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1.

Cyflwyniad

1.1

Mae'r Nodyn hwn yn un o gyfres o Nodiadau sy’n cynnig Canllawiau Cynllunio
Atodol sy'n ymhelaethu ar bolisïau'r cynllun datblygu a materion eraill mewn
ffordd glir a chryno gyda'r nod o wella dyluniad ac ansawdd datblygiadau
newydd. Bwriad y nodiadau yw cynnig canllawiau bras a fydd o gymorth i'r
cyhoedd ac i swyddogion mewn trafodaethau cyn cyflwyno ceisiadau
cynllunio ac a fydd o gymorth i swyddogion wrth drin ceisiadau cynllunio ac i
aelodau wrth benderfynu yn eu cylch.

2

Statws a Chyfnodau Paratoi

2.1

Nid yw Canllawiau Cynllunio Atodol y Cyngor yn rhan o'r cynllun datblygu
mabwysiedig.
Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau, yn dilyn
ymgynghoriad cyhoeddus a chymeradwyaeth ddilynol yr Awdurdod Cynllunio
Lleol, y gellir trin y Canllawiau Cynllunio Atodol fel ystyriaeth gynllunio
berthnasol pan fydd Awdurdodau Cynllunio Lleol, Arolygwyr Cynllunio a
Llywodraeth Cymru yn penderfynu ar geisiadau cynllunio ac apeliadau.
Cafodd y Canllawiau Cynllunio Atodol hyn eu mabwysiadu’n ffurfiol gan
Bwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych ar 18 Mawrth 2015.

2.2

Mae’r nodiadau hyn wedi cael eu paratoi yn unol â'r canllawiau sydd wedi’u
cynnwys yn: Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96 (‘Cynllunio a’r Amgylchedd
Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth’) ac 1/98;
(‘Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol: Cyfarwyddiadau gan Ysgrifennydd
Gwladol Cymru’); Polisi Cynllunio Cymru (Gorffennaf 2014); Cynlluniau
Datblygu Lleol Cymru (Rhagfyr 2005); Nodiadau Cyngor Technegol
Llywodraeth Cymru; dogfen bolisi Cadw ‘Egwyddorion, Polisïau a
Chanllawiau Cadwraeth ar gyfer Rheolaeth Gynaliadwy’r Amgylchedd
Hanesyddol yng Nghymru’(2011).

3

Cefndir

3.1

“Ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig, y mae’n
ddymunol cadw neu wella eu cymeriad neu eu hymddangosiad” yw Ardaloedd
Cadwraeth (Erthygl 69 Deddf Cynllunio (Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd
Cadwraeth) 1990). Cawsant eu cyflwyno yn 1967 o dan y Ddeddf Mwynderau
Dinesig (a ddiddymwyd gan Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac
Ardaloedd Cadwraeth)1990). Dynodiad ar sail ardal ydyw a wneir gan
awdurdodau cynllunio lleol er mwyn cadw a gwella cymeriad arbennig ac
ymddangosiad trefi, pentrefi ac ardaloedd.

3.2

Mae 33 o ardaloedd cadwraeth yn Sir Ddinbych:
Betws Gwerfil Goch Llandrillo

Prestatyn Castle
Mount and Nant Hill
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Bodelwyddan
Bodfari
Corwen
Cwm
Cynwyd
Denbigh
Dyserth
Efenechtyd
Henllan
Llanarmon-yn-Ial

Llanelidan
Llanfair D C
Llanferres
Llangollen
Llanrhaeadr
Llantysilio
Meliden Central
Meliden Ffordd Penwhylfa
Nantglyn
Plas yn Pentre (nr Llangollen)

Prestatyn Fforddlas
Prestatyn High Street
Rhyl Central
Rhyl River Street
Rhyl Seabank Road
Ruthin
Rhuddlan
St Asaph
Trefnant
Tremeirchion

3.3

Mae cynlluniau sy'n dangos ffiniau'r ardaloedd hyn ar gael i'w harchwilio arlein (www.sirddinbych.gov.uk/cdll) ac yn y Swyddfeydd Cynllunio sydd wedi
eu lleoli yng Nghaledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych LL16 3RJ.

3.4

Mae sawl math o ardal gadwraeth. Mae'r rhain yn cynnwys pentrefi ystadau,
megis Bodelwyddan a Llanelidan, trefi Sioraidd a Fictoraidd y mae eu canol
yn ganoloesol, trefi sydd ar lwybrau hanesyddol pwysig megis Corwen, trefi
castell megis Dinbych, Rhuthun a Rhuddlan, trefi glan-y-môr Fictoraidd megis
Y Rhyl a Phrestatyn ac aneddiadau hanesyddol bwysig o fewn tirwedd
eithriadol megis Llangollen a Llantysilio.

3.5

Ansawdd y lle yw’r brif ystyriaeth wrth ddynodi Ardaloedd Cadwraeth. Mae
nodweddion gwahanol trefi a phentrefi yn golygu y bydd gan bob ardal
ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig ac unigryw. Deillia’r
diddordeb arbennig hwn o gymeriad sydd wedi ei greu gan amrywiaeth o
nodweddion. Gall hyn gynnwys cyfuniad o batrymau stryd, y gydberthynas
rhwng adeiladau a gofodau, arddulliau adeiladu a manylion pensaernïol
penodol, mannau agored, y dirwedd a choed a golygfeydd. Mae’r adeiladau’n
amrywio o'r eiconig, megis cestyll ac adeiladau ffrâm bren canoloesol, i'r
treflun cyffredinol, ac i’r manylu a’r adeiladau a’u ffiniau. Yn aml mae
Ardaloedd Cadwraeth, yn enwedig mewn trefi hanesyddol, o ddiddordeb
archeolegol hefyd, er enghraifft, o ran gweddillion a gladdwyd a gwybodaeth a
ymgorfforwyd ym mhatrwm y stryd.

3.6

Nid yw dynodiad ardal gadwraeth yn ddiben ynddo'i hun. Caiff ei reoli drwy
adolygiad cyfnodol o’r nodweddion arbennig sy'n gwneud yr ardal yn
arbennig. Yn ôl diffiniad caiff ardaloedd cadwraeth eu gwarchod yn statudol
ac maent yn llefydd y dylid eu gwarchod. Maent arnynt angen rheolaeth
weithredol er mwyn cadw’r rheswm dros eu bodolaeth. Wrth arfer
swyddogaethau eraill mewn perthynas ag adeiladau neu dir mewn ardal
gadwraeth (yn enwedig wrth roi caniatâd cynllunio) rhoddir sylw arbennig i
gadw neu wella cymeriad neu ymddangosiad yr ardal.
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3.7

Dylid asesu ceisiadau cynllunio yn ôl sut y mae cynigion datblygu yn effeithio
ar gymeriad ac ymddangosiad yr ardal gadwraeth. Gellir cadw a gwella
cymeriad ac ymddangosiad yr ardaloedd hyn mewn ffordd gadarnhaol. Dylai
cynigion datblygu fod o ansawdd uchel ac wedi'u cynllunio i fod o fewn cyddestun yr adeilad a'r ardal y maent yn berthnasol iddi. Bydd adeiladau
newydd a gynlluniwyd yn dda yn gwella ymddangosiad a chymeriad yr
Ardaloedd Cadwraeth.

3.8

Cafodd ardaloedd cadwraeth cyntaf Sir Ddinbych eu dynodi yn 1971. Bu
newidiadau sylweddol i nifer o ardaloedd cadwraeth Sir Ddinbych wedi hynny.
Mae gwelliannau sylweddol i adeiladau wedi arwain at adfer y treflun drwy
gyfrwng menter lwyddiannus Treftadaeth Treflun Dinbych a ariennir gan y
Loteri. Mae Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte, sy’n Safle Treftadaeth y
Byd, yn cael effaith uniongyrchol ar ardaloedd cadwraeth Llangollen a
Llantysilio. Mae'r estyniad yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE)
Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn cynnwys ardaloedd trefol Llangollen a
Chorwen. Mae canolfan siopa newydd yn Ardal Gadwraeth Prestatyn, ac mae
strategaeth adfywio yng Ngorllewin y Rhyl sy'n effeithio ar Ardal Gadwraeth
Canol y Rhyl.

4.

Deddfwriaeth Cadwraeth, Polisi a Rheoliadau Cynllunio

4.1

Y brif ddeddfwriaeth ar gyfer cyflawni swyddogaethau cadwraeth adeiladau
yw Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990.
Mae amryw o ddyletswyddau y mae’r awdurdod lleol yn gorfod eu darparu o
dan y Ddeddf hon mewn perthynas ag ardaloedd cadwraeth. O dan Adrannau
69, 70 a 71 rhaid i'r Cyngor benderfynu pa rannau o'r ardal a ddylai fod yn
ardaloedd cadwraeth, penderfynu a ddylid ymestyn y rhain neu greu rhai
newydd, a chyhoeddi cynigion i’w diogelu a'u gwella. Mae Adran 72 yn
dynodi'r swyddogaethau cynllunio mewn ardaloedd cadwraeth, yn benodol er
mwyn rhoi sylw arbennig i ddymunoldeb gwella neu ddiogelu ymddangosiad
ardaloedd cadwraeth.

4.2

Ceir canllawiau cenedlaethol yn: Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96 a
1/98; Pennod 6 ‘Cynnal yr Amgylchedd Hanesyddol’ Polisi Cynllunio Cymru
(Rhifyn 7, 2014); ac yn Nodiadau Cyngor Technegol 12 - Dylunio (2014).

4.3

Mae’r canllawiau cenedlaethol wedi eu diweddaru ers i’r Canllawiau Cynllunio
Atodol diwethaf gael eu mabwysiadu yn 2003, yn benodol dogfen bolisi Cadw
‘Egwyddorion, Polisïau a Chanllawiau Cadwraeth ar gyfer Rheoli Amgylchedd
Hanesyddol Cymru mewn ffordd Gynaliadwy’ (2011) a TAN 12. Mae English
Heritage hefyd wedi cynhyrchu canllawiau ar Reoli Ardaloedd Cadwraeth:
'Understanding Place: Conservation Area Designation, Appraisal and
Management’ (2011). Dylid nodi mai i Loegr yn unig y mae dogfen English
-5-

Heritage yn berthnasol ac y bydd rhai o'r rheolau a’r rheoliadau yn wahanol
yng Nghymru. Fodd bynnag, mae'n cynnwys egwyddorion sy’n gyffredin wrth
reoli ardaloedd cadwraeth.
4.4

Mae Cylchlythyr 61/96 y Swyddfa Gymreig a Pholisi Cynllunio Cymru yn
dynodi’r rôl bwysig y mae awdurdodau cynllunio lleol yn ei chwarae wrth
warchod yr amgylchedd hanesyddol tra bônt yn cydbwyso cyfrifoldebau
datblygu cynaliadwy ehangach. Yr amcan yw “cadw neu wella’r amgylchedd
hanesyddol, gan gydnabod ei gyfraniad at fywiogrwydd economaidd a
diwylliant, at falchder dinesig ac ansawdd bywyd, a'i bwysigrwydd fel adnodd
ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol”.

4.5

Mae Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 7, 2014) yn nodi ym Mhennod 6,
Paragraff 6.3.2 bod "angen rheoli ardaloedd cadwraeth yn gadarnhaol os yw
eu cymeriad neu eu golwg i’w ddiogelu a'i wella”, ac ym Mharagraff 6.4.6
“dylai polisïau’r cynllun datblygu yn ei gwneud yn glir y bydd cynigion datblygu
yn cael eu barnu yn ôl eu heffaith ar gymeriad a golwg yr ardaloedd
cadwraeth, fel y nodwyd yn y ddogfen asesu a chynnig (ar gyfer ardal
gadwraeth), er mwyn sicrhau bod unrhyw ddatblygiad newydd yn gydnaws â
diddordeb pensaernïol a hanesyddol arbennig yr ardal.”

4.6

Mae Polisi RD1 ‘Datblygu cynaliadwy a dylunio o safon uchel’ y Cynllun
Datblygu Lleol yn amlinellu ystyriaethau rheoli datblygu cyffredinol sy'n
berthnasol i ddatblygu sy'n effeithio ar ardaloedd cadwraeth. Mae Polisi
VOE1 y Cynllun Datblygu Lleol, sef 'Meysydd Allweddol o Bwysigrwydd' yn
bolisi penodol ar gyfer ceisiadau cynllunio sy'n effeithio ar ardaloedd
cadwraeth. Mae lleoliad ffisegol ardaloedd cadwraeth yn Sir Ddinbych, yng
nghanol trefi a phentrefi, yn ystyriaeth allweddol er mwyn sicrhau bod
ardaloedd cadwraeth yn cael eu haddasu neu eu newid mewn ffyrdd
cadarnhaol, gan gadw’r cymeriad sy'n gwneud trefi ac ardaloedd gwledig Sir
Ddinbych yn unigryw. Mae darparu arweiniad cadarnhaol a chlir ynglŷn â
newidiadau i ardaloedd cadwraeth yn ategu polisïau perthnasol y Cynllun
Datblygu Lleol ar barchu natur unigryw, ar ddatblygu cynaliadwy, ar hybu
economi gynaliadwy ac ar werthfawrogi ein hamgylchedd.

4.7

Mae'n ofynnol i'r Cyngor hefyd adolygu’r ardaloedd o bryd i'w gilydd ac
ystyried a oes angen dynodi rhagor o Ardaloedd Cadwraeth. Mae'r Cyngor yn
parhau â’r broses hon o adolygu ac mae gwerthusiad o'r holl Ardaloedd
Cadwraeth yn mynd rhagddo. Gellir ymestyn, lleihau, dileu neu ychwanegu at
Ardaloedd Cadwraeth o ganlyniad i'r broses hon ac efallai yr ystyrir bod
mesurau rheoli ychwanegol yn briodol ar gyfer rhai ardaloedd.
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5.

Beth yw ystyr dynodiad?

5.1

Rheolaethau dros ddymchwel: Fel arfer bydd angen caniatâd gan yr
awdurdod lleol i ddymchwel adeilad neu ddymchwel rhannau sylweddol o
adeilad mewn ardal gadwraeth. Mae angen Caniatâd Ardal Gadwraeth ar
gyfer y rhan fwyaf o waith sy'n golygu dymchwel. Ni roddir caniatâd i
ddymchwel fel arfer hyd nes gwybod beth fydd natur yr ailddatblygiad, a sut y
bydd yn cadw neu’n gwella’r ardal gadwraeth. Gall fod rhai adeiladau o
ansawdd gwael fodd bynnag, pe cawsant eu gwaredu, a fyddai’n arwain at
welliannau gweledol i Ardaloedd Cadwraeth.

5.2

Coed: Mae coed yn cael eu gwarchod yn awtomatig mewn ardaloedd
cadwraeth oherwydd eu cyfraniad at amwynder yr ardal. Os ydych chi’n
ystyried torri coeden neu wneud unrhyw waith tocio (ceir rhai eithriadau),
mae’n rhaid i chi roi gwybod yn ffurfiol i’r Cyngor 6 wythnos ymlaen llaw. Bydd
hyn yn rhoi digon o amser i'r Cyngor asesu cyfraniad y goeden at gymeriad yr
ardal gadwraeth a phenderfynu a ddylid gwneud Gorchymyn Cadw Coed.
Efallai y bydd rhai coed yn cael eu gwarchod gan Orchymyn Cadw Coed
oherwydd eu pwysigrwydd i'r ardal leol.

5.3

Rheolaeth gadarnhaol o fanylder dros ddatblygiad newydd - Efallai y bydd
angen caniatâd cynllunio ar gyfer rhai newidiadau i eiddo. Byddai'r rhain yn
cynnwys ychwanegu estyniadau, estyniadau to ac addasiadau, cladin, gosod
dysglau lloeren a phaneli solar, a gosod palmant neu adeilad waliau.

5.4

Mae angen dylunio gofalus sydd yn cadw ac yn gwella cymeriad arbennig yr
ardal ar bob cynnig ar gyfer datblygu mewn ardal gadwraeth, gan gynnwys
newid blaen siopau ac arddangos hysbysebion. Mae dyluniad, deunyddiau,
goleuo, arddull a lliw o bwys arbennig.

5.5

Cyfarwyddiadau Erthygl 4 (2) - Mewn rhai Ardaloedd Cadwraeth mae
Cyfarwyddyd Erthygl 4 (2) wedi ei gyflwyno. Mae hyn yn sicrhau bod
newidiadau i flaen anheddau’n cael eu gwneud mewn modd sy’n gydnaws â
chymeriad arbennig yr ardal. Pan fydd Cyfarwyddyd o'r fath wedi ei osod, fel
arfer bydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer newid ffenestri, drysau, portshys,
simneiau, toeau a ffiniau.

5.6

Nid oes angen talu ffi cais cynllunio ar gyfer Caniatâd Ardal Gadwraeth,
caniatâd ar gyfer gwaith ar goed neu geisiadau o dan Gyfarwyddyd Erthygl 4
(2).

6.

Gwella Ardaloedd Cadwraeth

6.1

Bydd Cyngor Sir Ddinbych, pan fo cyfle, yn gwella ymddangosiad Ardaloedd
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Cadwraeth. Mae'r Cyngor ac mae wedi ymrwymo i gymryd y camau canlynol i
wella golwg a chynnal cymeriad Ardaloedd Cadwraeth:
▪ Strategaeth Rheoli Ardal Gadwraeth ragweithiol;
▪ Rheoli datblygiadau’n gadarnhaol, drwy gynnal trafodaethau cyn ymgeisio
a rhoi caniatâd cynllunio i sicrhau gwarchodaeth a gwelliant;
▪ Gwelliannau amgylcheddol trwy bartneriaeth ag eraill;
▪ Darparu cyngor a gwybodaeth;
▪ Canfod cymorth grant.
7.

Deall cymeriad

7.1

Dylai dyluniad datblygiadau newydd mewn Ardaloedd Cadwraeth gyd-fynd â’r
nod o sicrhau y caiff cymeriad yr ardal yn gyffredinol ei gadw ac / neu ei wella.

7.2

Argymhellir defnyddio pensaer i gynhyrchu’r safon uchel o ddylunio sy'n
ofynnol ar gyfer datblygu mewn Ardaloedd Cadwraeth. Mae Swyddogion
Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych yn fwy na pharod i roi arweiniad a chyngor cyn
i waith dylunio manwl gychwyn er mwyn bod o gymorth i gyrraedd canlyniad
boddhaol.

7.3

Dylid seilio ystyriaethau dylunio ar asesiad o gyd-destun y safle a chymeriad
yr ardal gadwraeth. Mae Nodyn Cyngor Technegol 12 yn rhoi arweiniad clir
ynglŷn ag asesu cyd-destun, ond bydd y rhain hefyd o gymorth i chi:
▪ Mapiau Hanesyddol – cyd-destun hanesyddol;
▪ Mathau o adeiladau - disgrifiwch beth sydd yno ar hyn o bryd: - er
enghraifft adeiladau fframiau pren, bythynnod traddodiadol, bythynnod
ystâd, pensaernïaeth Sioraidd, pensaernïaeth Fictoraidd, pensaernïaeth
Edwardaidd;
▪ Lluniau hanesyddol - ar gyfer adfer nodweddion megis blaen siopau,
ffenestri, ffryntiadau ac ati;
▪ Ciwiau dylunio - edrychwch ar y palet pensaernïol presennol deunyddiau, toeau, ffenestri, drysau, ffiniau, tirlunio a golygfeydd

7.4

Llun 1:

Siop ar Stryd Fawr, Dinbych. Cafodd y ffryntiad ei adfer yn
defnyddio llun hanesyddol (cyn [y dudalen hon] ac wedyn [tudalen
nesaf])
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7.5

Stryd y Castell, Rhuthun – mae’r nodweddion allweddol yn cynnwys
dwysedd canolig (18.4 uned yr hectar); rhythm treflun fertigol cryf wedi ei greu
gan led y lleiniau, ffryntiadau cul, waliau gwag cyfyngedig a chyfrannau
ffenestri a drysau; adeiladau deulawr a hanner; llinell adeiladu yn wynebu'r
palmant gan greu ymdeimlad o amgáu ac o agosatrwydd; adeiladau sydd yn
fframio'r olygfa mewn stryd gul iawn; cyfansoddiad adeiladau o ansawdd
uchel a thoeon o wahanol gyfnodau mewn arddull gynhenid; palet da o liwiau
deunyddiau; i gyd o fewn gwead tyn mewn canol hanesyddol wedi ei
gyfnerthu. (Gweler Llun 2)

7.6

Llun 2:

7.8

The Terrace, Heol Llundain, Corwen – mae’r nodweddion allweddol yn
cynnwys unffurfiaeth bensaernïol Fictoraidd; dwysedd canolig i uchel;

Stryd y Castell, Rhuthun
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pwyslais fertigol wedi ei greu gan led y lleiniau, cyfrannau a manylder y
drysau a’r ffenestri gwreiddiol; rhythm treflun wedi ei greu gan ffenestri bae ar
ogwydd a simneiau rheolaidd; ffasadau croesawgar a chymalog wedi eu creu
gan fanylder cryf ar ffryntiadau a ffiniau; gerddi blaen bychain sy’n gymesur
â’r drychiad a’r stryd, unffurfiaeth deunyddiau; a hyn oll yn creu treflun cryf
gydag ymdeimlad o ffurfioldeb ar hyd llwybr hanesyddol yr A5 o Lundain i
Gaergybi. (Gweler Llun 3)
7.9

Llun 3:

Y Teras, Heol Llundain, Corwen

7.10

Dylai adeiladau newydd, a gynlluniwyd i safon uchel, gael eu lleoli, eu dylunio
ac ymddangos ar y tu allan yn gydnaws â'u lleoliad a chydag ymddangosiad
cyffredinol yr ardal.

7.11

Adeilad newydd yn Ardal Gadwraeth Dinbych - deunyddiau ac arddull
modern, ond mae'r sylw i fanylion o ran goleddf y to, maint y plot a'r cyfrannau
cyffredinol yn golygu ei fod yn cydweddu â’i gyd-destun hanesyddol. (Gweler
y lluniau ar y dudalen nesaf i gael manylion.)

7.12

Dylai newidiadau ac estyniadau i adeiladau fod yn gydnaws â chymeriad a
golwg adeiladau presennol o ran graddfa, maint a’r defnydd a wneir o
ddeunyddiau.

7.13

Mae manylder yn bwysig i adeiladau, i ffiniau ac i’r tirwedd ehangach
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7.14

Llun 4:

7.15

Llun 5:

Adeilad newydd yn Ardal Gadwraeth Dinbych – llun manwl o’r
adeilad newydd (uchaf) ac yn ymdoddi i’r treflun (isaf)

Mae manylder yn bwysig
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8.

Cysylltiadau
Cyngor Sir Ddinbych
Swyddog Cadwraeth
Caledfryn
Ffordd y Ffair
Dinbych
LL16 3RJ
Ffôn: 01824 706712
E-bost: planning@denbighshire.gov.uk
Cadw: Henebion Hanesyddol Cymru
Plas Carew
Unedau 5/7 Cefn Coed
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QQ
Ffôn: 01443 336000
E-bost: cadw@wales.gsi.gov.uk
www.cadw@cymru.gsi.gov.uk
Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys
41 Broad Street,
Y Trallwng,
SY21 7RR
http://www.cpat.org.uk
The Georgian Group
6 Fitzroy Square
London
W1T 5DX
Ffôn: 020 7387 1720
E-bost: info@georgiangroup.org.uk
www.georgiangroup.org.uk
The Society for the Protection of Ancient Buildings
37 Spital Square
London
E1 6DY
Ffôn: 0207377 1644
E-bost: info@spab.org.uk
www.spab.org.uk
The Victorian Society
1 Priory Gardens
Bedford Park
London W4 1TT
Ffôn: 020 8994 1019
E-bost: admin@victorian-society.org.uk
www.victorian-society.org.uk
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Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
Parliament Square
London
SW1P 3AD
Ffôn: 0870 333 1600
E-bost: contactrics@rics.org
www.rics.org.uk
The Royal Town Planning Institute
41 Botolph Lane
London
EC3R 8DL
Ffôn: 020 7929 9494
www.rtpi.org.uk
The Royal Institute of British Architects (RIBA)
RIBA Headquarters
66 Portland Place
London
W1B 1AD
Ffôn: 0207 580 5533
E-bost: info@riba.org
www.architecture.com
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