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Caru Sir Benfro... Love Pembrokeshire…
Caru ailgylchu
Love recycling

Beth sy’n newid?

• Rydym wedi darparu cynwysyddion a sachau newydd ar gyfer eich cerdyn,
cartonau, papur, plastigion a metelau.
•O
 ’r 4ydd o Dachwedd, gwahanwch eich eitemau ailgylchadwy i’ch
cynwysyddion a sachau newydd a phwysau ynddynt, caewch y caeadau, a
rhowch nhw allan i’w casglu cyn 6.30yb. Os byddwch yn gosod eich cynwysyddion allan
y noson cyn y diwrnod casglu, peidiwch â’u rhoi allan yn rhy gynnar, os gwelwch yn dda.
• Mae’n bosibl y bydd eich diwrnod casglu ailgylchu a gwastraff na ellir ei
ailgylchu (gweddilliol) yn newid. Gallwch wirio hyn ar y calendr y gwnaethom ei
anfon atoch yn ddiweddar, neu edrychwch ar ein gwefan, os gwelwch yn dda.
• Bydd eich ailgylchu yn parhau i gael ei gasglu’n wythnosol.
• Bydd eich casgliadau gwastraff na ellir ei ailgylchu (gweddilliol) yn newid i 3 bag a
gesglir unwaith bob 3 wythnos. Dim ond sbwriel a roddir allan yn y bagiau llwyd
newydd a ddarparwn fydd yn cael eu casglu.
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Beth sy’n mynd i ba gynhwysydd?
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Ewch draw i’n gwefan i ddysgu mwy am beth sy’n mynd i ba gynhwysydd.
Plygwch neu torrwch eich cardfwrdd i wneud yn siŵr ei fod yn ffitio yn y sach las.
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Cerdyn a chardfwrdd

Dim diolch Cardfwrdd gwlyb, cardfwrdd budr neu wedi’i staenio a
chardiau â llwch llachar (glitter) arnynt. Tynnwch y tâp selo oddi ar y bocsys.
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Papur

Dim diolch Papur wal, papur lapio ffoil neu fagiau anrhegion
ffoil, hancesi papur, papur cegin a cherdyn.
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Plastigion, caniau, erosolau gwag,
ffoil a chartonau bwyd a diod

Dim diolch Plastig du neu frown, bagiau lapio nwyddau, bagiau a haenau
plastig, pecynnau creision, swigod lapio, polystyren, teganau a phlastigion caled
eraill, pecynnau bwyd, caniau nwy, tanwyr a batris.

Poteli a jariau gwydr
Parhewch i ddefnyddio eich bocs ailgylchu
gwydr i ailgylchu eich poteli a jariau gwydr glân
bob wythnos.

Gwastraff bwyd
Parhewch i ddefnyddio eich cadis a bagiau
gwastraff bwyd bob wythnos. Peidiwch â rhoi
pecynnau bwyd neu hylifau yn eich cadi bwyd.

Beth arall allaf ei ailgylchu ar ymyl
y ffordd?
Gellir ailgylchu eitemau newydd fel cartonau bwyd a
diod (cartonau Tetra Pak), a photiau a thybiau plastig
trwy eu rhoi yn y sach goch ailddefnyddiadwy.
Gellir ailgylchu batris o’r cartref hefyd, ar wahân i’ch
ailgylchu arall. Gwnewch hyn trwy eu rhoi mewn bag
plastig bach clir, a’u gosod ar ben eich cadi gwastraff
bwyd gwyrdd.
Caiff yr ailgylchu i gyd ei gasglu bob wythnos.
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Newidiadau i’ch gwastraff gweddilliol
Mae casgliadau gwastraff na ellir ei ailgylchu (gweddilliol) yn
newid i gasgliad bob 3 wythnos. Byddwn yn rhoi 52 o sachau
llwyd y flwyddyn i aelwydydd. Mae’r newid hwn yn golygu y
bydd pob aelwyd yn cael ei chyfyngu i roi 3 sach lwyd o sbwriel
allan i’w casglu unwaith bob 3 wythnos, a dim ond y sbwriel a
roddir allan yn y bagiau a ddarparwn gaiff ei gasglu.
Bydd darpariaeth ychwanegol ar gyfer teuluoedd mawr. Cewch
fwy o wybodaeth am sut i gofrestru ar ein gwefan:
■	Bydd aelwydydd gyda 6-7 o breswylwyr yn cael un bag
gwyrdd ychwanegol ar gyfer pob casgliad
■	Bydd aelwydydd gydag 8-9 o breswylwyr yn cael dau fag
gwyrdd ychwanegol ar gyfer pob casgliad

Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu
Waste taken to our Waste and Recycling Centres will need
to be separated to ensure all recyclable materials are
placed in the correct containers. No recyclable items will be
accepted in the general waste container, please separate
before you come to the centre and recycle where possible.

Pam ydyn ni’n newid o fagiau oren?
Bydd gwasanaeth ailgylchu a gwastraff newydd Sir Benfro yn sicrhau cynnydd
yn symiau ac ansawdd yr ailgylchu a gesglir ac yn sicrhau ein bod yn gweithredu
mewn ffordd gynaliadwy, gyfrifol, yn diogelu ein Sir a’n harfordir. Mae Llywodraeth
Cymru wedi gosod targed i ailgylchu 70 y cant erbyn 2025, a dyna pam rydym
yn gwneud newidiadau i’ch casgliadau ailgylchu i ddilyn Glasbrint Casgliadau
Llywodraeth Cymru. Bydd dirwyon i Awdurdodau Lleol sy’n methu â chyrraedd eu
targedau.

www.sir-benfro.gov.uk/gwastraff-ac-ailgylchu
Argraffwyd y daflen hon ar bapur wedi’i ailgylchu

01437 764551

