Rheoliadau Adeiladu

Rheoliadau Adeiladu 2010 (fel y’ I diwygiwyd)
Ticiwch y math o gyflwyniad

Cynlluniau Llawn

Hysbysiad Adeiladu

Tystysgrif Reoleiddio

Darllenwch y nodiadau cyn llenwi’r cais hwn. Cwblhwech ar sgrin ac anfonwch ar e-bost neu argraffwch ac anfonwch y ffurflen at y cyngor perthnasol.
Gweler y cyfeiriadau yn adran 7

Manylion yr Ymgeisydd
Teitl

Manylion yr Asiant

Enw

Teitl

Cyntaf a chyfenw

Cyntaf a chyfenw

Cyfeiriad

Cyfeiriad

Enw

Cod Post

Cod Post

Ffôn:

Ffôn:

E-bost:

E-bost:

Cyfeiriad/Lleoliad y Safle

Os yw’n wahanol I’r uchod

Cyfeiriad safle
Cod Post

Gwaith Arfeathedig (neu waith a gwblhawyd, ar gyfer ceisiadau tystygrif rheoleiddio)
Disgrifiad o’r gwaith
Defnydd arfaethedig yr Adeilad
Beth yw eich cyflenwad dŵr arfaethedig?
Nodwch y nifer o loriau gan
gynnwys isloriau:

Disgrifiwch y dull draenio ar gyfer:
a) Dŵr wyneb

b)

Dŵr budr

Diwrnod cychwyn (neu gwblhau, ar gyfer
ceisiadau rheoleiddio) y gwaith:

b) A yw’r prosiect yn golygu newidiadau, ychwanegiadau neu estyniad I gylchdaith drydanol:

Ydy

Nac ydi

a) Os felly, a fydd y gwaith trydanol yn cael ei wneud gan unigolyn cymwys (gweler nodyn isod) – Bydd/Na fydd? Os
mai ‘na fydd’ yw’r ateb i’r cwestiwn hwn, fe’ch cynghorir i dalu tâl ymgeisio ar wahân
Ydygwneud
Nac ydi
Sylwer: Diogelwch Trydanol: Unigolion cymwys yw’r rhai hynny sydd wedi eu cofrestru gyda chorff cydnabyddedig at bwrpas
gwaith trydanol mewn anheddau. Bydd yn rhaid i’r Awdurdod wirio a phrofi unrhyw systemau a osodir gan rywun nad ydynt yn unigolion
cymwys fel y’i diffinnir a bydd yn rhaid gwneud cais pellach a gwneud taliad arall. Gellir dod o hyd i gyrff cydnabyddedig cyfredol drwy
ddilyn y ddolen hon: https://www.gov.uk/competent-person-scheme-current-schemes-and-how-schemes-are-authorised#types-ofbuilding-work

Gwybodaeth bellach:
a) Ydych chi’n cytunno I estyniad o amswer yn unol ag Adran16 (12)
b) Ydych chi’n cytuno I basio’r cynlluniau yn destun amodau ble bo’n addas?
c) Oesarnoch angen Tystysgrif Gwblhau wedi cwblhau’r gwaith adeiladu?
d) Ydych chi’n cytuno I fân newidiadau gael eu gweneud ar eich rhan?
e) Ydych chiwedi gwnead caisam ganiatâd Cynllunio?
f)

Ydy’r adeilad yn Gofrestredig?
(Osydyw, darparwch gyfeirnod:

Osyn waith Tabl A, nodwch:
Nifer yr anheddau:

Osyn waith Tabl B, nodwch:
Cyfanswm arwynebedd llawr (wedi’I fesur mewn m2):

Osyn waith Tabl C, nodwch:
Amcangyfrif o gost y gwaith adeiladu ac eithrio T.A.W. £
Costau’n Daladwy:
a) Tâl Cynllun:
+ T.A.W
£

Total

Cyfanswm neu
b) Dâl Hysbysiad Adeiladu

£

Total

+ T.A.W

Cyfanswm Byddwn yn darparu anfoneb ar gyfer y tâl perthnasol (gweler 'Datganiad' isod).

Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ

Datganiad
Rhoddir yr hysbysiad hwn mewn perthynas â’r gwaith adeiladu a ddisgrifir ac a gyflwynir yn unol â Rheoliadau 12 (2) ac 18 ble bo’n berthnasol.
*Rwy’n cadarnhau bod yr ymgeisydd yn cytuno talu’r gost yn llawn o fewn 21 diwrnod i gyhoeddi’r anfoneb berthnasol ac rwyf hefyd yn deall
bod tâl pellach yn daladwy yn dilyn archwiliad cyntaf yr awdurdod lleol o’r gwaith (o safbwynt ceisiadau Cynlluniau Llawn yn unig). Rwyf hefyd
yn cadarnhau bod perchennog y safle yn ymwybodol mai Cyngor Sir Ddinbych sydd yn cario allan y Rheolaeth Adeiladu ar y safle hon.
Rydw i / Rydym ni yn ymgeisio am gymeradwyaeth
Rheoliadau Adeiliadu fel ran: disgrifir ar y ffuflen hon
ac unrhyw gynlluniau neu ddarluniau atodol:

Llofnod:

Ar
(Rhowch enw’r ymgeisydd os mai asiant sy’n gwneud y datganiad)

Dyddiad:

Deddf Gwarchod Data 1998: Cyngor Sir Ddinbych yw'r Rheolydd Data at ddibenion y Ddeddf. Caiff y wybodaeth ar y ffurflen hon ei
defnyddio at bwrpas ceisiadau rheoliadau cynllunio ac ar gyfer paratoi’r gofrestr gyhoeddus statudol. Mae’n bosib y bydd yn cael ei
datgelu i gynghorau eraill a gofrestrwyd o dan y Ddeddf.

