
PWYLLGOR CYNLLUNIO 
 
DYDD MERCHER, 20 MAWRTH 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd K Jones(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Lay, Ahmed, Asghar Ali, Driscoll, Gordon, Hudson, 
Jacobsen, Jones-Pritchard a/ac Sattar 
 

70 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Y Cynghorydd Congreve 
 
71 :   COFNODION  
 
Llofnodwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Chwefror 2019 fel cofnod cywir. 
 
72 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
CYNGHORDD                               EITEM                               RHESWM 
 
Gordon                                 95 Fairleigh Road                Cynghorydd y Ward 
Gordon                                 32, Heol y Gadeirlan           Cynghorydd y Ward  
Gordon                                 95 Fairleigh Road               Cynghorydd y Ward        
 
 
73 :   DEISEBAU  
 

(i) Cais rhif, 18/01882/DCH, 95 Fairleigh Road, Glan-yr-afon 
(ii) Cais rhif 16/02758/MJR, 45-47 Drysgol Road, Radur 
(iii) Cais rhif, 18/03028/DCH, St Peblig, 1 Cathedral Green, Llandaf 
(iv) Cais rhif, 18/03028/DCH, St Peblig, 1 Cathedral Green, Llandaf (Caniatâd 

Adeilad Rhestredig) 
(v) Cais rhif, 19/02178/DCH, Sycamore Lodge, Gabalfa Road, Ystum Taf  

 
Mewn perthynas â (i) a (iii) siaradodd y deisebwyr ac ymatebodd yr 
ymgeisydd/asiantau.  
 
74 :   CEISIADAU RHEOLI DATBLYGU  
 
Ystyriodd y Pwyllgor yr atodlen o geisiadau rheoli datblygu a gyflwynwyd yn unol â 
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990: 
 
PENDERFYNWYD:  Yn unol â’r pwerau a ddirprwyir i’r Pwyllgor, dylai’r 
cymwyseddau rheoli datblygu gael eu pennu yn unol â’r argymhellion fel y disgrifir yn 
adroddiad Cyfarwyddwr Gweithrediadau’r Ddinas yn amodol ar ddiwygiadau pellach 
fel y disgrifir isod ac y dylid rhoi rhybudd am y penderfyniadau yn unol ag Adran 70 
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 neu Adran 16 neu Adran 74 Deddf Cynllunio 
(Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990  
 
 

CEISIADAU A GANIATEIR  



 
18/01065/MJR – TREGANNA  
 
CANOLFAN DEULU TREGANNA, TŶ SUFFOLK, ROMILLY ROAD (Caniatâd Ardal 
Gadwraeth) 
Dymchwel Estyniadau Modern i Dŷ Suffolk a dymchwel wal sy’n bodoli yn rhannol. 
 
18/01820/MJR – RADUR 
 
45-47 DRYSGOL ROAD 
Cynnig i ddymchwel aneddiadau ac adeiladau allanol.  Adeiladu dau floc 3 llawr, pob 
un gyda 9 o fflatiau hunangynhaliol gydag amwynderau, lle parcio, storfeydd beiciau 
a sbwriel ar y safle ac adeiladu annedd 4 ystafell wely ar wahân gyda mynediad 
newydd ar Drysgol Road. 
 
18/01882/DCH – GLAN-YR-AFON 
 
95 FAIRLEIGH ROAD 
Estyniad dwbl i’r cefn a newid llofft   
 
18/02602/MJR – GLAN YR AFON  
HEOL Y GADEIRLAN (Caniatâd Ardal Gadwraeth) 
 
Dymchwel estyniad cefn 
 
18/02921/DCH – PENYLAN 
 
HALEWELL HOUSE, MELROSE AVENUE 
Estyniad arfaethedig i’r ochr gyda dormer i’r cefn. 
 
Yn amodol ar argymhelliad ychwanegol i ddarllen: 
 
‘Y hysbysir yr ymgeisydd bod y bydd pob datblygiad gan gynnwys ffasgia, nwyddau 
dŵr glaw a throediadau ar dir yr ymgeisydd yn unig ac ni fydd yn tresmasu ar dir 
cyfagos’  
 
18/03029/DCH 
 
SANT  PEBLIG, 1 CATHEDRAL GREEN, LLANDAF (Caniatâd Adeiladau 
Rhestredig) 
Dymchwel yn rhannol ar y llawr gwaelod ac estyniad 2 lawr newydd i’r cefn. 
 

CAIS A GANIATEIR WRTH WEITHREDU 
RHWYMEDIGAETH GYNLLUNIO YN UNOL AG 
ADRAN 106 DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 
1990:  
 
18/01064/MJR – TREGANNA  
 
CANOLFAN DEULU TREGANNA, TŶ SUFFOLK, ROMILLY ROAD,  



Dymchwel estyniadau modern i Dŷ Suffolk a dymchwel wal bresennol yn rhannol a 
thorri coed bresennol, ailddatblygu preswyl yn Nhŷ Suffolk er mwyn darparu 10 fflat a 
7 tŷ tref, wal amnewid, plannu coed, trefniadau mynediad wedi’u diwygio, darpariaeth 
parcio a mannau agored/tirlunio. 
 
18/01598/MJR – CAERAU 
 
TIR GER RHIF 5, FFORDD YR EGLWYS 
Datblygiad arfaethedig o 17 o fflatiau a gwaith cysylltiedig. 
 
Yn amodol ar ddiwygio Argymhelliad 3 i nodi: 
 
Caiff yr asesiadau halogi ac effeithiau tir ansefydlog eu hystyried ar sail y wybodaeth 
orau sydd ar gael i’r Awdurdod Cynllunio ac nid ydynt o angenrheidrwydd yn 
gynhwysfawr.  Mae’r Awdurdod yn arfer diwydrwydd dyladwy wrth asesu’r 
traweffeithiau hyn, fodd bynnag fe’ch atgoffir fod y cyfrifoldeb dros 

(i) bennu hyd a lled ac effaith cyfyngiadau o’r fath a; 
(ii) sicrhau bod unrhyw ddeunyddiau a ddaw i’r safle (gan gynnwys pridd, isbridd, 

agregau ac agregau/priddoedd wedi eu hailgylchu neu eu cynhyrchu) yn 
gemegol addas ar gyfer eu defnydd arfaethedig yn y pen draw.  Ni ddylid 
mewnforio gwastraff rheoledig dan unrhyw amgylchiadau.  Mae’n drosedd o 
dan adran 33 Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 i osod gwastraff rheoledig ar 
safle heb drwydded addas ar gyfer rheoli gwastraff.  Ni chaniateir y canlynol ar 
safle datblygu: 

 

 Gwastraff dymchwel heb ei brosesu / trefnu. 

 Unrhyw ddeunyddiau yn deillio o safle sydd wedi ei gadarnhau fel un wedi ei 
halogi neu o bosibl wedi ei halogi gan sylweddau cemegol neu ymbelydrol. 

 Bonion, dail a phridd sy’n cynnwys rhisomau Llysiau'r Dial.  Yn ychwanegol i 
adran 33 uchod, mae hefyd yn drosedd o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn 
Gwlad 1981 i ymledu’r chwyn ymledol hwn; a   

 
(iii) Bod y cyfrifoldeb o sicrhau datblygiad a meddiannaeth ddiogel ar y safle ar 

ysgwyddau’r datblygwr. 
 
Dylai unrhyw argymhellion ar gyfer tir ansad posibl ystyried y cyfyngiadau ffisegol a 
chemegol ac fe allai gynnwys gweithredu ar adfeddiannu tir neu waith adferol arall er 
mwyn galluogi defnydd o’r tir ansad. 
 
Mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol wedi dyfarnu ar y cais ar sail y wybodaeth sydd ar 
gael iddo, ond nid yw hyn yn golygu y gellir ystyried bod y tir yn rhydd o halogiad. 

 
 
18/02601/MJR – GLAN YR AFON  
 
32 HEOL Y GADEIRLAN 
Addasu 32 Heol y Gadeirlan o swyddfa B1 i 17 o unedau preswyl C3 gan gynnwys 
dymchwel ac ail-godi estyniad yn y cefn; tirlunio; mannau parcio; mynediad a gwaith 
atodol cysylltiedig. 
 

CEISIADAU WEDI’U GWRTHOD  
 



18/02699/DCH – YSTUM TAF 
 
SYCAMORE LODGE, GABALFA ROAD 
Cadw estyniad deulawr fel y’i hadeiladwyd 
 
18/03028/DCH – LLANDAF 
 
SANT  PEBLIG, 1 CATHEDRAL GREEEN 
Dymchwel yn rhannol ar y llawr gwaelod ac estyniad 2 lawr i’r cefn 
 
 
 
19/00282/MNR – GLAN-YR-AFON 
 
26 CLARE STREET 
Dileu Amod 5 14/00341/DCI – i alluogi tecawê bwyd poeth 
 
75 :   ADRAN 118 GORCHYMYN DILEU, DEDDF PRIFFYRDD.  
 
Gofynnodd yr adroddiad i’r Pwyllgor gyfarwyddo Gwasanaethau Cyfreithiol i wneud 
Gorchymyn Dileu, mewn perthynas ag Ilfracombe Crescent, Llanrhymni. 
 
PENDERFYNWYD:  CYTUNODD y Pwyllgor i roi cyfarwyddyd i’r Gwasanaethau 
Cyfreithiol i fwrw ymlaen â Gorchymyn Dileu Adran 118 Deddf Priffyrdd 1980. 
 
76 :   CEISIADAU WEDI EU PENDERFYNU GAN BWERAU DIRPRWYEDIG - 

CHWEFROR 2019  
 
Nodwyd 
 
77 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim 
 
78 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – 17 EBRILL 2019  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 3.06 pm 
 


