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Ffigur 1 - Ardal Gadwraeth Ffordd Grosvenor 
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c y f l w y n i a d 
  

Dynodi Ardal Gadwraeth 
1.1 Mae Adran 69 o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau 
Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 yn gofyn bod 
Awdurdodau Lleol yn enwi "ardaloedd o ddiddordeb 
pensaernïol neu hanesyddol arbennig sydd â chymeriad neu 
olwg y mae'n ddewisol eu cadw neu gyfoethogi" i'w dynodi 
fel ardaloedd cadwraeth. 

Diben 
1.2   Diben Asesiad a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth
 
yw gwneud y canlynol:
 

●	 Darparu diffiniad eglur o ddiddordeb pensaernïol neu
 
hanesyddol arbennig ardal
 

●	 Nodi sut mae modd cadw a gwella ei nodweddion 

unigryw trwy'r Cynllun Cyfoethogi
 

●	 Atgyfnerthu'r cyfiawnhad dros ddynodi 

●	 Creu cyd-destun eglur i ddatblygiad yn y dyfodol yn 

unol â pholisïau ardaloedd cadwraeth yn y cynllun 

datblygu
 

●	 Bod yn gyfrwng cyfranogiad a chynyddu 

ymwybyddiaeth
 

Ardal Gadwraeth Ffordd Grosvenor 
1.3 Bwriad yr Asesiad a Chynllun Rheoli hwn yw 
hyrwyddo a chefnogi datblygiadau sy'n cyd-fynd â, neu'n 
cyfoethogi, cymeriad Ardal Gadwraeth Ffordd Grosvenor. 
Nid yw'n ceisio mygu newid. Y nod yw cael cydbwysedd fel 
bod buddiannau cadwraeth yn cael eu pwysau llawn 
gyferbyn yr angen i newid a datblygu. Dynodwyd Ardal 
Gadwraeth Ffordd Grosvenor gyntaf ar 26 Medi 1990 a'i 
diwygio ar 6 Gorffennaf 2007.  Mae'r ddogfen hon yn 
ymwneud yn bennaf â'r rhesymau dros y dynodiad, diffinio'r 

1 Cyflwyniad
 
rhinweddau sy'n ffurfio ei diddordeb, cymeriad a golwg 
pensaernïol a hanesyddol arbennig. Ni ddylid cymryd bod 
absenoldeb unrhyw adeilad, nodwedd neu fan yn awgrymu 
nad yw o unrhyw ddiddordeb. 

Cyd-destun Cynllunio 
1.4 Dylid darllen y Datganiad hwn ar y cyd â Chynllun 
Datblygu Unedol Wrecsam 2005 mabwysiedig, a 
chyfarwyddyd polisi cynllunio cenedlaethol, yn arbennig 
Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96 Cynllunio a'r 
Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac 
Ardaloedd Cadwraeth. 

Stryt Gerallt, 
Cyfarwyddyd 
Erthygl 4(2) 
1.5 Bu Cyfarwyddyd 
Erthygl 4(2) mewn 
grym yn Stryt Gerallt 
ers 6 Gorffennaf 2007. 
Diben y Cyfarwyddyd yw sicrhau bod addasiadau i flaenau'r 
anheddau hynny sy'n gwneud cyfraniad arbennig at gymeriad 
a golwg yr ardal yn cael eu gwneud yn ystyriol. Fel arfer 
mae angen Caniatâd Cynllunio ar gyfer addasiadau i 
ffenestri, drysau, cynteddau, muriau terfyn ac ati, lle bydd 
effaith ar olwg blaen gweladwy. 

Lleoliad 
1.6 Wrecsam yw'r dref fwyaf yng Ngogledd Cymru ac mae 
ganddi swyddogaeth ranbarthol fwyfwy pwysig ym myd 
addysg, cyflogaeth ac adwerthu. Mae'r dref yng Ngogledd
ddwyrain Cymru, yn agos at y ffin â Sir Gaer, tuag 8 milltir 
i'r de o Gaer ar gefnffordd yr A483.  Mae Ardal Gadwraeth 
Ffordd Grosvenor yn canoli ar echelin â ffurfiwyd gan 
Ffordd Grosvenor a Ffordd y Llwyni, i'r gogledd-orllewin o 
ganol y dref. 
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Daeareg 
1.7 Mae Wrecsam yn bennaf yn gorwedd o gwmpas y 
gyfuchlin 80 metr, a'r ddaeareg sylfaenol yw cymysgedd 
cyfoethog o dywodfaen, carreg galch, clai a haenau glo 
carbonifferaidd, o ble daeth y deunyddiau adeiladu lleol 
neilltuol. 

Ymgynghori 
1.8 Ymgynghorwyd ar y ddogfen hon â Chynghorau 
Cymuned, aelodau'r Cyngor ac amrywiaeth o gyrff a 
grwpiau gyda diddordeb yn yr amgylchedd hanesyddol a'r 
cylch lleol. Ymgynghorwyd â chyrff statudol fel Cadw 
hefyd. Ymgynghorwyd â'r cyhoedd yn ystod Ionawr a 
Chwefror 2009 gan gynnwys arddangosfeydd cyhoeddus yn 
nerbynfa Swyddfeydd Stryt y Lampint ac yn Amgueddfa 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam. 
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2.1 Mae Ardal Gadwraeth Ffordd Grosvenor i'r gogledd
orllewin o ganol masnachol y dref ac mae'n ymgorffori 
Ffordd Grosvenor, Ffordd y Llwyni a rhannau o Ffordd 
Bradle, Stryt y Rhaglaw, Maes Caxton, Stryt y Brenin, 
Ffordd Rhosddu a Ffordd Parc y Llwyni. Mae rhan o 
gampws Coleg Iâl ynddi hefyd. 

Stryt y Rhaglaw 
2.2 Yn bendant wedi cael ei henw ar ôl y Rhaglyw
 
Dywysog, datblygwyd Stryt y Rhaglaw ynghanol y 19eg
 
ganrif fel prif echelin allan o'r dref i'r gorllewin, gydag
 
adeiladau dinesig pwysig yn cael eu hadeiladu ar ei hyd. 


2.3 Adeiladwyd yr adeilad hynaf yn 1838-39 fel Clafdy i 
gynllun y pensaer Edward Welch o Lerpwl.  Gydag 
estyniadau mawr o'r 20fed ganrif gynnar, mae ar hyn o bryd 
yn cartrefu Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Glynd@r.  Yn 
dilyn agor yr Ysbyty Coffa newydd ar Ffordd Rhosddu yn 
1926, defnyddiwyd yr adeiladau gan Goleg Technegol Sir 
Ddinbych ac, yn ddiweddarach, gan Goleg Celf NEWI. 
Mae'n Adeilad Rhestredig Gradd II.  Ar ei bwys mae 
enghraifft dda o d~ tref Fictoraidd, hefyd yn Adeilad 
Rhestredig Gradd II sydd hefyd cael ei ddefnyddio gan y 
Brifysgol. 

2.4 Adeiladwyd Cadeirlan Babyddol y Santes Fair yn 
1857 ar draul Richard Thompson, meistr haearn a 
pherchennog pwll glo'r Ffrwd, er cof am ei wraig Ellen. 
Cafodd ei ddylunio gan E.W. Pugin, yn yr arddull 
Addurnog Cynnar ac fe'i hadeiladwyd o gerrig patrymog ac 
wedi'u sgwario gyda th~r a meindwr nodedig. Am y terfyn 
â'r gadeirlan mae t~ offeiriad yn yr arddull gothig ac mae'n 

2 Hanes a Datblygiad
 

ffurfio rhan annatod o'r cynlluniau ar gyfer y safle, gyda'r 
ddau'n Adeiladau Rhestredig Gradd II.  Codwyd neuadd y 
plwyf, sy'n wynebu Ffordd Bradle, yn 1913 ac mae'n un o'r 
mwyaf yng Nghymru yn ôl pob sôn. 

2.5 Adeiladwyd hen Adeiladau'r Sir, Amgueddfa Wrecsam 
heddiw, fel barics milisia yn 1857-58 i gynlluniau Thomas 
Penson ieuaf; ac fe'u haddaswyd yn 1879 yn orsaf heddlu 
ranbarthol a llys ynadon - mae'r adeiladau'n Gr@p 
Rhestredig Gradd II 

2.6 Mae rhifau 1 a 2 Ffordd Grosvenor yn Adeiladau 
Rhestredig Gradd II fel enghreifftiau da o'r adeiladau fila 
oedd yn nodwedd mor hynod o ddatblygiad Wrecsam yn y 
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19eg ganrif ddiweddar.  Maent yn adeiladau amlwg iawn Gummow, mewn arddull wedi'i fila Eidalaidd syml. 
gyda gwerth fel gr@p ar y cyd â'r Gadeirlan Babyddol ar y Rhestrwyd rhifau 26 a 28 ym mhen gogledd-ddwyrain y 
gyffordd â Stryt y Rhaglaw. Adeiladwyd Rhif 1, yn dwyn yr ffordd hefyd fel 
enw Grosvenor Lodge, yn 1869 gan J.R. Gummow, y pâr o filâu gyda 
pensaer lleol oedd yn gyfrifol am lawer o ddatblygiad manylion da ac 
maestrefol y dref yn rhan olaf y 19eg ganrif. Codwyd rhif mewn cyflwr da. 
2 Ffordd Grosvenor tua 1870, efallai i gynlluniau 

Stryt y Brenin 
2.7 Yn ôl y sôn Stryt y Brenin oedd y stryd breswyl 1820. Codwyd y Drindod, Eglwys Bresbyteraidd Cymru, ar 
gyntaf a gynlluniwyd yn ffurfiol yn Wrecsam, ac roedd ben dwyreiniol Stryt y Brenin yn 1902, gan ddefnyddio 
wedi cael ei sefydlu erbyn 1828. Mae rhan fwyaf yr brics coch lleol Rhiwabon gydag addurniadau tywodfaen, 
adeiladau ar ochr orllewinol y stryd yn dyddio o'r 18fed ac mae'n Adeilad Rhestredig fel enghraifft dda o gynllun 
ganrif neu'n gynnar yn y 19eg ganrif ac o arddull Sioraidd. eglwys a neuadd o'r 20fed ganrif gynnar o frics Rhiwabon. 
Eto yn ôl pob sôn roedd gerddi preifat o flaen y tai hyn yn Lluniwyd hi yn yr arddull Unionsyth ac mae ganddi 
wreiddiol. Mae bron yn bendant yr enwyd y stryd er clod glochdwr neilltuol. 
i'r Brenin Siôr IV oedd wedi bod yn Dywysog Rhaglyw tan 

Ffordd Grosvenor a Ffordd y Llwyni
 
2.8 Daw Ffordd Grosvenor o deulu Grosvenor Plas Eaton, parchedig, cyhoeddwr, meddyg, cyffeithiwr a phregethwr 
Caer, a ddaeth yn fwy adnabyddus fel y Dugiaid gyda'r Bedyddiwr, dilledydd, gwerthwr esgidiau, deiliad 
Westminster yn ddiweddarach.  Gosodwyd y ffordd trwy stociau rheilffyrdd a chorfforaethau, ysgrifennydd 
dir agored yn dwyn yr enw Cae Derwen gan ddilyn llwybr yswiriant, deintydd, cyfreithiwr, gweinidog, haearnwerthwr, 
yn dwyn yr enw Rope Walk.  Gosodwyd Ffordd y Llwyni teiliwr a bragwr. 
trwy ardal a adwaenid yn y 18fed ganrif fel Pant y Crydd 

2.11 Roedd enw unigol ar bob eiddo, fel Grosvenor Lodge, 
ac Erw Row; erbyn y 19eg ganrif gynnar yr ardal roedd yn 

Irvon Villa, Belgrave House, Kelso Villa, Brynhyfryd, Plas 
cael ei galw'n Grove Park. 

Darland, Bodlondeb, a Nythfa, oedd yn ychwanegu at yr 
2.9 Cynlluniwyd Ffordd Grosvenor a Ffordd y Llwyni ymdeimlad o le. Fel arfer, cerfiwyd yr enwau hyn yng 
rhwng 1861 a 1881 fel cylchoedd preswyl o fri ar gyfer ngwaith cerrig pileri adwyau'r eiddo ac mae llawer i'w 
dosbarth canol eginol Wrecsam.  Lluniwyd pob adeilad yn gweld hyd heddiw, er nad yw mwyafrif y cilbyst gwreiddiol 
bensaernïol unigol, y mwyaf nodedig ar ffurf filâu wedi goroesi. 
Eidalaidd, a'r cyfan yn rhoi sylw gofalus i fanylion. 

2.12 Erbyn 1951 roedd Ffordd Grosvenor wedi dod yn 
2.10 Roedd y preswylwyr gwreiddiol yn cynnwys stryd o swyddfeydd o fri gydag ond ychydig iawn o'r tai â 
cymysgedd diddorol o fferyllydd, hetiwr, pobydd, staff tâl phobl yn byw ynddynt. 
feistr, ysgol merched, amaethwr, masnachwr gwin, 

Stryt Gerallt 
2.13 Cynlluniwyd a datblygwyd y stryd hon yn y 1890au gynnwys corbelau a phaneli terracotta, balconïau bach 
fel tai pâr a thai rhes statws uchel ac fe'i henwyd ôl pob gydag rheilin addurnol, drysau coeth a ffenestri codi.  Mae 
tebyg ar ôl Gerald Grosvenor, mab y Dug Westminster ganddynt i gyd erddi blaen bach o fewn muriau brics a 
Cyntaf. Mae manylion helaeth ar y tai gyda thalcennau thywodfaen addurnol. 
grisiau brân neu Ffleminaidd, bricwaith addurnol gan 

Campws Coleg Iâl
2.14 Y prif adeilad hanesyddol yw hen Ysbyty Coffa Llwyni, a gynlluniwyd yn wreiddiol yn y 1860au, gan 
Wrecsam a Dwyrain Sir Ddinbych - a agorwyd yn 1926  gysylltu Ffordd Rhosddu a Ffordd Caer. Roedd yn rhoi at 
adeilad trawiadol gyda manylion da o fricsen gydag Ysgol Sirol y Bechgyn Grove Park ac Adran 
addurnau carreg ac yn sefyll yn ei diroedd ei hun. Mae yn Ddamweiniau'r ysbyty. Yn dilyn adeiladu darn y ffordd 
arddull fila Eidalaidd Fictoraidd canol gyda tho cribog a gylch fewnol rhwng Ffordd Rhosddu a Ffordd Caer a 
ffenestri'n arwain allan i falconïau. Yn rhedeg trwy'r Ffordd Powell, caewyd Ffordd Parc y Llwyni i draffig. 
campws mae cromlin goediog ddolennog Ffordd Parc y 
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3 Crynodeb o’r Cymeriad Arbennig
 
Lled Lleiniau Gwreiddiol a Llinellau 
Adeiladau Di-dor 
3.1 Mae'r rhain yn gryf a gwahanol iawn ymhob un o 
ardaloedd 
allweddol yr 
Ardal 
Gadwraeth. Er 
enghraifft, mae 
lleiniau Stryt y 
Brenin yn gul 

Manylion gyda'r eiddo'n 
sefyll yn union Terfyn 
ar y stryd a 3.3  Mae muriau 
rhythm terfyn yn ffurfio 
rheolaidd yn yn o nodweddion 
dod o batrwm cryf a chyson yr 
unffurf y ffenestri.  Fel cyferbyniad mae eiddo mwy ac ardal, yn enwedig 
unigol arbennig Ffordd Grosvenor a Ffordd y Llwyni'n sefyll ar hyd Ffordd Grosvenor a Ffordd y Llwyni. Yn gyffredinol 
yn ôl o'r ffordd o fewn eu tiroedd eithaf sylweddol eu adeiladwyd hwy o dywodfaen neu frics coch gyda chopinau 
hunain. Y patrymau adeiladu gwahanol hyn sy'n rhoi ei a chilbyst tywodfaen, yn aml gydag enw'r eiddo wedi'i 
chymeriad amrywiol ac unigryw i'r Ardal Gadwraeth, sy'n ysgythru arnynt, gan ychwanegu at yr ymdeimlad o le. 
bwysig wrth geisio deall datblygiad hanesyddol y dref. 

Nodweddion Pensaernïol 
Cyfraniad Coed a Mannau Agored 3.4 O fewn yr Ardal Gadwraeth mae amrywiaeth mawr o 
3.2 Mae coed ar hyd llwybr llinol hir Ffordd Grosvenor a gynlluniau ac addurnau gweddluniol gyda deunyddiau fel 
Ffordd y Llwyni, sy'n creu teimlad maestrefol deiliog ac yn gwaith cerrig nadd a therracotta - a rheilins o haearn 
cyfrannu at amgylchedd adeiladau rhestredig a heb eu addurnol. Mae'r rhain yn cyfrannu at amrywiaeth yr ardal ac 
rhestru fel ei gilydd. Mae'r coed aeddfed ar hyd Ffordd Parc at ei chymeriad a'i golwg drwyddi draw. 
y Llwyni'n creu cefnlen i adeiladau Campws Coleg Iâl. Ei 
diroedd a gynlluniwyd yn ffurfiol yw'r darn mwyaf Adeiladau o Bwys 
sylweddol o dir agored yn yr Ardal Gadwraeth efallai, er bod 3.5 Mae pump o'r adeiladau rhestredig yn yr Ardal 
gofod rhwng adeiladau Stryt y Rhaglaw, Ffordd Grosvenor a Gadwraeth yn dirnodau pensaernïol sy'n sefyll yng 
Ffordd y Llwyni'n peri'r patrwm strydoedd neilltuol ac yn nghyffiniau cyffordd Ffordd Grosvenor a Stryt y Rhaglaw; 
cyfrannu at amgylchedd yr adeiladau. maent yn Adeiladau Rhestredig Gradd II ac o werth 
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sylweddol fel gr@p. Y rhain yw 
Cadeirlan Babyddol y Santes Fair, yr 
Amgueddfa, Ysgol Gelf a Dylunio 
Prifysgol Glynd@r a rhifau 1 a 2 3

Ffordd Grosvenor.  Mae'r Drindod, y

Eglwys Bresbyteraidd Cymru, hefyd r

yn Adeilad Rhestredig ac mae'n e

ganolbwynt i Stryt y Brenin a Ffordd n

Rhosddu. g
e

Golygfeydd Pwysig i 
3.6 Mae Stryt y Rhaglaw'n cynnig golygfeydd hirbell o 
Fynydd Esclus, sy'n caniatáu gwerthfawrogi'r lleoliad y dref b
yn y cylch. Mae Ffordd Grosvenor, Ffordd y Llwyni a Stryt a
y Brenin yn hir a syth ac yn creu golygfeydd arwyddocaol a
yn yr Ardal Gadwraeth. 

Cyfraniad Adeiladau 
heb eu Rhestru 
.7 Nid yw mwyafrif yr adeiladau 
n yr Ardal Gadwraeth yn 
hestredig ond maent yn cyfrannu at 
i chymeriad neu olwg arbennig 
aill ai'n unigol neu fel rhan o 
r@p. Felly, dylai addasiadau gael 
u gwneud yn ystyriol os yw'r ardal 
gael ei chadw a'i gwella. Mae 

Cyfarwyddyd Erthygl 4(2) yn 
odoli yn Stryt Gerallt i sicrhau bod addasiadau i flaenau 
nheddau'n cael eu gwneud yn unol â chymeriad arbennig yr 
rdal. 
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4 Ardaloedd Nodwedd
 
Stryt y Brenin 
4.1 Sioraidd yw cymeriad a maint mwyafrif yr adeiladau 4.2 Mae llawer o'r cymeriad yn deillio o'r adeiladau 
hanesyddol ar hyd ochr orllewinol y stryd. Mae'r graddfa breswyl deulawr a thrillawr yn bennaf, sy'n agos at 
adeiladau'n agos at ei gilydd yn ffurfio rhes ei gilydd ar leiniau cul rheolaidd ac 
ddi-dor ar hyd ochr orllewinol y stryd, gyda yn ffurfio rhes ddi-dor.  Mae llinell 
phob eiddo'n agor yn union i'r palmant, gan afreolaidd y toeau gyda simneiau 
greu cymeriad agos. Mae nifer ohonynt yn yma ac acw, a ffenestri codi bach 
Adeiladau Rhestredig Gradd II sy'n yn ddwfn yn eu ciliau ar y lloriau 
adlewyrchu eu pwysigrwydd pensaernïol a cyntaf ac ail, yn creu dyfnder a 
hanesyddol ond mae'r adeiladau heb eu rhestru diddordeb i wyneb y stryd. Mae'r 
hefyd yn gwneud cyfraniad cadarnhaol o ran arddull bensaernïol gryfaf ac unol 
pensaernïaeth a gwerth trefwedd ac yn rhoi yn nodweddiadol Sioraidd gyda 
cydlyniad cryf i'r stryd. muriau brics, toeau llechi, cyrn 

simnai brics, cyrsiau deintell a 
phennau a siliau ffenestri addurnol. 

4.3   Codwyd rhifau 55 i 67 Stryt y 
Brenin i'r diben fel rhes o saith siop 
gyda lle byw uwch ben. 
Newidiwyd gweddill y tai ar y 
stryd yn bennaf yn ystod y 1920au 

gan Charles Caldicott, adeiladwr lleol a fu'n eu haddasu ar 
gyfer adwerthu a swyddfeydd. Mewnosodwyd blaen 
siopau ar gynllun traddodiadol gyda ffasgiâu, bonion 
ffenestri a philastrau ac mae'r rhain yn bwysig i gymeriad a 
golwg y stryd. O ddiddordeb arbennig yw rhif 15 Stryt y 
Brenin. Gwasanaethodd yr eiddo hwn yn wreiddiol fel 
Capel Pabyddol Dewi Sant a'i ddefnyddio ar gyfer addoli 
cyn codi Cadeirlan y Santes Fair yn 1857. Tynnwyd tu 
blaen yr adeilad yn y 1930au pan droswyd y llawr isaf yn 
siop. Manylion tywodfaen y bondo yw'r unig atgof o 
ddefnydd blaenorol yr adeilad. 

4.4 Mae'r Drindod, Eglwys Bresbyteraidd Cymru, yn 
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a r d a l o e d d  n o d w e d d 
  

sefyll ar ben dwyreiniol Stryt y Brenin, gyda'i chlochdwr 
neilltuol yn ffurfio canolbwynt pwysig i olygfeydd pell ar 
hyd Stryt y Brenin a Ffordd Rhosddu.  Adeiladwyd rhifau 7 
a 9 Ffordd Parc y Llwyni a Parc Lodge o gwmpas 1862 gan 
ffurfio gr@p gyda'r adeiladau ar ben Stryt y Brenin, sy'n 
clystyru o gwmpas yr eglwys ac yn creu amgylchedd 
hanesyddol ar gyffordd Ffordd Rhosddu a Stryt y Brenin. 

4.5 Roedd ochr ddwyreiniol Stryt y Brenin yn gyrtiau 
tennis tan y 1950au, pan gafodd ei datblygu fel gorsaf fysiau 
ganolog y dref. Ailddatblygwyd yr orsaf fysiau yn 2002 
mewn arddull bensaernïol gyfoes iawn, sy'n cyferbynnu'n 
gryf â chymeriad gweddill y stryd. 

14 
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Ffigur 4 - Stryt y Brenin 

Llinell Adeiladu Bwysig 

Trefynau Pwysig 

Adeilad o Bwys 

Terfyn Ardal Nodwedd 

Adeiladau o Ddiddordeb Gweledol neu 

Gr@p Trefwedd Pwysig 

Golygfa Bwysig 

Mur Terfyn Rhestredig 

Adeiladau Rhestredig 

� OS © Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl. 
Rhif Trwydded 100023429. 2009 GOGLEDD 
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a r d a l o e d d  n o d w e d d 
  

Stryt y Rhaglaw
 

4.6 Mae'r adeiladau cyhoeddus ar Stryt y Rhaglaw'n creu 4.9 Ar ochr ogledd-ddwyreiniol Stryt y Rhaglaw mae lôn 
ardal ddinesig drawiadol; mae'r mannau agored rhwng yr fechan o'r enw 
adeiladau'n bwysig iawn i'w hamgylchedd, fel y mae'r Maes Caxton 
palmentydd llydan a thriniaeth y gyffordd eang gyda Ffordd oedd unwaith, 
Grosvenor.  Mae'r mannau agored trefol o flaen yr fel y mae'r 
adeiladau hyn i gyd yn hanfodol i'w hamgylchedd a chreu enw'n awgrymu, 
ymdeimlad urddasol o le a balchder dinesig. yn safle hen 

waith argraffu a 
4.7 Daw cymeriad yr ardal hon o gyfuno pum adeilad 

ailddatblygwyd 
rhestredig allweddol o gwmpas cyffordd Stryt y Rhaglaw â 

yn adeilad 
Ffordd Bradle a Ffordd Grosvenor.  Mae dyddiad yr 

rhandai modern 
adeiladau hynny yn rhedeg rhwng 1838 a 1857, ac mae gan 

mawr o'r un 
bob un ohonynt bresenoldeb pensaernïol a hanesyddol cryf, 

enw.  Adeiladwyd yr adeilad o frics gydag addurnau carreg 
gan greu ardal unigryw a neilltuol. 

fwrw ac, ar waethaf ei bedwar llawr, mae'n ymdoddi'n dda 
4.8 Adeiladwyd y tri adeilad cyhoeddus ar ochr dde yng nghyd-destun yr adeiladau hanesyddol o'i gwmpas. 
orllewinol y ffordd o'r tywodfaen melyn lleol sydd, ynghyd Mae cwrt blaen cerddwyr y rhandai'n cyfrannu at y man 
â'u presenoldeb pensaernïol yn eu gosod ar wahân ac mae'n agored trefol ffurfiol, sy'n un o nodweddion yr ardal 
rhoi statws dinesig iddynt. Yr hynaf yw Ysgol Gelf a nodwedd hon. 
Dylunio Prifysgol Glynd@r, un o adeiladau pwysig y dref. 

4.10 Mae 
Gorffennwyd y rhan wreiddiol, a adeiladwyd fel y Clafdy, 

Regent House 
yn 1838; mae ganddo flaen neo-glasurol neilltuol gyda 

yn ddatblygiad 
thalog ar ei ran ganolog a phortico Dorig gyda cholofnau 

swyddfeydd ac 
rhychog. Mae'r Gadeirlan Babyddol gyda Th~'r Offeiriad 

adwerthu 
ac Amgueddfa Wrecsam hefyd yn adeiladau o bwys yn y 

amlwg o'r 
dref. Caiff y gr@p dinesig ei gwblhau, a man trefol ei 

1950/60au ar 
amgáu ar ochr arall y ffordd, gan rifau 1 a 2 Ffordd 

ben Ffordd 
Grosvenor sy'n bâr o filâu amlwg, trwsiadus gyda manylion 

Bradle ar ei 
da, a adeiladwyd o frics gydag addurnau cain o dywodfaen 

chyffordd â 
coch. Mae rhif 51 yn Adeilad Rhestredig Gradd II ac fe'i 

Stryt y Rhaglaw.  Mae ar safle allweddol wrth y porth i 
hadeiladwyd fel t~ tref ar wahân tua 1850. Mae mewn 

Ardal Gadwraeth Ffordd Grosvenor wrth ddynesu o'r de. 
cyflwr da, gan gadw ei fanylion gwreiddiol ac mae'n ffurfio 

Mae ar ffurf betryal gyda phwyslais llorweddol, to fflat a 
rhan o amgylchedd hanesyddol Ysgol Gelf Prifysgol 

chyfran uchel o wydr allanol gyda darn o balmant caled o'i 
Glynd@r. 

flaen ynghyd â bedw arian aeddfed. 
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Ffigur 5 Stryt y Rhaglaw �GOGLEDD 

Llinell Adeiladu Bwysig 

Trefynau Pwysig 

Adeilad o Bwys 

Terfyn Ardal Nodwedd 

Adeiladau o Ddiddordeb Gweledol 
neu Gr@p Trefwedd Pwysig 

Golygfa Bwysig 

Mur Terfyn Rhestredig 

Ardal Ganolbwyntiol 

Dynesiad Pwysig 

Adeiladau Rhestredig 

OS © Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl. 
Rhif Trwydded 100023429. 2009 

4.11 Cafodd Ffordd yr Undeb gul ei henw oherwydd yr 
arweiniai unwaith at Dloty Undeb Deddfau'r Tlodion yn 
Wrecsam.  O'r ffordd mae golygfa hirbell allan o'r dref at 
fynydd Esclus, gan weithredu fel atgof o amgylchedd y dref. 

4.12 Mae cymeriad y rhes o dai Edwardaidd a rifwyd 57 i 
67 Stryt y Rhaglaw a'r Clwb Ceidwadol yn wahanol i 
weddill yr ardal hon oherwydd eu bod o faint tai preswyl. 
Troswyd y rhes yn swyddfeydd ond maent yn cadw 
bricwaith â manylion cain, gwaith cerrig, ffenestri codi a 
rheilin metel addurnol neilltuol ar y llawr cyntaf; yn 
anffodus paentiwyd blaenau rhai ohonynt yn wyn a 
disodlwyd rhai ffenestri gan rai amhriodol. 

17 



a r d a l o e d d  n o d w e d d 
  

Ffordd Grosvenor a Ffordd y Llwyni
 

4.13 Un o nodweddion Llwyni. Ar rai ohonynt mae 
cymeriad allweddol dyluniadau cerfiedig cymhleth, 
Ffordd Grosvenor a ac roeddent yn pwysleisio 
Ffordd y Llwyni yw'r statws uchel yr anheddau a'r 
llinell adeiladu wreiddiol ardal. 
a chyson. Mae filâu a 

4.16 Mae'r tai trwsiadus gyda 
thai a ddyluniwyd yn 

manylion helaeth ar hyd Stryt 
unigol yn sefyll yn ôl o'r 

Gerallt yn cyfrannu at gymeriad 
ffordd, gyda lled a 

preswyl o safon yr ardal ac mae 
dyfnder hael y lleiniau'n 

cyfarwyddyd Erthygl 4(2)yn eu 
creu blaenau gerddi sydd i gyd yn cyfrannu at ymdeimlad o 

gwarchod. 
statws uchel. 

4.17 Mae'r ailddatblygiadau o ganol i ddiwedd yr 20fed 
4.14 Tra na chafodd mwyafrif y filâu a thai ar y stryd eu 

ganrif ar Ffordd Grosvenor a Ffordd y Llwyni, fel y 
rhestru'n unigol, gyda'i gilydd maent yn gwneud cyfraniad 

swyddfeydd Nawdd Cymdeithasol, yr estyniad newydd i'r 
sylweddol at gymeriad cydlynol pensaernïol a hanesyddol yr 

Gyfnewidfa Ffôn, a rhandai Charlton Grange, wedi tarfu'n 
ardal gadwraeth. Cadwyd rhan fwyaf yr adeiladau'n dda, 

ddifrifol ar rythm 
gyda'u toeau llechi, gwaith coed ffenestr a drysau a 

pensaernïol a 
bricwaith heb ei blastro gwreiddiol sydd mor hanfodol i 

chydlyniad yr 
gynnal cyfanrwydd hanesyddol a phensaernïol yr ardal. 

ardal. Nid yw'r 
4.15 Yn wreiddiol byddai ymdeimlad y ddwy ffordd wedi datblygiadau hyn 
bod yn faestrefol gwyrdd a deiliog neilltuol oherwydd yn parchu 
dylanwad y gerddi blaen a phlannu coed ffurfiol.  Mae'r cymeriad yr ardal o 
muriau terfyn ac adwyau ffurfiol o flaen y tai'n creu ran lled y lleiniau 

ymdeimlad o gwreiddiol, 
ddetholrwydd a dyfnder lleiniau, 
phreifatrwydd. Mae'r cymesuredd 
muriau a chilbyst brics domestig, maint, manylion pensaernïol, muriau terfyn blaen 
coch a thywodfaen yn addurnol na thirweddu meddal. Dim ond llinell yr adeiladau 
nodweddion pensaernïol sy'n cael ei chynnal. 
a hanesyddol pwysig ac 
yn un o nodweddion 
arwyddocaol Ffordd 
Grosvenor a Ffordd y 
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Campws Coleg Iâl
 

4.18 Nodweddion yr ardal hon yw adeiladau mawr yn sefyll 
mewn ardaloedd palmantog a gwelltog a gynlluniwyd yn 
ffurfiol, nodweddiadol o gampws coleg, gydag awyrgylch 
agored, golau ac ysgafn. Plannwyd yr ardal agored a 
dirluniwyd wrth fynedfa ddeheuol y coleg yn gymharol 
ddiweddar ac, felly, ni theimlwyd effaith lawn y coed a'r 
llwyni eto, ond mae hwn eisoes yn fan agored cyhoeddus 
pwysig sy'n gwneud cyfraniad cadarnhaol at gymeriad yr 
ardal. 

4.19 Y prif adeilad hanesyddol ar y safle yw hen Ysbyty 
Coffa Wrecsam a Dwyrain Sir Ddinbych; mae adeiladau 
eraill y coleg adeileddau brics a gwydr modern gyda thoeau 
llechi sy'n parchu maint a chymesuredd hen adeilad yr 
ysbyty, gyda chymeriad golau ac ysgafn.  Trefnwyd y tri 
adeilad newydd ar ffurf U o gwmpas ardal balmantog 
ddeniadol a dirluniwyd gan greu ymdeimlad dinesig cryf o 
le. 

4.20 Yn rhedeg drwy'r campws mae Ffordd Parc y Llwyni 
ddolennog a choediog, sy'n brif dramwyfa trwy gampws 
Coleg Iâl, gyda'r 
coed aeddfed ar 
hyd y ffordd yn 
ffurfio cefnlen 
bwysig i'r 
adeiladau. 
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GOGLEDDFfigur 6 - Ffordd Grosvenor a Ffordd y Llwyni 

Llinell Adeiladu Bwysig 

Terfynau Pwysig 

Cyfarwyddyd Erthygl 4 

Terfyn Ardal Nodwedd 

Golygfa Bwysig 

Adeiladau o Ddiddordeb 
Gweledol neu Gr@p Trefwedd 
Pwysig 

Man Agored Pwysig 

Dynesiad Pwysig 

Adeiladau Rhestredig 

OS © Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl. Rhif Trwydded 100023429. 2009 

Ffigur 7 - Campws Coleg Iâl �GOGLEDD 

Man Agored Pwysig 

Terfynau Pwysig 

Dynesiad Pwysig 

Terfyn Ardal Nodwedd 

Adeiladau o Ddiddordeb 
Gweledol neu Grwp Trefwedd 
Pwysig OS © Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl. 

Rhif Trwydded 100023429. 2009 
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5 Crynodeb o Nodweddion Negyddol
 
Centenary Buildings, Stryt y Brenin Arwyddion Blaen Siop, Regent House 
5.1 Adeiladau swyddfeydd o'r 1950/60au yw rhifau 16 - 30 5.4 Bydd arwyddion amhriodol ar flaen y siopau'n amharu 
Centenary Buildings a rhif 33, a adeiladwyd yn yr arddull ar yr adeilad a bydd angen i unrhyw newidiadau adlewyrchu 
giwbyddol â tho fflat o'r cyfnod hwnnw gyda ffurf betryal, statws yr ardal. 
pwyslais llorweddol cryf a chyfran uchel o wydr.  Trwy fod 
â dim ond tri llawr, maent yn parchu maint yr adeiladau o'r Addasiadau Anghydnaws 
18fed ganrif a'r 19eg ganrif ar hyd gweddill y stryd ond yn 5.5 Mae'r teras o 57-67 Stryt y Rhaglaw wedi dioddef rhai 
wrthgyferbyniad llwyr o ran bywyd disgwyliedig y addasiadau anghydnaws, fel paentio'r ffasâd a ffenestri 
deunyddiau, manylion a diddordeb. modern. Yn wreiddiol 

roedd eu blaenau'n 
Estyniad To Fflat, Cadeirlan Babyddol y amgaeëdig, yn ôl pob 

Santes Fair tebyg gyda muriau isel 
ac efallai rheilin 5.2 Mae estyniad 
addurnol yn gwahanu modern parod â tho 
rhwng mannau agored fflat i'r neuadd a 
cyhoeddus a phreifat, godwyd o'i blaen ar dir 
fyddai'n cyfoethogi eu yr eglwys yn amharu 
hamgylchedd. braidd ar amgylchedd y 

Gadeirlan, T~'r Erydu Muriau Terfyn a Manylion Blaen 
Offeiriad a'r Neuadd 

5.6 Mae'r muriau terfyn yn cael eu herydu'n ddifrifol gan 
Blwyf. 

halen ar y ffyrdd, dymchwel ac addasu neu drwsio 

Arwyddion a Goleuadau Traffig anghydnaws. Mae'n hanfodol 
eu cynnal a'u hadfer er mwyn 5.3	 Ar hyn o bryd mae goleuadau traffig ac arwyddion yn 
cadw a gwella cymeriad a amlwg dros ben ar 
golwg yr ardal gadwraeth. gyffordd Stryt y 
Trowyd mwyafrif y gerddi Rhaglaw a Ffordd 
blaen ar hyd Ffordd Grosvenor Grosvenor ac yn 
yn arbennig a llawer yn Ffordd amharu ar yr 
y Llwyni, yn gyrtiau blaen ymdeimlad o le a 
palmantog gyda macadam phresenoldeb sy'n dod 
bitwminaidd ar gyfer parcio a gyda'r adeiladau 
thynnwyd amryw furiau terfyn rhestredig o gwmpas. 
gwahanu rhwng eiddo yn gyfan 
gwbl. Mae hyn yn gwanychu a 
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lleihau cymeriad pensaernïol a hanesyddol arbennig yr ardal Datblygiadau Diweddar 
hon oedd unwaith o fri. Nid yn unig mae parcio o flaen 5.8 Erydwyd cymeriad yr ardal eisoes trwy ddatblygu'r 
adeiladau allweddol fel adeiladau swyddfeydd masnachol modern mawr.  Dylid 
Amgueddfa Bwrdeistref Sirol croesawu unrhyw gyfle i ailddatblygu'r datblygiadau 
Wrecsam, yr hen Ysbyty Coffa swyddfa amhriodol, a'r cynigion newydd a luniwyd i 
a Sefydliad y Glowyr, yn adlewyrchu statws o safon, lled a dyfnder lleiniau a 
amharu ar eu hamgylchedd manylion cyfoethog yr ardal. 
ond yn tynnu'n gyffredinol 
oddi ar olwg yr ardal. Traffig 

5.9 Mae traffig trwm yn broblem arbennig ar hyd Ffordd Coed a 
Grosvenor a Stryt y Rhaglaw gyda thagfeydd ar gyfnodau 

Gwrychoedd brig. Nid yn unig mae hyn yn tynnu oddi ar olwg yr ardal, 
5.7 Mae rhai coed aeddfed mae'r s@n a pheryglon yn tynnu sylw'r ymwelydd ac yn 
wedi goroesi ar hyd y ffyrdd dinistrio'r awyrgylch fel nad oes modd gwerthfawrogi'r 
ond ni chawsant ofal priodol na'u rheoli. Mae'n bwysig bod cymeriad a rhinweddau arbennig. Gyda mwy o draffig daw'r 
y coed hyn yn cael eu cynnal neu ailblannu lle bo angen i angen am arwyddion ychwanegol a chyfleusterau cerdded er 
gadw a gwella cymeriad a golwg yr ardal. Hefyd mae enghraifft sy'n gallu amharu mwy ar gymeriad a golwg 

gwrychoedd mewn mannau, arbennig ardal fel y crybwyllwyd eisoes. 
tu ôl i'r muriau terfyn, fel y 
brifet drwsiadus o flaen 
Sefydliad y Glowyr, sy'n 
atgof o'r defnydd preswyl 
blaenorol. Mewn mannau 
eraill mae rhai o'r 
gwrychoedd yn edrych yn 
flêr ac wedi tyfu'n wyllt, 
sy'n effeithio ar olwg yr 
ardal. 
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Cynllun Rheoli 
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c y n l l u n  r h e o l i  

Stryt y Brenin 6.1
 
Cyflwr cyffredinol Centenary Buildings Rhaid ailddatblygu neu wella adeiladau modern o ansawdd gwael yn unol â 

chanllawiau Adran 7.0 y ddogfen hon.  Mae'n hanfodol parchu maint ac 
amrywiaeth y bensaernïaeth o gwmpas a defnyddio dyluniad llawn 
dychymyg ac o safon i atgyfnerthu cydlyniad y stryd a rhoi parhad i faint, 
rhythm a manylion cyfoethog pensaernïaeth y strydwedd presennol. 

Siopau segur/adeiladau heb eu Bydd trwsio ystyriol a chynnal a chadw rheolaidd yn cael eu hybu 
defnyddio ddigontrwy ddosbarthu taflenni cynnal a chadw, cyngor cyffredinol a thrwy broses 

Rheoli Datblygiad. Ymchwilio i gymhorthdal i gynorthwyo dileu'r diffyg 
cadwraeth wrth ddechrau defnyddio tir gwag. 

Arwyddion/Blaen Siopau Cyfarwyddyd penodol i'w gyhoeddi ar gyfnewid blaen siopau ac arwyddion 
yn yr Ardal Gadwraeth er mwyn gwella ansawdd weledol a chymeriad yr 
ardal a sicrhau cadwraeth blaen siopau ac arwyddion gwreiddiol sy'n aros. 
Bydd defnyddio arwyddion dwyieithog yn cael ei hyrwyddo. 

Datblygiad Newydd Rhaid i ddatblygiad barchu maint, cynllun, cymesuredd a deunyddiau'r 
bensaernïaeth o gwmpas er mwyn atgyfnerthu cydlyniad y stryd. Mae'n 
hanfodol parchu maint ac amrywiaeth y bensaernïaeth o gwmpas a 
defnyddio dyluniad llawn dychymyg ac o safon i atgyfnerthu cydlyniad y 
stryd a rhoi parhad i faint, rhythm a manylion cyfoethog pensaernïaeth y 
strydwedd presennol. 

Cynnal Adeiladau Rhestredig Bydd trwsio ystyriol a chynnal a chadw rheolaidd yn cael eu hybu trwy 
ddosbarthu taflenni cynnal a chadw, cyngor cyffredinol a thrwy broses 
Rheoli Datblygiad. Mae o'r pwysigrwydd mwyaf defnyddio technegau a 
deunyddiau traddodiadol er mwyn cadw cymeriad a golwg hanesyddol 
arbennig yr ardal. 

CYNIGION CADWRAETH A GWELLA 
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Stryt y Rhaglaw 6.2 
Tirweddu, celfi stryd a goleuo Datblygu strategaeth trwy gyd-drafodaethau gydag Adran Cludiant 

a Rheoli Asedau i gael gwaith gwella cyffredinol yn y fro 
gyhoeddus. 

Traffig ac Arwyddion Rhaid i holl Ddatblygiadau Cynllunio a Strategaethau'r Adran 
Briffyrdd geisio lleihau tagfeydd traffig yn yr Ardal Gadwraeth. 
Dylid dylunio gwaith ffordd yn unol â chanllawiau Adran 7.0 y 
ddogfen hon. 

Datblygiad Newydd Rhaid i unrhyw gynigion ailddatblygu neu wella fod yn unol â 
Cyflwr Regent House chanllawiau Adran 7.0 y ddogfen hon.  Mae'n hanfodol parchu 

maint ac amrywiaeth y bensaernïaeth o gwmpas a defnyddio 
dyluniad llawn dychymyg ac o safon i atgyfnerthu cydlyniad y 
stryd a rhoi parhad i faint, rhythm a manylion cyfoethog 
pensaernïaeth y strydwedd presennol. 

Addasiadau anghydnaws Bydd adfer nodweddion traddodiadol yn cael ei hybu trwy broses 
Rheoli Datblygiad. 

CYNIGION CADWRAETH A GWELLA 
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6.3 Ffordd Grosvenor a 
Ffordd y Llwyni

Lleihau effaith defnydd masnachol Rhaid cadw arwyddion newydd i leiafswm, eu dylunio'n dda a chynnil, 
heb leihau dim ar safon bensaernïol yr adeiladau a bri'r ardal. Bydd 
defnyddio arwyddion dwyieithog yn cael ei hyrwyddo. 

Dymchwel a newid manylion terfyn Mae angen dybryd am gynllun gwella a thrwsio er mwyn cadw darnau 
pwysig o furiau a mynedfeydd. Bydd cynigion i greu ardaloedd parcio 
amhriodol o flaen adeiladau'n cael eu gwrthwynebu. 

Datblygiad Newydd Rhaid i unrhyw gynigion ailddatblygu neu wella fod yn unol â 
chanllawiau Adran 7.0 y ddogfen hon.  Rhaid i ddatblygiad barchu 
maint, cynllun, cymesuredd a deunyddiau'r bensaernïaeth o gwmpas er 
mwyn atgyfnerthu cydlyniad y stryd. Mae'n hanfodol parchu maint ac 
amrywiaeth y bensaernïaeth o gwmpas a defnyddio dyluniad llawn 
dychymyg ac o safon i atgyfnerthu cydlyniad y stryd a rhoi parhad i 
faint, rhythm a manylion cyfoethog pensaernïaeth y strydwedd 
presennol. 

Gwarchod coed a gwrychoedd Bydd cadw neu ailblannu coed a gwrychoedd yn cael ei hybu trwy 
broses Rheoli Datblygiad. 

Traffig ac Arwyddion Rhaid i holl Ddatblygiadau Cynllunio a Strategaethau'r Adran 
Briffyrdd geisio lleihau tagfeydd traffig yn yr Ardal Gadwraeth.  Dylid 
dylunio gwaith ffordd yn unol â chanllawiau Adran 7.0 y ddogfen 
hon. 

Cynnal Adeiladau Rhestredig Bydd trwsio ystyriol a chynnal a chadw rheolaidd yn cael eu hybu trwy 
ddosbarthu nodiadau Cyfarwyddo Adeiladau Rhestredig, cyngor 
cyffredinol a thrwy broses Rheoli Datblygiad.  Mae o'r pwysigrwydd 
mwyaf defnyddio technegau a deunyddiau traddodiadol er mwyn cadw 
cymeriad a golwg hanesyddol arbennig yr ardal. 

CYNIGION CADWRAETH A GWELLA 

6.4 Campws 
Coleg Iâl

Tir agored a choed Dal i reoli tiroedd agored a choed presennol. 

CYNIGION CADWRAETH A GWELLA 
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7.1 Mae cymeriad yr adeiladau unigol a gweddluniau Muriau Allanol 
stryd, sydd, gyda'i gilydd yn ffurfio'r Ardal Gadwraeth, yn 7.6 Rhaid i unrhyw newid 
deillio o nifer o ffactorau y mae'r canllawiau dylunio neu atgyweiriad i furiau allanol 
canlynol yn berthnasol iddynt. O fewn y paramedrau hyn barchu'r deunyddiau adeiladu 
mae lle i ddychymyg pensaernïol o safon, ond bod hyn yn presennol a chyfateb iddynt o 
cyd-fynd â'r cymeriad presennol o ran y canlynol: ran saernïaeth, ansawdd a lliw. 

Maint Dylid gwneud pob ymdrech i 
gadw neu ailddefnyddio 

7.2 Rhaid i adfer ac ailddatblygiad barchu lled lleiniau 
bricwaith wynebu neu waith 

traddodiadol ac osgoi ffasadau enfawr ailadroddus ac 
cerrig, a pheidio â'u rendro, 

undonog, sy'n nodweddu cymaint o gynlluniau modern. 
chwipio â gro na'u paentio. 

Cymesuredd Rhaid ailbwyntio gyda morter 
sy'n cyfateb i'r lliw, math ac ansawdd presennol ac, yn 7.3 Roedd arddulliau adeiladu h~n yn dilyn cyfundrefnau 
hanesyddol, byddai wedi bod o galch a thywod. Mae morter cymesuredd traddodiadol. Ym mwyafrif yr adeiladau yn yr 
sment modern, caled yn atal lleithder rhag anweddu trwy'r Ardal Gadwraeth, mae'r berthynas rhwng ffenestri, drysau, 
uniadau ac, yn hytrach, yn ei dynnu trwy'r deunydd uchder lloriau a soled a gwagle (arwynebedd muriau mewn 

meddalaf nesaf, y gwaith cerrig perthynas â nifer a maint agoriadau ffenestri neu ddrysau), 
ei hun gan ddifrodi golwg ac yn hanfodol wrth ddylunio gweddluniau. Dylid efelychu 
adeiledd yr adeilad. Rhaid cymesuredd traddodiadol mewn datblygiadau newydd. 
peidio â thynnu rendro 

Llinell Adeiladau gwreiddiol i amlygu muriau 

7.4 Rhaid i flaen datblygiad gydymffurfio â'r patrwm rwbel carreg, brics neu ffrâm 

strydoedd hanesyddol. goed, na fwriadwyd iddynt fod 
yn yr amlwg. Yn 

Toeau draddodiadol, roedd rendro'n 
7.5 Mae llinell y to bron bob amser yn nodwedd amlwg o seiliedig ar galch. Mae rendro 
adeilad ac mae'n hanfodol cadw'r siâp, llethr, manylion ymyl sment caled, mwy modern yn 
a bondo ac addurnwaith gwreiddiol. Mae uchder a siâp atal lleithder rhag anweddu a 
toeau'n bwysig; mae toeau fflat yn estron i draddodiad lleol gall gronni rhwng y mur a'r 
ac yn annerbyniol. Mae cyrn simnai'n nodweddion pwysig o rendro gan achosi lleithder yn fewnol. Pan fo hynny'n 
olwg toeau a rhaid eu cadw hyd yn oed os nad oes eu briodol, dylid defnyddio rendro gyda chalch yn hytrach na 
hangen mwyach. Lle bo angen ailosod deunyddiau toi sment caled. Rhaid trwsio nwyddau trin d@r glaw os ydynt 
dylent gyfateb i liw, maint a saernïaeth y gwreiddiol yn rhai gwreiddiol neu roi rhai mewn deunyddiau gwreiddiol 

yn eu lle. Rhaid cadw neu gopïo gwaith plastro neu fowldio 
. pan fo gwaith trwsio'n angenrheidiol. 

7 Canllawiau Dylunio
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Ffenestri Byddai arwyddion a baentiwyd â llaw neu osod llythreniad 
unigol yn cael ei hybu. Mae hawl goleuo ffasgiâu ac 7.7 Mae'r rhain yn nodweddion pwysig a rhaid iddynt fod 
arwyddion bargodol yn allanol mewn ffordd gynnil. Rhaid yn gymesur, yn perthyn yn dda i'w gilydd ac i adeiladau 
osgoi ffasgiâu blwch ac arwyddion bargodol a oleuwyd yn drws nesaf a dylent barchu'r agoriadau presennol. Rhaid i 
fewnol. Dylid osgoi defnyddio persbecs neu alwminiwm ar unrhyw atgyweirio neu gyfnewid gyfateb i'r gwreiddiol bob 
gyfer arwyddion yn yr ardal gadwraeth. amser ond, fodd bynnag, rhaid ystyried eu cadw o flaen 

popeth bob amser.  Mae hyn yn cynnwys nid yn unig Trin Terfynau 
elfennau adeileddol y ffenestr ond hefyd y gwydr hanesyddol 

7.10 Muriau tywodfaen yw'r ffurf fwyaf cyffredin a 
a thaclau gwreiddiol y 

thraddodiadol o amgáu yn yr ardal gadwraeth. Mae muriau 
ffenestri.  Yn arbennig o 

brics coch gyda chapan tywodfaen hefyd yn ffyrdd cyffredin 
bwysig yw'r dull agor, y 

o drin terfynau. Fel nodwedd cymeriad o'r ardal, ni fydd 
pellter o fewn yr agoriad a 

tynnu neu newid muriau terfyn yn cael llawer o groeso. 
thrawslun y bariau 

Dylid gwneud 
gwydro. Ffenestri codi ac 

gwaith trwsio gan 
adeiniog sydd amlycaf yn 

ddefnyddio'r un 
yr Ardal Gadwraeth gyda 

deunyddiau ac yn 
phwyslais fertigol bron yn 

yr un arddull neu 
ddieithriad. Mae'n 

gyda'r un dull 
annerbyniol cyfnewid 

clymu ac ailosod 
ffenestri pren neu haearn â 

copinau coll i 
rhai uPVC, waeth be fo'r 

gyfateb i'r rhai 
patrwm. Rhaid trwsio a 

presennol. Mae'n 
chadw dormerau 

annerbyniol 
gwreiddiol. Rhaid i holl 

defnyddio morter 
ffenestri fod â gorffeniad paent gwreiddiol yn hytrach na 

sment caled i ailbwyntio uniadau, gan fod hyn yn cynyddu 
staen modern. 

cyflymder dirywiad tywodfaen yn arbennig. 

Drysau Nodweddion Addurnol 
7.8 Rhaid cadw fframiau 

7.11 Rhaid cadw nodweddion fel mowldiadau terracotta, 
drysau, drysau a heyrn drysau 

ffigurau, arysgrifau, rheilin, nodweddion goruwchadail a 
gwreiddiol ble bynnag y bo 

gwaith haearn addurnol ac ati ble bynnag y bo modd fel 
modd. Rhaid i rai newydd 

nodweddion cymeriad yr adeilad a'r Ardal Gadwraeth yn 
gyfateb i'r gwreiddiol o ran 

gyffredinol. 
cymesuredd, math a deunyddiau a 
rhaid cael gorffeniad paent. Arwynebau 

7.12 Dylid osgoi gorddefnyddio gorffeniadau macadam 
anystyriol ac achub y cyfle i osod deunyddiau naturiol, 
traddodiadol o darddiad lleol o ddewis, eu lliw, ansawdd a 
phatrwm yn unol â chymeriad yr ardal ac yn ystyriol o 
adeiladau cyfagos. 

Blaen siopau 
7.9 Gall fod yn anodd ymdoddi ffenestri siopau modern Gwaith Ffyrdd 
gydag arwynebedd mawr o wydr undonog yn llwyddiannus 7.13 Dylid tynnu celfi stryd segur neu ddiangen fel 
mewn stryd hanesyddol er mwyn sicrhau bod pob ffasâd yn arwyddion, biniau neu bolion er mwyn lleihau effeithiau 

cadw ei hunaniaeth ei hun o'r anhrefn stryd. Rhaid cadw unrhyw nodweddion hanesyddol 
gwaelod i fyny ac nid yn unig fel arwyddion stryd a rhaid ymdoddi unrhyw eitemau 
o'r llawr cyntaf. Mae'n newydd fel bolardiau ac arwyddbyst ac ati yn ofalus yn y 
hanfodol cadw blaen siopau strydwedd gan fod yn berthnasol i adeiladau cyfagos a'r 
gwreiddiol dylai rhai newydd ardal gyfan. Rhaid cadw nifer a maint arwyddion ffyrdd i 
adlewyrchu cymesuredd leiafswm a dim ond eu goleuo pan fo hynny'n hanfodol. 
fertigol y gweddlun. Rhaid Dylai platiau cynnal fod yn llwyd neu ddu a rhaid osgoi 
ystyried arwyddion newydd yn melyn llachar. Lle bo llinellau ffordd yn hanfodol rhaid 
ofalus i sicrhau eu bod yn cyfyngu ar eu lled o fewn yr Ardal Gadwraeth. 
ymdoddi i ddyluniad a 
chyfansoddiad yr adeiledd Mân-gynhyrchu Ynni 
trefol a'u bod yn gynnil ac 7.14 Tra bo defnyddio mân systemau cynhyrchu ynni i gael 

anymwthiol. Bydd arwyddion ei hybu, ni fyddant yn dderbyniol lle byddai offer yn cael ei 

arddangos yn cael eu cyfyngu i lefel y ffasgia ac estyll osod ar flaenau adeiladau neu brif weddluniau neu rai 

tywydd a rhaid i'r llythrennau fod yn gymesur â'r adeilad gweladwy lle byddent yn cael effaith weledol negyddol ar yr 

cyfan a pheidio â chuddio nodweddion gweddlun Ardal Gadwraeth neu mewn mannau lle byddai effaith 

traddodiadol. Bydd arddulliau corfforaethol yn cael lle os andwyol ar adeiledd neu amgylchedd Adeilad Rhestredig. 

bydd modd ac os ydynt yn ystyriol o olwg arbennig yr ardal. 
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8 Rheolaethau Ardal Gadwraeth
 
Rheolaethau Arbennig O ganlyniad i Gyfarwyddyd Erthygl 4(2), mae rheolaethau 

ychwanegol yn berthnasol; fel y cyfryw, mae angen Caniatâd 8.1 Er mwyn gwarchod yr amgylchedd arbennig, mae 
Cynllunio hefyd ar gyfer y newidiadau canlynol: rheolaethau tynnach yn bodoli o fewn yr Ardal Gadwraeth. 

Ni fwriadwyd y rhain fel rhwystr i newid, ond fel rheolaeth ●	 Ymestyn tai annedd gan gynnwys codi adeileddau neu 
gadarnhaol i warchod cymeriad yr ardal gyfan. Mae'r rhain osod arwynebau caled o fewn eu cwrtilau 
yn cynnwys: 

●	 Newid deunyddiau muriau allanol tai annedd gan 
Pwerau rheoli ychwanegol ar dai annedd o ran gynnwys drysau allanol, ffenestri, fframiau ffenestr, 
estyniadau, estyniadau ac addasiadau i doeau, cladin, nwyddau trin d@r glaw ac eitemau allanol eraill a 
modurdai a lleoli dysglau lloeren. phaentio'r eitemau hynny (heblaw ailbaentio yn yr un 

lliw) Mae'r rhan fwyaf o waith sy'n cynnwys dymchwel 
llwyr yn gofyn cael Caniatâd Ardal Gadwraeth. Fel ●	 Unrhyw newidiadau eraill i ffenestri a drysau allanol 
arfer ni fydd caniatâd i ddymchwel yn cael ei roi cyn tai annedd 
gwybod beth fydd ffurf yr ailddatblygiad. 

●	 Unrhyw newidiadau eraill i doeau tai annedd gan 
Mae angen rhoi chwe wythnos o rybudd i'r Cyngor cyn gynnwys simneiau (gan gynnwys darparu ffenestri to) 
gwneud gwaith ar goed. 

●	 Gosod antenâu lloeren ar dai annedd neu o fewn eu 
Gyda holl gynigion datblygu ac arddangos hysbysebion cwrtilau 
mewn Ardal Gadwraeth, mae angen mwy o ofal i sicrhau 

●	 Newidiadau i, neu ddymchwel, muriau terfyn neu bod cynlluniau'n gwella a chadw cymeriad arbennig yr ardal. 
ddulliau amgáu eraill, Mae dylunio a dewis deunyddiau'n arbennig o bwysig yn 

hyn o beth. i'r graddau y byddai'r datblygiad yn wynebu priffordd, 
dyfrffordd neu fan agored. 

Cyfarwyddyd Erthygl 4(2) 
8.2 Gall newid ar raddfa fechan a thameidiog achosi'r Gwneud Cais am Waith a Reolir dan 
difrod mwyaf i gymeriad a golwg ardal gadwraeth. Gall Gyfarwyddyd Erthygl 4(2) 
ymddangos nad yw cyfnewid deunyddiau traddodiadol am 8.3 Mae bob amser yn ddoeth trafod eich cynigion gydag 
rai amhriodol neu dynnu nodweddion gwreiddiol yn cael Adran Gynllunio'r Cyngor cyn cyflwyno cais. Wrth 
fawr ddim effaith ond effaith gronnol y newidiadau bach hyn gynllunio newidiadau i'ch annedd dylid gwneud pob 
sy'n erydu cymeriad arbennig ardal yn raddol. Fel arfer nid ymdrech i gadw nodweddion a deunyddiau gwreiddiol. Lle 
yw newidiadau o'r fath i dai annedd yn cael eu rheoli am y bo modd dylid trwsio nodweddion fel ffenestri gwreiddiol a 
cânt eu hystyried yn 'ddatblygu goddefedig' dan Orchymyn dim ond lle nad oes modd gwneud hyn mwyach y dylid eu 
Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) disodli ac yna ar sail debyg am debyg yn unig. Mae adfer 
1995 (fel y newidiwyd gan Orchymyn Cynllunio Gwlad a nodweddion coll i gael ei hybu ar sail tystiolaeth hanesyddol 
Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) 1998). 
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fanwl. Mae cyfnewid deunyddiau traddodiadol am rai unrhyw waith arfaethedig, rhaid ystyried yn arbennig 
modern yn annhebygol o fod yn dderbyniol, yn arbennig fuddioldeb cadw'r adeilad, ei amgylchedd a'i nodweddion 
gosod ffenestri uPVC yn lle rhai pren traddodiadol. arbennig o ddiddordeb. 

Nid oes raid talu am geisiadau sy'n ofynnol yn unig o 8.5 Mae angen Caniatâd Adeilad Rhestredig i ddymchwel 
ganlyniad i Gyfarwyddyd Erthygl 4(2). adeilad rhestredig neu ar gyfer newid fyddai'n effeithio ar 

gymeriad, cyfanrwydd neu ddiddordeb arbennig yr adeilad. 
Adeiladau Rhestredig Gallai hyn gynnwys newid ffenestri a drysau, newid 
8.4 Adeilad Rhestredig yw un sy'n cael ei ystyried o deunyddiau toi, paentio bricwaith, symud neu dynnu muriau 
'ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig' ac, fel y mewnol, lleoedd tân neu risiau. Efallai na fydd gwaith trwsio 
cyfryw, sydd angen gwarchodaeth arbennig. Unwaith y caiff tebyg am debyg yn gofyn cael caniatâd ond mae bob amser 
ei restru, mae adeilad yn cael ei warchod dan Ddeddf yn ddoeth cadarnhau cyn gwneud unrhyw waith gan fod 
Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) gwneud gwaith heb y caniatâd gofynnol yn drosedd gyda 
1990. Mae'r Rhestru'n gwarchod yr adeilad cyfan yn allanol chosbau sylweddol i'r rhai fu'n gyfrifol yn dilyn erlyniad 
ac yn fewnol, heb ystyried y rheswm dros ei restru, yn llwyddiannus. 
ogystal ag unrhyw wrthrych neu adeiledd sydd ynghlwm 
wrth yr adeilad (boed iddo gael ei grybwyll yn nisgrifiad y Adeiladau Masnachol 
rhestru neu beidio). Mae'r rhestru hefyd yn ymestyn at, ac yn 8.6 Nid oes gan eiddo mewn defnydd masnachol Hawliau 
gwarchod, unrhyw wrthrych neu adeiledd o fewn 'cwrtil' yr Datblygu a Ganiateir dan Orchymyn Cynllunio Gwlad a 
adeilad, sydd wedi bodoli ers cyn 1af Gorffennaf 1948. Mae Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995. Felly, yr unig 
hyn er mwyn sicrhau bod cymeriad arbennig yr adeilad a'i waith y mae modd ei wneud heb Ganiatâd Cynllunio yw 
amgylchedd yn cael eu gwarchod. gwaith trwsio a chynnal a newidiadau mewnol, ond i'r 

adeilad beidio â bod yn Adeilad Rhestredig. 
Lle bo gwaith yn cael ei gynnig ar Adeilad Rhestredig, mae 
bob amser yn ddoeth cadarnhau gydag Awdurdod Cynllunio'r 
Cyngor a oes angen Caniatâd Adeilad Rhestredig. Yn 
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Egwyddor sylfaenol holl gynlluniau grant yw nad oes modd 
cynnig grant ar ôl i'r gwaith ddechrau. Mae holl grantiau'n 
ddewisol a gall eu maint amrywio. Mae'n hanfodol 
ymgynghori'n gynnar gyda rhai all fod yn ddarparwyr. 

Cadw: Henebion Cymru 
Cadw yw'r brif asiantaeth gyhoeddus sy'n cynnig 
cymhorthdal i adeiladau hanesyddol yng Nghymru. Mae'r 
cynlluniau grant allweddol yn crynhoi fel a ganlyn: 

Grant Adeiladau Hanesyddol 
Ar gyfer atgyweirio ac adfer adeiladwaith hanesyddol 
adeiladau o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol 
'eithriadol'. Fel arfer, bydd grantiau'n cael eu talu fel 
rhandaliadau neu wrth gwblhau'r gwaith. Mae'r ganran o 
gyfanswm cost gymwys atgyweirio sy'n daladwy trwy 
gymhorthdal yn dibynnu ar fath yr adeilad, er enghraifft: 

Crefyddol 50% 

Ymddiriedau ac Elusennau 40% 

Cartref / Preifat 30% 

Masnachol / Diwydiannol 30% 

Cyhoeddus 30% 

Fe all amodau'r grant ofyn bod arbenigwr yn dylunio, 
manylu a goruchwylio'r gwaith - a chaniatáu rhywfaint o 
fynediad cyhoeddus i'r eiddo ar ôl gorffen y gwaith. Rhaid i'r 
perchennog hefyd sicrhau bod yr eiddo'n cael ei gadw mewn 
cyflwr da a bod ag yswiriant digonol am yr eiddo bob amser. 

9 Ffynonellau Cyllid
 
Grant Ardaloedd Cadwraeth 
Ar gyfer gwaith ar adeiledd allanol neu olwg adeiladau 
hanesyddol, sy'n gwella Ardal Gadwraeth yn sylweddol. Eto 
caiff grantiau eu talu fel rhandaliadau neu wrth gwblhau'r 
gwaith ar sail y cyfraddau canlynol: 

Crefyddol 40% 

Ymddiriedau ac Elusennau 30% 

Cartref / Preifat 25% 

Masnachol / Diwydiannol 25% 

Cyhoeddus 25% 

Yn debyg i'r Grant Adeilad Hanesyddol, gall amodau ofyn 
bod arbenigwr yn dylunio, manylu a goruchwylio'r gwaith. 
Rhaid i'r perchennog hefyd sicrhau bod yr eiddo'n cael ei 
gadw mewn cyflwr da a bod ag yswiriant digonol am yr 
eiddo bob amser. 
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Atodiad 1 
Adeiladau Rhestredig 
Rhif Cofnod Cyfeiriad Gradd
 

Stryt y Brenin 

16510 Rhif 67 Stryt y Brenin II 

16509 Rhif 65 Stryt y Brenin II 

16508 Rhif 63 Stryt y Brenin II 

16507 Rhif 61 Stryt y Brenin II 

16505 Rhif 57 Stryt y Brenin II 

16506 Rhif 59 Stryt y Brenin II 

1847 Rhif 55 Stryt y Brenin II 

1846 Rhifau 1,3,5 Stryt y Rhaglaw and 56,58,60 Stryt y Brenin II 

1848 Y Drindod - Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Stryt y Brenin II 

16511 Muriau Terfyn, Cilbyst ac Adwyau 

Y Drindod - Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Stryt y Brenin II 

Stryt y Rhaglaw 

1830 Rhif 1 Ffordd Grosvenor II 

1831 Rhif 2 Ffordd Grosvenor II 

1800 Hen Adeiladau'r Sir, Stryt y Rhaglaw II 

1801 Cadeirlan Babyddol y Santes Fair, Stryt y Rhaglaw II 

1802 Mur Merfyn ac Adwyau'r Gadeirlan Babyddol II 

1803 T~ Offeiriad y Gadeirlan Pabyddol, Stryt y Rhaglaw II 

1804 Coleg Celf (hen Glafdy Wrecsam), Rhif 49 Stryt y Rhaglaw II 

1805 Rhif 51 Stryt y Rhaglaw II 

Grosvenor Road and Grove Road 

1836 Epworth Lodge, Ffordd y Llwyni II 

1835 Fern Bank a'r Hen Gerbyty, Ffordd y Llwyni II 

1834 Rhif 9 Ffordd y Llwyni II 

1833 Rhif 3 (Plas Gwilym) Ffordd y Llwyni II 

1837 Romano, Ffordd y Llwyni II 

1853 Abbotsfield Priory, Ffordd Rhosddu II 

16492 Rhif 28 Ffordd Grosvenor II 

1832 Rhif 26 Ffordd Grosvenor II 
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Atodiad 2 
Canllawiau Polisi Cadwraeth 

Prif Ddeddfwriaeth Cyfarwyddyd Polisi Cenedlaethol Polisi Lleol 

Deddf Cynllunio Gwlad a 
Thref 1990 

Polisi Cynllunio Cymru Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam 
(CDLl ar y gweill 2008/9) 

Deddf Cynllunio (Adeiladau 
Rhestredig ac Ardaloedd 
Cadwraeth) 1990 

Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 
61/96: Cynllunio a'r Amgylchedd 
Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol 
ac Ardaloedd Cadwraeth 

Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol 
Nodyn 4: Ardaloedd 
Cadwraeth 

Deddf Henebion a Mannau 
Archeolegol 1979 

Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 
1/98: Cynllunio a'r Amgylchedd 
Hanesyddol: Cyfarwyddiadau 

Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol 
Nodyn 12: Blaen Siopau 

Town and Country Planning 
(General Permitted 
Development) Order 1995 

Nodyn Cyngor Technegol 12:  
Dylunio 

Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol 
Nodyn 1: Hysbysebion 

Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 
60/96: Cynllunio a'r Amgylchedd 
Hanesyddol: Archeoleg 

Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol 
Nodyn 19: Ardaloedd Nodwedd 

Canllawiau Cynllunio Lleol Nodyn 
30: Cynllunio: Canllaw ar gyfer 
Datblygwyr a Phenseiri wrth 
Gynllunio Datblygiadau Preswyl 
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Atotiad 3 
Geirfa Bensaernïol 

Arddull Eidalaidd Arddull o'r 19eg ganrif seiliedig yn fras ar arddull y Dadeni Eidalaidd 

Capan Aelod adeileddol llorweddol (yn draddodiadol o bren neu garreg) sy'n cynnal mur 

uwchben agoriad 

Copin Cwrs uchaf mur, canllaw neu simnai sy'n bargodi - yn aml wedi'i lunio 

Corbelau Cyrsiau o frics neu waith cerrig yn crogi dros y cyrsiau sy'n union uwch eu pennau 

Cwrs Deintell Mowldio allanol lle mae'r to'n cyfarfod y mur gyda bargodiadau bach ciwbig 

Dorig Y symlaf o'r 3 Dull pensaernïol Groegaidd gyda cholofnau rhychog a phennau plaen 

yn nodweddiadol ohono 

Edwardaidd Yn dyddio o'r cyfnod 1901-1910 neu'n nodweddiadol ohono 

Fictoraidd Yn dyddio o'r cyfnod 1837-1901 neu'n nodweddiadol ohono 

Ffenestri Codi Ffenestri sy'n symud mewn rhigolau, naill ai gydag un ffrâm sefydlog (hongiad sengl) 

neu'r ddwy'n symud (hongiad dwbl) 

Ffenestriad Trefniant ffenestri mewn adeilad 

Ffliwtwaith Sianelau neu rigolau bas yn rhedeg yn fertigol i lawr colofn neu arwyneb arall 

Gothig Addurnedig Rhaniad hanesyddol o bensaernïaeth Gothig Seisnig, cyffredin o'r 13eg ganrif 

ddiweddar i ganol y 14eg ganrif gydag addurnwaith cymhleth yn nodweddiadol 

ohono 

Grisiau Brân Talcen sydd mewn grisiau o'r bondo i'r brig 

Haenog Cerrig heb eu trin wedi'u gosod mewn cyrsiau 

Neo-glasurol Yn berthnasol i adfywiad y cyfnod pensaernïol Clasurol 

Pilastr Cynrychiolaeth unffurf o golofn Glasurol mewn cerfwedd bas ar y mur 

Portico To yn cael ei gynnal gan golofnau ac ynghlwm wrth adeilad, fel arfer yn ffurfio 

cyntedd i'r fynedfa 

Sioraidd Yn dyddio o'r cyfnod 1714-1830 neu'n nodweddiadol ohono 

Talcennau Ffleminaidd Talcennau gydag ochrau crwm a thalog addurnol 

Talog Talcen trionglog ar oledd isel, fel arfer ar linell to neu uwchben drws 

Unionsyth Rhaniad hanesyddol o bensaernïaeth Gothig Seisnig yn cwmpasu'r cyfnod 1335

1530. Daw'r enw o'r paneli rhwyllwaith unionsyth a ddefnyddiwyd ar y pryd 

Terracotta Clai browngoch llosg anwydrog 

Wedi'i Sgwario Gwaith rwbel lle caiff cerrig eu sgwario a'u gosod mewn cyrsiau 

Deunydd Cyfeirio:
 

The Buildings of Wales: Clwyd (Sir Ddinbych a Sir y Fflint) Edward Hubbard 

The Encyclopedia of Wrexham: W. Alastair Williams 

Guidance on Conservation Area Appraisals, English Heritage, 2005 

Guidance on the Management of Conservation Areas, English Heritage, 2005 
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