
Pwyllgor Cynllunio: 04/12/2019 11.1 

Rhif y Cais: FPL/2019/250 

Ymgeisydd: Mr. Mark Jones 

Bwriad: Cais llawn ar gyfer cael gwared â'r adeilad swyddfa bresennol ynghyd a chodi swyddfa ac 
adeilad lles newydd yn / Full application for the removal of the existing office building  together with the 
erection of a new office and welfare building at 

Lleoliad: GD Jones Fuel Oil, Ystad Ddiwyddiannol Gaerwen Industrial Estate, Gaerwen 

Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (John Williams) 

Argymhelliad: Caniatáu / Permitted 

Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 

Mae'r ymgeisydd yn perthyn i swyddog yn y Gwasanaeth Cynllunio 

Y Cynnig a’r Safle 

Cynnig yw hwn i godi adeilad safle newydd i ddarparu cyfleusterau gweinyddol a lles ar y safle a bydd yn 
disodli trefniant dros dro a weithredir ar hyn o bryd trwy ddefnyddio adeilad cludadwy. 

Mae cyflenwr olew tanwydd yn defnyddio ac yn gweithredu o’r safle hwn yn rhan ogledd-orllewinol 
Stad Ddiwydiannol Gaerwen. I’r gogledd o’r safle mae ffordd y stad a’r tu hwnt i honno mae safle prosesu 
metel sgrap. I'r de mae cwmni rheoli gwastraff, i'r dwyrain mae cyflenwr nwy ac i'r gorllewin mae trac 



mynediad i Rhosydd Bach sydd hefyd yn rhan o ffordd Llwybr Troed Cyhoeddus. Y tu hwnt i'r llwybr troed 
i'r gorllewin mae caeau a oedd yn walfeydd ar gyfer hen ladd-dy. Sicrheir y safle gyda ffens balis dur. 

Mae'r safle'n cynnwys iard gyda wyneb concrit ar ran ohoni a cherrig sadio wedi eu cywasgu ar y rhan 
arall i ffurfio wyneb galed. Cedwir 4 tanc storio mawr yn y rhan ddeheuol ac mae man dosbarthu tanwydd 
yn rhan ganolog yr iard. Ceir mynediad i’r iard trwy fynedfa lydan â giatiau arni sy'n rhoi mynediad 
uniongyrchol i ffordd y stad ddiwydiannol a'r rhwydwaith priffyrdd ehangach. 

Mater(ion) Allweddol 

Mae materion allweddol y cais yn ymwneud â phriodoldeb lleoliad a dyluniad y datblygiad arfaethedig a’r 
defnydd a wneid ohono, sut mae'n integreiddio â'r ardal gyfagos ac a oes ganddo unrhyw effeithiau 
andwyol. 

Polisïau 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Polisi Strategol PS 13: Darparu Cyfle ar Gyfer Economi Ffyniannus  
Polisi CYF 1: Gwarchod, Dynodi ac Amddiffyn Tir ac Unedau ar Gyfer Defnydd Cyflogaeth 
Polisi PCYFF 1: Ffiniau Datblygu  
Polisi PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu 
Polisi PCYFF 3: Dylunio a Siapio Lle  

Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 

Ymgynhorai Ymateb 

Dwr Cymru/Welsh Water 

Ar y sail y cynigir mai dim ond llif dwr budr fydd yn 
cysylltu â'r system garthffosiaeth gyhoeddus, nid 
oes unrhyw wrthwynebiad i'r cynnig mewn 
egwyddor. Awgrymu y dylid gosod amod ar unrhyw 
ganiatâd a roddir na chaiff unrhyw ddŵr wyneb na 
draeniad tir gysylltu â'r garthffos gyhoeddus. 

Cynghorydd Eric Wyn Jones Dim ymateb hyd yma 

Cynghorydd Dafydd Roberts Dim ymateb hyd yma 

Cyngor Cymuned Llanfihangelesceifiog 
Community Council 

Dim ymateb hyd yma 

Iechyd yr Amgylchedd / Environmental Health Sylwadau safonol 

Priffyrdd a Trafnidiaeth / Highways and 
Transportation 

Dim sylwadau 

Draenio Gwynedd / Gwynedd Drainage Sylwadau 

Uned Datblygu Economaidd / Economic 
Development Unit 

Dim sylwadau penodol 

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd  / Joint Planning 
Policy Unit 

Mae'r datblygiad arfaethedig wedi ei leoli ar safle 
sydd wedi ei ddynodi fel safle cyflogaeth ' eilaidd ' 
o dan y CDLC ar gyfer defnyddiau B1, B2 a B8. Ni
fydd y cynnig yn golygu newid defnydd o'r dosbarth 
defnydd presennol, ac felly nid oes ganddo 
oblygiadau i bolisi CYF 1 o'r CDL. Y prif ystyriaeth 



polisi fydd derbynioldeb y cynnig yn unol â pholisi 
PCYFF 3 (Dylunio a Siapio Lleoedd). 

Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i'r cais trwy arddangos rhybudd ar y safle. Y dyddiad diwethaf ar gyfer 
derbyn sylwadau oedd 20 Tachwedd 2019. Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, ni dderbyniwyd unrhyw 
lythyrau gyda sylwadau ar y cais. 

Hanes Cynllunio Perthnasol 

33C192 - Newid defnydd tir i ddepo tanwydd ynghyd ag adeiladu mynedfa newydd - Caniatawyd - 
02/09/1998 

33C20W/1 - Cynlluniau llawn ar gyfer codi adeilad diwydiannol unllawr - 
Caniatawyd 12/07/2002 

33C192A - Gosod gorsaf LPG - Caniatawyd - 02/09/2002 

Prif Ystyriaethau Cynllunio 

Lleoliad a Dyluniad 

Mae safle'r cais o fewn ffin ddatblygu Gaerwen ac felly mae'n gyson â’r gofyn ym Mholisi PCYFF 1 sy'n 
nodi y cymeradwyir cynigion o fewn ffiniau datblygu ar yr amod eu bod yn gyson â pholisïau cynlluniau 
cenedlaethol a lleol eraill ac ystyriaethau perthnasol eraill. 

O ran dyluniad, mae safle'r cais ar stad ddiwydiannol ac arni adeiladau modern, fframiau dur wedi'u 
cladio â brics, blociau concrit a dur. Mae maint yr adeiladau yn amrywio. Mae gan rai o’r adeiladau sy'n 
agos at safle'r cais loriau cyntaf a ddefnyddir fel llety swyddfa a lles. Bydd yr adeilad a gynigir yn y cais 
hwn wedi'i adeiladu o frics peirianneg glas a chladin dur llwyd, gyda dau lawr a tho un gogwydd a 
nwyddau dŵr glaw cuddiedig. Mae derbynfa a llety swyddfa a lles ar y llawr gwaelod, tra bod mwy o lety 
swyddfa a lles ar y llawr cyntaf yn ogystal â man cyfarfod a chapasiti archif. O'r herwydd, ystyrir bod y 
dyluniad yn gyson â Pholisi PCYFF 3 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 

Cyflogaeth 

O safbwynt polisi strategol, mae Polisi PS13 yn galluogi hwyluso twf economaidd. Mae'r datblygiad 
arfaethedig yn ategol i'r busnes olew tanwydd a weithredir o'r safle a bydd yn cymryd lle adeilad cludadwy 
sy'n darparu llety swyddfa a lles ar hyn o bryd . Bydd dwy swydd amser llawn newydd yn cael eu creu i 
ychwanegu at yr 8 swydd amser llawn sydd yno eisoes ac mae hyn yn adlewyrchu twf y busnes dan sylw. 
Mae Polisi CYF1 yn nodi y bydd tir ac unedau ar safleoedd cyflogaeth presennol yn cael eu diogelu ar 
gyfer mentrau cyflogaeth / busnes ac mae safle'r cais wedi'i leoli ar safle o'r fath. O gofio hynny, mae 
datblygu adeilad diwydiannol i'w ddefnyddio i weithredu busnes ar safle a ddiogelir at ddefnydd cyflogaeth 
yn gyson â Pholisi CYF1. 

Mwynderau Gweledol 

Fel y nodwyd uchod, ystyrir bod y cynnig yn cydymffurfio â gofynion polisïau PCYFF 1 a PCYFF 3 o ran 
ei leoliad a'i ddyluniad. Ar ben hynny, ystyrir ei fod yn cydymffurfio â gofynion Polisi PCYFF 2 yn yr ystyr 
ei fod yn cwrdd â'r meini prawf datblygu perthnasol. Bydd yr adeilad a gynigir yn cymryd lle adeilad 
cludadwy sy'n darparu llety swyddfa a lles ar hyn o bryd ac felly bydd yn gwella ansawdd y llety. O'r 
herwydd, byddai'r datblygiad arfaethedig yn gwella yn hytrach na gwaethygu mwynderau gweledol yr 
ardal. 



Priffyrdd 

O ystyried y bydd dwy swydd newydd yn cael eu creu gan y datblygiad arfaethedig, mae potensial ar 
gyfer o leiaf bedwar o symudiadau cerbyd ychwanegol bob dydd. Fodd bynnag, mae'r rhwydwaith 
priffyrdd yn yr ardal yn addas i fedru cymryd y cynnydd posib. Ac eithrio yn ystod y gwaith adeiladu ni 
fyddai unrhyw draffig loriau trwm ychwanegol o ganlyniad i'r cynnig. Mae digon o le ar gael yn yr iard i 
ddarparu ar gyfer anghenion parcio ychwanegol. Yn y bôn, mae'n annhebygol y bydd unrhyw effeithiau 
niweidiol ar y briffordd o ganlyniad i'r datblygiad arfaethedig.  

Draenio 

Ar y ddealltwriaeth mai dim ond dŵr budr y bwriedir iddo gysylltu â'r system garthffosiaeth gyhoeddus, 
ymatebodd Dŵr Cymru nad oes ganddynt wrthwynebiad i'r cynnig mewn egwyddor. Dylai unrhyw 
ganiatâd a roddir gynnwys amod sy'n ei gwneud yn ofynnol na chaiff unrhyw ddŵr wyneb na draeniad tir 
gysylltu'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â'r rhwydwaith carthffosiaeth gyhoeddus . 

Casgliad 

Cais yw hwn am adeilad swyddfa / lles newydd a fydd yn cynnwys symud yr adeilad cludadwy sy'n 
darparu'r cyfleusterau hynny ar hyn o bryd oddi ar y safle. 

Argymhelliad 

Caniatau 

(01) Rhaid cychwyn ar y datblygiad yr ymwna'r caniatâd hwn a fo o fewn pum mlynedd i ddyddiad y 
caniatâd hwn. 

Rheswm: I gydymffurfio gyda gofynion Adran 91(1) o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y 
diwygiwyd). 

(02) Bydd gwaith ar y datblygiad a ganiateir yma yn cael ei gyflawni mewn modd a fydd yn 
cydymffurfio’n llwyr â’r manylion a ddangosir ar y cynlluniau a nodir isod, manylion sydd wedi eu 
cynnwys mewn unrhyw ddogfennau a gyflwynwyd gyda chais o’r fath oni bai eu bod wedi eu 
cynnwys yn narpariaethau’r amodau sy’n rhan o’r caniatâd cynllunio hwn. 

Dwg. Rhif. 1606-A3-01 – Cynllun Lleoliad / Bloc Presennol   
· Dwg. Rhif 1601-A3-02 - Cynllun Bloc Arfaethedig
· Dwg. Rhif 1606-A3-03 - Drychiadau Arfaethedig
· Dwg. Rhif 1606-A3-04 - Cynllun Llawr Gwaelod Arfaethedig
· Dwg. Rhif 1606-A3-05 - Cynllun Llawr Cyntaf Arfaethedig
· Dwg. Rhif 1606-A3-06 - Golwg 3D
· Dwg. Rhif 1606-A3-07 - Golwg 3D

Rheswm: Sicrhau bod y datblygiad yn cael ei weithredu’n unol â’r manylion a gymeradwywyd. 

(03) Ni chaniateir i unrhyw ddŵr wyneb a/neu unrhyw ddraenio tir gysylltu yn uniongyrchol neu’n 
anuniongyrchol â’r rhwydwaith garthffosiaeth gyhoeddus.  

Rheswm: Er mwyn atal gorlwytho hydrolig o’r system garthffosiaeth gyhoeddus, amddiffyn iechyd a 
diogelwch trigolion presennol a sicrhau nad oes unrhyw lygredd na niwed i’r amgylchedd.  

04) Cyn pen 28 diwrnod ar ôl dechrau defnyddio’r adeilad a ganiateir yma, rhaid symud yr adeilad
cludadwy sy'n darparu llety swyddfa a lles ar hyn o bryd o'r safle. 

Rheswm: Er budd mwynderau 



 
Hefyd, rhoi awdurdod i’r Pennaeth Gwasanaeth ychwanegu at, dileu neu newid/amrywio unrhyw 
amod(au) cyn rhoi’r caniatâd cynllunio, cyn belled ag  na fydd y newidiadau yn effeithio ar natur neu yn 
mynd i galon y caniatâd/datblygiad. 
  


