu'r ddau safle.
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5.28 Llifogydd
Mae cwrs dŵr (Nant Henllan) yn llifo yng nghefn safle 1 ac at ochr ddeorllewinol safle 2.
Mae ardal fechan o barth llifogydd dynodedig C2 yn syth i’r de o
safle 2 fel a ddengys ffigur 2. Nid yw’r safleoedd wedi’u lleoli mewn
ardal risg llifogydd fel a ddiffinnir yn Nodyn Cyngor Technegol 15:
Datblygu a Risg Llifogydd a'r mapiau cysylltiedig (gweler ffigur 2).
Gan ystyried agosrwydd safle 2 i’r ardal perygl llifogydd, dylid
cyflwyno Asesiad Canlyniadau Llifogydd fel rhan o unrhyw gais
cynllunio ar gyfer y safle hwn. Yn ogystal, mae rhan o waith Cynllun
Rheoli Perygl Llifogydd Dinbych ar hyd ffin safle sy’n gyfagos â
Than y ‘Sgubor. Bydd rhaid i unrhyw ddatblygiad ystyried
trefniadau mynediad sydd ei angen i alluogi cynnal isadeiledd
draenio sydd yn cynnwys cwlfertau a chefnfuriau. Mae’n debygol y
bydd angen llain hawddfraint cynnal, wrth ddylunio unrhyw
gynllun, ni ddylai hyn fod o dan unrhyw briffordd neu erddi preifat.
Mae lluniad peirianneg ar gael gan Swyddog Draenio y Sir.
5.29 Er mwyn lleihau'r risg, byddai angen i unrhyw gynnig greu cyn lleied o
ddŵr wyneb â phosib er mwyn cadw neu leihau lefelau cyn datblygu yn
unol â pholisi GEH 6 Rheoli Dŵr. Dylid ystyried defnyddio Systemau
Draenio Cynaliadwy ynghyd ag atebion dylunio eraill. Dylid cyflwyno
manylion mabwysiadu a rheolaeth ar gyfer systemau draenio
cynaliadwy arfaethedig hefyd er mwyn sicrhau bod y
cynllun/systemau’n parhau’n effeithiol dros oes y datblygiad. Os nad
yw Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDs) yn bosibl, bydd angen i
unrhyw ddatblygwr posibl yn y dyfodol ddangos bod modd hyfyw o
waredu dŵr wyneb ar gyfer pob safle cyn y gellir caniatáu unrhyw
ganiatâd cynllunio.
5.30 Tirlun, coed a gwrychoedd a mannau agored
Dylid cadw'r gwrych sydd ar hyd de-orllewin a de-ddwyrain safle 1 a
gogledd-ddwyrain safle 2 ar hyn o bryd, a'u gwella gyda phlanhigion a
choed ychwanegol. Pe bai unrhyw waith priffyrdd yn golygu bod angen
torri'r gwrych, er enghraifft er mwyn creu mynedfa, dylid plannu mewn
mannau eraill ar y safle er mwyn lleihau'r golled hon. Mae’r
nodweddion a nodwyd yn rhan bwysig o greu sgrin weledol ar y
safleoedd ac fel cynefinoedd i fywyd gwyllt lleol.
5.31 Polisi ACC 11 Mannau Hamdden a Mannau Agored. Mae sefyllfaoedd
lle bydd darparu symiau cyfnewidiol yn dderbyniol yn cael eu
hamlinellu yn y polisi. Disgwylir y bydd unrhyw gynnig datblygu’n
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darparu amwynder man gwyrdd ar y safle. O ystyried pa mor agos yw
Cae Howell i’r safle, efallai y byddai’n fwy priodol ateb gofynion am
fannau agored ar gyfer y safleoedd hyn trwy symiau cyfnewidiol i
wella'r cyfleuster hwn sy’n bod eisoes. Bydd safbwyntiau ar welliannau
posibl i Gae Howell yn cael eu casglu yn rhan o’r ymgynghoriad ar y
briff datblygu safle hwn. Dylai'r datblygwr sicrhau bod trefniadau
cynnal a chadw ar waith ar gyfer mannau hamdden a mannau agored a
ddarperir ar y safle, ynghyd â systemau draenio cynaliadwy a choed a
gwrychoedd/gwaith tirlunio.

Ardal hamdden Cae Howell.

5.32 Gwasanaethau
Peilonau trydan.
Mae peilonau trydan yn croesi'r safle ac argymhellir cysylltu â’r Grid
Cenedlaethol cyn cyflwyno unrhyw gais cynllunio.
5.33 Mae Dŵr Cymru wedi cadarnhau’r canlynol mewn perthynas â'r safle:
Cyflenwad Dŵr: Gellir darparu cyflenwad digonol o ddŵr yfed i ddiwallu
gofynion y safleoedd datblygu arfaethedig heb achosi effaith nwiediol i
gwsmeriaid presennol. Dylai datblygwyr fod yn ymwybodol bod pibell
ddŵr 12” yn croesi Safle 1 a byddai angen hawddfraint a all effeithio ar
dwysedd tai sy’n gyraeddadwy ar y safle.
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Carthffosiaeth/draenio dŵr budr: Gall y rhwydwaith carthffosiaeth lleol
gymryd y llif dŵr budur o’r safle datblygu. Ar gyfer Safle 1, byddai hyn yn
cynnwys gosod carthffosydd i ffwrdd o’r safle i gysylltu â’r rhwydwaith
carthffosiaeth presennol. Gellir gwneud cais am garthffosydd newydd dan
ddarpariaethau Deddf Y Diwydiant Dŵr 1991 (fel y'i diwygiwyd).
Gwaith Trin Dŵr Gwastraff: Gall y Gwaith Trin Dŵr Gwastraff presennol
yn Ninbych gymryd y llif dŵr gwastraff o’r safleoedd datblygu.
Ar yr amod bod Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Dinbych yn perfformio ar
lefelau presennol, mae Dŵr Cymru’n nodi y gellid darparu ar gyfer
dyraniadau tai'r CDLl yn Ninbych. Nodir hefyd y byddai angen cysylltu
carthffosydd oddi ar y safle â'r rhwydwaith carthffosiaeth. Mae ffigur 7
yn amlinellu rhwydwaith dŵr a charthffosiaeth yr ardal. Mae CNC yn
nodi bod y safle wedi’i leoli dros brif ddyfrhaen ac, felly, ffefrir cysylltu
â’r rhwydwaith carthffosiaeth dŵr budr trwy gysylltiad â’r prif
gyflenwad. Mae Dŵr Cymru wedi cadarnhau nad oes problemau mewn
perthynas â chysylltu â’r rhwydwaith carthffosiaeth dŵr budr. Mae’r
brif bibell cyflenwi dŵr yn mynd ar draws Safle 1 a bydd angen
ystyried hyn wrth ddylunio cynllun unrhyw ddatblygiadau ar y safle.
Ffigur 7: Rhwydwaith dŵr a charthffosiaeth lleol
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5.34 Yr Iaith Gymraeg
Mae tua 33% o siaradwyr Cymraeg yn etholaeth Dinbych Uchaf/Henllan
a thua 49% yn meddu ar sgiliau Cymraeg (Cyfrifiad 2011). Bydd angen
cyflwyno ‘Asesiad o Effaith ar Gymuned ac Iaith' gyda chais cynllunio.
Dylai cynigion datblygu geisio defnyddio enwau Cymraeg sy’n
berthnasol yn lleol ar gyfer strydoedd a’r datblygiad yn ei gyfanrwydd,
o leiaf. Mae canllawiau ar baratoi’r asesiad ar gael yn CCA Cynllunio a’r
Iaith Gymraeg (2014)
5.35 Adeiladu
Bydd y Cyngor yn gofyn am ‘Gynllun Adeiladu’ gydag unrhyw
geisiadau cynllunio, sy'n cynnwys materion fel oriau gwaith ar y safle,
llwybrau mynediad i adeiladu, dosbarthu deunyddiau, sŵn, llwch ac
aflonyddwch wrth adeiladu a chyflwyno’r datblygiad yn raddol.
5.36 Oherwydd agosrwydd y ddau safle i gyrisau dŵr, bydd rhaid i’r holl waith
gael ei gyflawni yn unol â Chanllaw Atal Llygredd, yn benodol:
GPP5: ‘Gwaith a Chynnal mewn dŵr neu yn agos i ddŵr’
PPG6: ‘Gweithio ar safleoedd adeiladu a dymchel’
Mae copi o’r ddwy ganllaw ar gael yn
http://www.netregs.org.uk/environmental-topics/pollution-preventionguidelines-ppgs-and-replacement-series/guidance-for-pollutionprevention-gpps-full-list/
6 Amcanion Dylunio
Yng nghyd-destun y disgrifiad o'r safle a'r gofynion a amlinellwyd yn
flaenorol, mae'r adran hon yn nodi amcanion dylunio y dylai cynigion
hefyd eu bodloni. Y 6 amcan dylunio yw:
1. Datblygiad sy'n blaenoriaethu cerdded, beicio a chludiant cyhoeddus
dros gerbydau preifat. Caiff hyn ei gyflawni trwy greu llwybrau
deniadol a diogel sy'n cysylltu hawliau tramwy cyhoeddus ac
arosfannau bysiau presennol. Hefyd, bydd cyfraniadau at welliannau
mynediad di-gerbyd i'r ardal gyfagos a chanol tref Dinbych yn
cynorthwyo i gyflawni’r amcan hwn.
2. Bydd mynediad, dwysedd tai a chynllun y safle’n cael eu cynllunio yng
nghyd-destun yr ardal sydd o amgylch. Dylai hyn ystyried capasiti’r
rhwydwaith priffyrdd, dyraniad tai sydd gyferbyn, cymeriad lleol,
treftadaeth adeiledig, a'r amcan i flaenoriaethu dylunio mewn perthynas
â theithio heb gerbyd.
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3. Bydd y dyluniad yn ystyried amlygrwydd gweledol y safle ar ymyl y
dref a threftadaeth adeiledig bresennol. Bydd hyn yn cael ei gyflawni
trwy ddefnyddio dyluniad a deunyddiau adeiladu allanol sy’n ystyried y
cyd-destun. Bydd cynllun y safle a lleoliad yr adeiladau’n parchu
lleoliad Castell Dinbych. Bydd gwaith tirlunio o safon uchel yn sicrhau
bod y newid o fod yn gefn gwlad i fod yn ardal breswyl yn un rhwydd.
4. Dyluniad sy'n gwella iechyd pobl a bioamrywiaeth bresennol. Caiff
hyn ei gyflawni trwy ddarparu ardal cynnal bywyd gwyllt, mannau
gwyrdd cyhoeddus, llwybrau cerdded a chynefinoedd naturiol newydd
ar hyd a lled y safle. Dylai’r cynnig hefyd geisio rhwystro cymaint o
ddŵr wyneb â phosibl rhag llifo oddi ar y safle er mwyn lleihau risg
llifogydd o’r cwrs dŵr cyfagos.
5. Datblygiad sy'n sicrhau isadeiledd boddhaol i ymdrin â dŵr,
carthffosiaeth, casglu gwastraff a darpariaeth addysg.
6. Cynllun Cymreig gyda thai fforddiadwy i helpu'r gymuned a'r iaith
Gymraeg i ffynnu yn yr ardal.
7 Ystyriaethau Pellach
7.1

Ymgynghori
Mae System Gynllunio Cymru'n gofyn bod ymgeiswyr yn ymgynghori
gydag ymgynghoreion allweddol a'r gymuned leol cyn gwneud cais.
http://gov.wales/topics/planning/policy/dear-cpo-letters/newdevelopment-management-procedures/?skip=1&lang=cy Anogir
ymgeiswyr i ymgysylltu â chymuned leol yr ardal, aelodau ward lleol
cyfagos a'r cyngor tref. Dylid hefyd ymgysylltu â’r ymgynghoreion
allweddol a amlinellir yn adran 8 cyn cyflwyno unrhyw gais cynllunio.
Dylid ystyried unrhyw sylw lleol a ddarperir yn y broses cyn ymgeisio
wrth ddylunio'r cynllun.

7.2

Asesiad o Effaith Amgylcheddol (AEA)
Cynghorir ymgeiswyr i bennu a yw eu cais cynllunio’n cydymffurfio â
Rheoliadau Deddf Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effaith
Amgylcheddol) (Cymru a Lloegr) 1999 ac, felly, yn 'ddatblygiad AEA’.
Diben Asesiad o Effaith Amgylcheddol (AEA) yw pennu a yw datblygiad
yn debygol o effeithio’n sylweddol ar yr amgylchedd a pha fath o
fesurau lleihau effaith y gellid bod eu hangen.
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7.3

Mae’n rhaid i bob cynnig sy’n gweddu i ddisgrifiad a nodir yn Atodlen
1 y rheoliadau fod yn destun Asesiad o Effaith Amgylcheddol. Nid oes
rhaid asesu effaith amgylcheddol cynigion sy’n gweddu i ddisgrifiad a
nodir yn Atodlen 2 y rheoliadau, yn dibynnu ar ganlyniad yr ymarfer
sgrinio Asesiad o Effaith Amgylcheddol. Mae rhagor o wybodaeth am y
broses ar gael yng Nghylchlythyr 11/99 y Swyddfa Gymreig ('Asesiad o
Effaith Amgylcheddol) neu gan yr Adran Gynllunio / 'Rheoli Datblygu'.

7.4

Gofynion Dilysu
Mae Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu)
(Cymru) 2012 a Chylchlythyr LlC 002/2012: ‘Canllawiau i Awdurdodau
Cynllunio Lleol ar ddefnyddio ffurflen gais safonol (‘1app’) a dilysu
ceisiadau’ yn gosod y cyd-destun ar gyfer gofynion dilysu ceisiadau
cynllunio yng Nghymru.

7.5

Yn sgil y cyd-destun deddfwriaethol a’r gofynion polisi a amlinellir yn y
CDLl, bydd angen cyflwyno’r dogfennau a amlinellir yn y blwch ar y
dde gydag unrhyw gais cynllunio. Awgrymir cyflwyno cynllun adeiladu
fel rhan o unrhyw gais hefyd.
Gofynion dilysu (dogfennau cysylltiedig).
- Datganiad Dyluniad a Mynediad
- Arolwg ac Adroddiad Bioamrywiaeth
- Arolwg Coed
- Asesiad o Effaith ar Gymuned a’r Iaith Gymraeg
- Datganiad Cadwraeth Dŵr
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8 Cysylltiadau
8.1

Cyngor Sir Ddinbych
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd
Rheoli Datblygu
Caledfryn
Ffordd y Ffair
Dinbych
LL16 3RJ
Rhif ffôn: 01824 706727
E-bost: planning@denbighshire.gov.uk

8.2

Cyngor Sir Ddinbych
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd
Cynllunio Strategol a Thai
Caledfryn
Ffordd y Ffair
Dinbych
LL16 3RJ
Rhif ffôn: 01824 706916
E-bost: ldp@denbighshire.gov.uk

8.3

Cyngor Sir Ddinbych
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol
Caledfryn
Ffordd y Ffair
Dinbych
LL16 3RJ
Rhif ffôn: 01824 706882
E-bost: highways@denbighshire.gov.uk
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