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.

1. Manylion y Safle
Rhif
Ôl-ddodiad
Enw

Unit 29/29A / Uned 29/29A

Cyfeiriad llinell 1

The Dockyard/ Y Dociau

Cyfeiriad llinell 2
Tref / Dinas

Pembroke Dock/ Doc Penfro

Cod post

SA72 6TD

Rhaid cwblhau disgrifiad o leoliad y safle os nad yw'r cod post yn hysbys:
Dwyreiniad (x)

195668

Gogleddiad (y)

203763

Disgrifiad
Unit 29/29A is a warehouse constructed by the MOD and was originally used for industrial and marine based fabrication.
Warws a adeiladwyd gan y Weinyddiaeth Amddiffyn yw Uned 29/29A, ac fe’i defnyddiwyd yn wreiddiol ar gyfer gwneuthuriadau diwydiannol a morol.

2. Manylion yr ymgeisydd
Teitl

Mr

Enw cyntaf

R

Cyfenw

Brown

Enw'r cwmni

Pembrokeshire County Council / Cyngor Sir Penfro

Cyfeiriad llinell 1

County Hall / Neuadd y Sir

Cyfeiriad llinell 2

Freemans Way / Ffordd Freemans

Cyfeiriad llinell 3
Tref / Dinas

Haverfordwest / Hwlffordd

Gwlad

Pembrokeshire / Sir Benfro
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2. Manylion yr ymgeisydd
Cod post

SA61 1TP

Prif rif ffôn

01437764551

Ail rif ffôn
Cyfeiriad e-bost

wasteandrecycling@pembrokeshire.gov.uk

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

Ydw

Nac ydw

Ydy

Nac ydy

3. Manylion yr asiant
Ni chyflwynwyd manylion Asiant ar gyfer y cais hwn.

4. Arwynebedd y safle
Beth yw arwynebedd y 2270
safle?
Graddfa

sq.metres

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

5. Disgrifiad o'r cynnig
Disgrifiwch y datblygiad a gynigir gan gynnwys unrhyw newid defnydd
The proposed development is for a waste transfer facility to be located within Unit 29/29A, it is an existing warehouse which has previously been used by the
MOD and Pembroke Port for heavy industrial use, fabrication and storage.This development would require a change of use to a waste transfer facility. The
waste transfer facility within Unit 29/29A will include a number of designated bays for the bulking of segregated recycling and residual materials.
Materials will be delivered to site in recycling and refuse collection vehicles, bulked in designated bays before being loaded onto containers or artic vehicles
prior to onward transportation to processors. No processing of materials is undertake on site and there is no external storage of waste undertaken at the
facility.
.
The throughput capacity of the facility will be a maximum of 74,000 tonnes per annum across Unit 29/29A and neighbouring Unit 41.
The facility will be operating Monday to Saturday, plus some Sundays and Bank Holidays. Deliveries of waste into the facility will only be received very rarely
on Sundays.
Mae’r datblygiad arfaethedig ar gyfer cyfleuster trosglwyddo gwastraff i’w leoli yn Uned 29/29A, mae’n warws sy’n bodoli eisoes sydd wedi cael ei ddefnyddio
yn y gorffennol gan y Weinyddiaeth Amddiffyn a Phorthladd Penfro ar gyfer defnydd diwydiannol trwm, gwneuthuriadau a storio. Byddai’r datblygiad hwn yn
gofyn am newid defnydd i gyfleuster trosglwyddo gwastraff. Bydd y cyfleuster trosglwyddo gwastraff yn Uned 29/29A yn cynnwys nifer o gilfachau dynodedig ar
gyfer crynhoi deunyddiau ailgylchu a gweddilliol sydd wedi’u didoli.
Bydd deunyddiau’n cael eu danfon i’r safle mewn cerbydau casglu sbwriel ac ailgylchu, wedi’u crynhoi mewn cilfachau dynodedig cyn cael eu llwytho ar
gynwysyddion neu gerbydau artig cyn cael eu cludo i brosesyddion. Ni fydd deunyddiau’n cael eu prosesu ar y safle ac ni chaiff gwastraff ei storio’n allanol yn
y cyfleuster.
Capasiti mwyaf y cyfleuster fydd uchafswm o 74,000 tunnell y flwyddyn ar gyfer Uned 29/29A ac Uned 41 cyfagos. Bydd y cyfleuster yn gweithredu o ddydd
Llun i ddydd Sadwrn, a rhai dydd Sul a Gwyliau Banc. Anaml y bydd cyflenwadau gwastraff yn cael eu derbyn i’r cyfleuster ar ddydd Sul.
A yw'r gwaith neu'r newid defnydd wedi dechrau yn barod?

Ie

Na

6. Defnydd presennol
Disgrifiwch y defnydd presennol a wneir o'r safle
Unit 29/29A is a warehouse constructed by the MOD and was originally used for industrial and marine based fabrication. Since the facility was purchased by
Pembroke Port it has been leased to numerous companies on the based of heavy industrial use, fabrication and storage.
Warws a adeiladwyd gan y Weinyddiaeth Amddiffyn yw Uned 29/29A, ac fe’i defnyddiwyd yn wreiddiol ar gyfer gwneuthuriadau diwydiannol a morol. Ers i’r
cyfleuster gael ei brynu gan Borthladd Penfro, fe’i prydleswyd i nifer o gwmnïau ar sail diwydiannau trwm, gwneuthuriadau a storio.
A yw'r safle'n wag ar hyn o bryd?

Ydy

Os 'Ydy' oedd eich ateb, disgrifiwch y defnydd diwethaf a wnaed o'r safle
Unit Birwelco - heavy industrial use. 2012-13
Uned Birwelco - defnydd diwydiannol trwm. 2012-13
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Nac ydy

6. Defnydd presennol
Pryd y daeth y
defnydd hwnnw i ben
(os ydych yn
gwybod)?
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

Ydy

Nac ydy

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

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

A gynigir mynediad newydd neu wedi'i addasu i gerbydau neu gerddwyr i'r briffordd gyhoeddus neu oddi arni?

Ydy

Nac ydy

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

Bydd

Na fydd

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

Bydd

Na fydd

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

Ydy

Cyngor ynghylch cyflwyno cais
Os 'Ydy' oedd eich ateb i unrhyw rai o'r uchod, bydd angen i chi gyflwyno asesiad halogi priodol.
A yw'r hyn a gynigir gennych yn ymwneud ag adeiladu adeilad newydd?

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

8. Ffyrdd, llwybrau cyhoeddus, a mynedfa i gerddwyr a cherbydau

Nac ydy

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.

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

Ie

Na

A oes unrhyw goed neu wrychoedd ar safle’r datblygiad a gynigir?

Ie

Na

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?

Ie

Na

10. Coed a gwrychoedd

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.

11. Asesu perygl llifogydd
A yw’r safle mewn ardal sydd mewn perygl o ddioddef llifogydd?

Ydy

Nac ydy

Cyfeiriwch at wefan Mapiau Cyngor Datblygu Llywodraeth Cymru
Os yw'r datblygiad a gynigir mewn ardal sydd mewn perygl o ddioddef llifogydd, bydd angen i chi ystyried a yw'n briodol cyflwyno asesiad
canlyniadau llifogydd. Cyfeiriwch at Adran 6 a 7 ac Atodiad 1 Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd.
A yw’r hyn a gynigir gennych o fewn 20 metr i gwrs dr (ee afon neu nant)?

Ydy

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

Bydd

Nac ydy
Na fydd

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 dr 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
yngln â sut i wneud cais.
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11. Asesu perygl llifogydd
Sut y bwriedir cael gwared â dr wyneb?
System ddraenio gynaliadwy
Cwrs dr sy’n bodoli eisoes
Ffos gerrig
Y brif garthffos
Pwll/llyn

12. Bioamrywiaeth a chadwraeth ddaearegol
Trowch at y nodiadau cyfarwyddyd ar wefan y Porth Cynllunio (gweler 'Gofynion lleol a dogfennau ychwanegol') os oes angen cymorth arnoch i ateb y
cwestiynau canlynol. Mae'r 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, ac maent yn cynnwys gwybodaeth bellach ynghylch 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
Oes, ar safle'r datblygiad
Oes, ar dir cyfagos i'r datblygiad arfaethedig neu wrth ei ymyl
Nac oes
b) Safleoedd dynodedig, cynefinoedd pwysig neu nodweddion eraill sy’n ymwneud â bioamrywiaeth
Oes, ar safle'r datblygiad
Oes, ar dir cyfagos i'r datblygiad arfaethedig neu wrth ei ymyl
Nac oes
c) Nodweddion pwysig sy’n ymwneud â chadwraeth ddaearegol
Oes, ar safle'r datblygiad
Oes, ar dir cyfagos i'r datblygiad arfaethedig neu wrth ei ymyl
Nac oes
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.

13. Carthion
Nodwch sut y bwriedir cael gwared â charthion:
Y brif garthffos
Tanc carthion
Uned trin carthion
Carthbwll
Arall
Ddim yn gwybod
Arall

There are no foul drainage within Unit 29 or 29A. /
Nid oes draeniau budr yn Uned 29 na 29A.

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

Ydw
gwybod

Nac ydw

Ddim yn

14. 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

Os 'Ydynt' oedd eich ateb, darparwch fanylion:
The application is for a Waste Transfer Facility and the areas for the storage of waste are shown on the accompanying drawings and the processes
surrounding this have been outlined below.
-Residual waste will be delivered to the site in RCVs (Refuse Collection Vehicles). The residual waste will be tipped directly into one the designated bays. The
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14. Storio a chasglu gwastraff
residual waste will then be loaded into Walking Floor trailers for onward movement to Viridor’s EfW facility in Cardiff for energy recovery.
-DMR (Dry Mixed Recyclate) will be delivered to the site bagged in RCVs. The DMR will be tipped directly into the designated bay. The DMR will then be
loaded into Walking Floor or Ejector trailers for onward movement for sorting at a UK Materials Recycling Facility currently CWM Environmental in Carmarthen.
-Absorbent Hygiene Products (AHP's) will be delivered to the site bagged and tipped in the designated bay. Within one hour of tipping, the AHPs will be moved
via loading shovel into a designated fully sealed skip. Within 72 hours the skip will be moved from site and the AHPs sent for Recycling in Wales.
-During emergency situations, Unit 29A has two bays which can be used to store either baled card or baled mixed cans and plastics which ordinarily would be
stored in Unit 41.
Mae’r cais am Gyfleuster Trosglwyddo Gwastraff, ac mae’r mannau ar gyfer storio gwastraff i’w gweld ar y lluniadau cysylltiedig ac mae’r prosesau sy’n
gysylltiedig â hyn wedi’u hamlinellu isod.
•Bydd gwastraff gweddilliol yn cael ei ddanfon i’r safle mewn Cerbydau Casglu Sbwriel (RCVs). Caiff y gwastraff gweddilliol ei dipio’n uniongyrchol yn un o’r
cilfachau dynodedig. Yna, bydd y gwastraff gweddilliol yn cael ei lwytho i drelars â lloriau symudol er mwyn symud ymlaen i gyfleuster Troi Gwastraff yn Ynni
Viridor yng Nghaerdydd ar gyfer adfer ynni.
•Bydd Deunydd Ailgylchu Cymysg Sych (DMR) yn cael eu danfon i’r safle mewn RCVs. Caiff y DMR ei dipio’n uniongyrchol i’r cilfachau dynodedig. Yna, bydd y
DMR yn cael ei lwytho ar drelars â lloriau symudol neu godi er mwyn ei symud ymlaen i Gyfleuster Deunyddiau Ailgylchu’r DU, CWM Environmental yng
Nghaerfyrddin ar hyn o bryd.
•Bydd Cynnyrch Hylendid Amsugnol (AHP) yn cael eu danfon i’r safle mewn bagiau a’u tipio yn y gilfach ddynodedig. O fewn awr o dipio, bydd y Cynnyrch
Hylendid Amsugnol yn cael ei symud gan ddefnyddio rhaw lwytho i sgip wedi’i selio’n llawn. O fewn 72 awr bydd y sgip yn cael ei symud o’r safle a’r AHPs yn
cael eu hanfon i’w hailgylchu yng Nghymru.
•Mewn sefyllfa o argyfwng, mae gan Uned 29A ddwy gilfach y gellir eu defnyddio i storio naill ai bwndeli o gerdyn neu ganiau cymysg a phlastigion a fyddai fel
arfer yn cael eu storio yn Uned 41.

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

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

16. Unedau preswyl/anheddau
A yw eich cynnig yn ymwneud ag ennill neu golli unedau preswyl neu newid y defnydd a wneir o unedau preswyl?

17. 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:
Dosbarth defnydd

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

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

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

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

B2 - Diwydiant cyffredinol

2270

0

2270

2270

Cyfanswm

2270

0

2270

2270

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

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

Ydy

Nac ydy

Nodwch yr wybodaeth ganlynol am nifer y gweithwyr a gyflogir:
Math

Amser llawn

Rhan amser

Gweithwyr a gynigir

3

Gweithwyr presennol

2
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Cyfwerth ag amser llawn

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

Ie

Na

Nodwch yr oriau agor (ee 15:30) ar gyfer pob defnydd a gynigir nad yw’n ddefnydd preswyl, os yw’r oriau agor yn hysbys i chi:
Defnydd

Dydd Llun i ddydd
Gwener

Dydd Sadwrn

Dydd Sul a Gwyliau
Banc

B2 - Diwydiant cyffredinol

Amser agor: 07:30
Amser cau: 19:30

Amser agor: 07:30
Amser cau: 19:30

Amser agor: 09:00
Amser cau: 16:00

Ddim yn
gwybod

20. Prosesau a pheiriannau 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:
The processes involved within the proposed development are as follows;
-Residual waste will be delivered to the site in RCVs (Refuse Collection Vehicles). The residual waste will be tipped directly into one the designated bays. The
residual waste will then be loaded into Walking Floor trailers for onward movement to Viridor’s EfW facility in Cardiff for energy recovery.
-DMR (Dry Mixed Recyclate) will be delivered to the site bagged in RCVs. The DMR will be tipped directly into the designated bay. The DMR will then be
loaded into Walking Floor or Ejector trailers for onward movement for sorting at a UK Materials Recycling Facility currently CWM Environmental in Carmarthen.
-Absorbant Hygiene Products (AHP's) will be delivered to the site bagged and tipped in the designated bay. Within one hour of tipping, the AHPs will be moved
via loading shovel into a designated fully sealed skip. Within 72 hours the skip will be moved from site and the AHPs sent for Recycling in Wales.
-During emergency situations, Unit 29A has two bays which can be used to store either baled card or baled mixed cans and plastics which ordinarily would be
stored in Unit 41. In the event these bays are utilised, a fork lift truck with bale clamps will be used to transport bales to and from unit 29A.
. Mae’r prosesau sy’n rhan o’r datblygiad arfaethedig fel a ganlyn:
•Bydd gwastraff gweddilliol yn cael ei ddanfon i’r safle mewn Cerbydau Casglu Sbwriel (RCVs). Caiff y gwastraff gweddilliol ei dipio’n uniongyrchol yn un o’r
cilfachau dynodedig. Yna, bydd y gwastraff gweddilliol yn cael ei lwytho i drelars â lloriau symudol er mwyn symud ymlaen i gyfleuster Troi Gwastraff yn Ynni
Viridor yng Nghaerdydd ar gyfer adfer ynni.
•Bydd Deunydd Ailgylchu Cymysg Sych (DMR) yn cael eu danfon i’r safle mewn RCVs. Caiff y DMR ei dipio’n uniongyrchol i’r cilfachau dynodedig. Yna, bydd y
DMR yn cael ei lwytho ar drelars â lloriau symudol neu godi er mwyn ei symud ymlaen i Gyfleuster Deunyddiau Ailgylchu’r DU, CWM Environmental yng
Nghaerfyrddin ar hyn o bryd.
•Bydd Cynnyrch Hylendid Amsugnol (AHP) yn cael eu danfon i’r safle mewn bagiau a’u tipio yn y gilfach ddynodedig. O fewn awr o dipio, bydd y Cynnyrch
Hylendid Amsugnol yn cael ei symud gan ddefnyddio rhaw lwytho i sgip wedi’i selio’n llawn. O fewn 72 awr bydd y sgip yn cael ei symud o’r safle a’r AHPs yn
cael eu hanfon i’w hailgylchu yng Nghymru.
•Mewn sefyllfa o argyfwng, mae gan Uned 29A ddwy gilfach y gellir eu defnyddio i storio naill ai bwndeli o gerdyn neu ganiau cymysg a phlastigion a fyddai fel
arfer yn cael eu storio yn Uned 41. Os yw’r cilfachau hyn yn cael eu defnyddio, bydd wagen fforch godi gyda chlampiau byrnau yn cael ei ddefnyddio i gludo’r
bwndeli i Uned 29A ac oddi yno.
A yw'r cynnig yn ymwneud â datblygiad rheoli gwastraff?

Ydy

Nac ydy

Llenwch y tabl canlynol

Gorsafoedd trosglwyddo

Cyfanswm maint y lle gwag mewn metrau ciwbig, gan
gynnwys gwaith gorlenwi peirianegol ond heb ystyried
deunydd gorchuddio neu ddeunydd adfer (mewn tunelli yn
achos gwastraff solet neu mewn litrau yn achos gwastraff
hylifol)

Uchafswm y gwastraff sydd i'w brosesu'n weithredol yn
flynyddol, mewn tunelli (neu litrau yn achos gwastraff hylifol)

74000 Tunell

74000 Tunell

Nodwch uchafswm y gwastraff sydd i'w brosesu'n weithredol yn flynyddol mewn perthynas â'r ffrydiau gwastraff canlynol:
Uchafswm y gwastraff sydd i’w brosesu’n weithredol yn flynyddol
Gwastraff trefol

74000

Tunell

Os yw hwn yn gais sy'n ymwneud â thirlenwi, bydd angen i chi ddarparu mwy o wybodaeth cyn y gellir dod i benderfyniad ynghylch eich cais. Dylai
eich awdurdod cynllunio gwastraff egluro ar ei wefan pa wybodaeth y mae ei hangen arno

21. 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?
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Ie

Na

22. Sylweddau peryglus
A yw'r cynnig yn ymwneud ag unrhyw wastraff peryglus?

Ie

Na

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

Ydw

Nac ydw

Os 'Ydw' oedd eich ateb, darparwch fanylion:
Site visits and information sessions were held with Local County Council Members, Pembroke Dock Town Council Members and members of staff from South
Pembrokeshire Hospital.
A drop in session was also held for the community to enable local residents to come and find out more about the application.
Cynhaliwyd ymweliadau â’r safle a sesiynau gwybodaeth gydag Aelodau Lleol y Cyngor Sir, Aelodau Cyngor Tref Doc Penfro ac aelodau o staff Ysbyty De Sir
Benfro.
Cynhaliwyd sesiwn galw heibio hefyd i ' r gymuned er mwyn galluogi trigolion lleol i ddod i wybod mwy am y cais.

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

Gellir

Na ellir

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)
Yr asiant
Yr ymgeisydd
Person arall

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

Do

Naddo

Os 'Do' oedd eich ateb, rhowch y wybodaeth ganlynol am y cyngor a gawsoch (bydd hynny'n helpu'r awdurdod i ddelio â'r cais yn fwy effeithlon):
Enw'r swyddog:
Teitl
Enw cyntaf
Cyfenw
Cyfeirnod

PD/0017/19

Dyddiad (Rhaid i'r dyddiad hwn fod cyn dyddiad cyflwyno'r cais)

Manylion y cyngor a gafwyd cyn cyflwyno'r cais

26. 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
(ch) yn perthyn i aelod etholedig
A oes unrhyw rai o'r datganiadau hyn yn berthnasol i chi?

Oes

Os 'Oes' oedd eich ateb, darparwch enw'r unigolyn dan sylw, ei swydd a'ch perthynas ag ef/â hi:
Richard Brown - member of staff for Pembrokeshire County Council / aelod o staff Cyngor Sir Penfro

27. Tystysgrifau Perchenogaeth
Tystysgrif Perchenogaeth - Tystysgrif B - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
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Nag oes

27. Tystysgrifau Perchenogaeth
Rwyf yn ardystio fy mod/Mae’r ymgeisydd yn ardystio ei fod wedi rhoi’r rhybudd gofynnol i bawb arall (a restrir isod) a oedd, 21 diwrnod cyn dyddiad y
cais hwn, yn berchnogion (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 hwn yn berthnasol iddo.
Perchennog/Tenant amaethyddol
Enw'r perchennog

Milford Haven Port Authority / Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau

Rhif
Ôl-ddodiad
Enw'r t
Cyfeiriad llinell 1

Gorsewood Drive

Cyfeiriad llinell 2
Tref / Dinas

Milford Haven / Aberdaugleddau

Cod post

SA73 3ER

Y dyddiad y rhoddwyd y
rhybudd

Swyddogaeth yr unigolyn
Yr ymgeisydd
Yr asiant
Teitl

Mr

Enw cyntaf

Richard

Cyfenw

Brown

Dyddiad y datganiad

Gwnaed y datganiad

28. 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
Swyddogaeth yr unigolyn
Teitl

Mr

Enw cyntaf

Richard

Cyfenw

Brown

Yr ymgeisydd

Dyddiad y datganiad

Gwnaed y datganiad
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Yr asiant

29. Datganiad
Rwyf i/Rydym ni gan hynny’n gwneud cais am ganiatâd cynllunio, yn unol â’r manylion a geir yn y ffurflen hon a’r cynlluniau/lluniadau a’r wybodaeth
ychwanegol sy’n cyd-fynd â hi. Rwy'n cadarnhau, hyd y gwn, bod unrhyw ffeithiau a nodir yn wir ac yn gywir a bod unrhyw safbwyntiau a roddir yn safbwyntiau
gwirioneddol y sawl sy'n eu rhoi.
Dyddiad (ni all y
dyddiad hwn fod cyn
dyddiad cyflwyno’r
cais)
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