
N o d y n  E s b o n i a d o l  C y n l l u n i o  L l e o l  3 0 

30 DYLUNIO 
Arweiniad i Ddatblygwyr a Phenseiri wrth 

Ddylunio Datblygiadau Preswyl 

Mae'r daflen hon ar gael 
ar ffurfiau gwahanol 

Mabwysiadwyd Mehefin 2009 



-

Cynnwys Tudalen 

Cynnwys 1 

Agwedd Gynaliadwy 1 

Y Broses Ddylunio 2 

Cloriannu'r Safle 3 

Y Cynllun Cyfyngiadau a Chyfleoedd 5 

Ateb Dylunio Cynaliadwy 8 

Mae'r ddogfen hon ar gael ar amrywiaeth o ffurfiau hygyrch gan gynnwys print bras, Braille 
ac ar dâp sain neu ddisg gyfrifiadurol. 

Os hoffech gael copi ar ffurf hygyrch neu mewn iaith heblaw Cymraeg neu Saesneg neu gael 
rhywun i'w egluro i chi, cysylltwch ag: 

Adran Gynllunio 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Stryt y Lampint, Wrecsam LL11 1AR 

Ffôn: 01978 292016 



Nodyn Esboniadol Cynllunio Lleol 

DYLUNIO Arweiniad i Ddatblygwyr a Phenseiri 
wrth Ddylunio Datblygiadau Preswyl 

Cyflwyniad 
Mae'r nodyn esboniadol hwn yn ymhelaethu ar bolisïau'r cynllun datblygu ar hybu dylunio da (yn arbennig polisïau
 
PS2 a GDP1 CDU mabwysiedig Wrecsam) ac mae'n amlinellu gofynion y Cyngor ar adeiladau cynaliadwy. Bydd
 
yn ffurfio ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu holl geisiadau cynllunio perthnasol.
 

Yn unol â chyfarwyddyd a pholisi Llywodraeth Cynulliad Cymru, mae'r Cynllun Datblygu Lleol yn gofyn
 
mabwysiadu egwyddorion adeiladu cynaliadwy er mwyn lleihau'r effaith ar yr amgylchedd naturiol a dibynnu llai ar
 
ffynonellau ynni anadnewyddadwy.
 

Mae'r Nodyn Esboniadol yn dilyn yr egwyddorion polisi cyffredinol yn Nodyn Cyngor Technegol 12 (2002) Polisi
 
Cynllunio Cymru Llywodraeth Cynulliad Cymru ar Ddylunio. Yn gefn iddo mae Patrwm
 
Canllawiau Dylunio Cymru: Datblygiad Preswyl, Mawrth 2005, a luniwyd gan Gymdeithas
 
Swyddogion Cynllunio Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae'r Llawlyfr ar Strydoedd
 
(Yr Adran Drafnidiaeth, Mawrth 2007) yn rhoi cyfarwyddyd hefyd i bobl sy'n ymwneud â
 
chynllunio, dylunio, darparu a chymeradwyo strydoedd preswyl newydd.
 

Nid oes angen i ddatblygiad a ddyluniwyd yn dda a'r mannau dymunol y mae hynny'n eu
 
creu i fyw ynddynt, gostio mwy, ond gallai beri mwy o alw o'r farchnad. Bydd dylunio trylwyr
 
a chyfiawn yn arbed amser i chi pan fyddwch yn gwneud cais am ganiatâd cynllunio. Bydd
 
ymgynghori cynnar gyda swyddogion cynllunio a chymdogion yn cynorthwyo esmwytho'r
 
broses ac yn osgoi'r annisgwyl. Mae'r Cyngor yn cynnig 'Dull Tîm Datblygu' ar gyfer
 
cynigion mwy i gynorthwyo gweld beth yw'r problemau a chyfleoedd.
 

Mae dylunio da'n ymwneud â gweithio gyda holl elfennau'r amgylchedd naturiol ac adeiledig.
 
Er mwyn creu datblygiad cynaliadwy, rhaid i ddylunio fynd tu hwnt i olwg cynllun a chynnwys agweddau
 
cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd ar y datblygiad, ei adeiladu a'i berthynas â'i amgylchoedd. Mae hefyd
 
yn ymwneud â chreu mannau y gallwn ymfalchïo ynddynt.
 

Bydd ceisiadau gyda dylunio gwael neu sydd heb eu cyfiawnhau yn y Datganiad Dylunio a Mynediad yn 
cael eu gwrthod. 

Agwedd Gynaliadwy Gall dylunio da mewn datblygiad 
preswyl wneud y canlynol: 

Un o amcanion allweddol cynllunio yw datblygiad cynaliadwy. Rhaid i holl 
● cynorthwyo gwella ffyniant ac gynlluniau preswyl fod yn amgylcheddol gynaliadwy. Yn unol â 

ansawdd bywyd poblchanllawiau a pholisi Llywodraeth Cynulliad Cymru, mae Cynllun 
Datblygu'r Cyngor yn gofyn mabwysiadu egwyddorion adeiladu ● lleihau gollyngiadau nwyon t~ 
cynaliadwy er mwyn lleihau'r effaith ar yr amgylchedd naturiol a dibynnu gwydr 
llai ar ffynonellau ynni anadnewyddadwy. Mae datblygu cynaliadwy'n 

● manteisio iechyd y cyhoeddrhan annatod o'r broses ddylunio a rhaid ystyried yr agweddau hyn yn y 
cyfnod cyntaf. ● cynyddu gwerth eiddo 

Wrth gyflawni ateb dylunio amgylcheddol gynaliadwy mae'n bwysig bod ● cwtogi ar drosedd

datblygiad newydd yn ymgorffori mesurau i sicrhau defnyddio tir, ynni a ● hybu ymdeimlad o gymuned a 
d?r yn effeithlon; lleihau gwastraff ac annog ailgylchu deunyddiau; pherthyn 
gwneud y mwyaf o ddulliau symud a chludo sydd leiaf niweidiol a 

● hyrwyddo bioamrywiaeth agwarchod a gwella'r amgylchedd naturiol ac adeiledig. Dylai'r broses 
gwarchod bywyd gwylltddylunio sicrhau hefyd bod datblygiad yn cyfrannu at ymosod ar 

achosion newid yn yr hinsawdd ac yn cael ei ddylunio i gyrraedd safonau ● gostwng biliau tanwydd 
dim carbon o'r dechrau. 
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Bydd y Cyngor yn sicrhau bod nodweddion 
cynaliadwyedd yn cael eu hymgorffori yn yr Ateb 
Dylunio trwy ddefnyddio safonau 
cydnabyddedig ledled y wlad gyda sicrwydd 
ansawdd. Rhaid i holl ddatblygiad preswyl 
newydd gyrraedd o leiaf Lefel 3 y Cod Cartrefi 
Cynaliadwy neu gynllun cyfartal cydnabyddedig 
a darparu 10% o ofynion ynni'r adeilad yn y 
dyfodol trwy ffynonellau ynni adnewyddadwy. 

Cod Cartrefi Cynaliadwy 
Mae'r Cyngor yn ystyried mai Cynllun Cod Cartrefi 
Cynaliadwy a ddatblygodd y Llywodraeth yw'r drefn 
raddio orau ar gyfer adeiladu 
cartrefi cynaliadwy ac mae 
defnyddio'r cynllun hwn yn 
cael ei annog. Os caiff cynllun 
arall ei ddefnyddio, bydd 
angen darparu'r meini prawf 
ac esboniad o'r cynllun hwn 
gyda'r cais. 

Dylid cyflwyno tystysgrif 
cyfnod dylunio, wedi'i 
chwblhau gan aseswr 
achrededig yn dangos pa 
lefel o'r Cod sy'n debygol 
o gael ei chyrraedd, fel 
rhan o'r cais. Bydd angen y 
dystysgrif ar ôl cwblhau trwy amod. 

Ynni Adnewyddadwy 
Yn ogystal â sicrhau bod yr adeilad ei hun yn cael ei 
adeiladu mewn ffordd gynaliadwy, mae'r Cyngor yn 
gofyn bod 10% o'r ynni sy'n cael ei dreulio yn y 

datblygiad yn y dyfodol yn dod o ffynonellau ynni 
adnewyddadwy. 

Mae amrywiol ddulliau harneisio ynni o ffynonellau 
adnewyddadwy, gyda manylion ohonynt yn Nhaflenni 
Gwybodaeth Gynllunio Wrecsam ar Ynni 
Adnewyddadwy. Dylai technoleg ynni adnewyddadwy 
ffurfio rhan annatod o'r adeilad a chael ei ystyried a'i 
ymgorffori'n gynnar yn y broses ddylunio. 

Nid yw'r Cyngor yn ceisio gorfodi mathau penodol o 
ffynonellau ynni adnewyddadwy ar ddatblygwyr a bydd 
yn derbyn cymysgedd o dechnoleg gan gynnwys 
cynlluniau ar dai unigol a chynlluniau cymunedol ond 
cyrraedd y nod o 10%. 

Bydd y Cyngor yn gofyn cyflwyno datganiad ynni 
adnewyddadwy gyda'ch cais sy'n dangos o ba 
ffynonellau y daw'r ynni adnewyddadwy. 

Dylunio Cymhwysol 
Dylai'r ateb dylunio sicrhau mynediad rhwydd i'r 
amrywiaeth ehangaf o bobl bosibl. Dylid ystyried pob 
sector o gymdeithas gan gynnwys yr henoed, plant a 
phobl anabl. Mae dylunio ar gyfer pawb yn golygu y 
dylai ystyriaeth gynnwys anghenion pawb, gan 
gynnwys pobl gydag anawsterau symud, namau ar y 
synhwyrau ac anawsterau dysgu. Bydd y Cyngor yn 
gofyn bod yr agweddau hyn yn cael sylw yn y cynllun 
a bydd angen Datganiad Dylunio a Mynediad gyda'r 
Cais Cynllunio, sy'n esbonio sut y cawsant eu 
hystyried. Mae manylion cynnwys Datganiad Dylunio 
a Mynediad i'w cael yn un o Daflenni Gwybodaeth 
Gynllunio'r Cyngor. 

Y Broses Ddylunio 
Er mwyn sicrhau cyflawni dylunio o safon mewn datblygiadau preswyl 
newydd, caiff ceiswyr eu hannog i ddilyn tri cham y broses ganlynol i 
lunio a dylanwadu ar eu dylunio. Bydd hyn yn sicrhau ystyried 
egwyddorion dylunio o'r dechrau, yn hytrach na'u trin fel ôl-ystyriaeth yn 
ddiweddarach pan fo llai o hyblygrwydd i ymateb i gyfleoedd dylunio. 
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Cam I - Cloriannu'r Safle 
Cloriannu meysydd adnoddau naturiol a nodweddion y safle yw'r man 
cychwyn i gyflawni ateb dylunio cynaliadwy. Dim ond trwy wneud arolwg 
llawn o'r safle a'i amgylchedd y mae modd elwa i'r eithaf ar y safle a'i 
nodweddion. Dylai hyn ystyried nodweddion allweddol a'r amgylchoedd 
presennol, sy'n cyfrannu at ei gymeriad a hynodrwydd lleol yn ogystal 
â'r elfennau hynny sy'n cyfyngu ar ddatblygiad. 

Dylai datblygiad newydd harneisio nodweddion naturiol y safle a nodi 
cyfleoedd a chyfyngiadau. Dylai ganolbwyntio ar asedau'r safle ac 
adnoddau fel ffurf y datblygiad, rhediad / ffurf y tir, draenio, tirwedd, ynni 
o'r haul a'r gwynt yn ogystal â chynefinoedd a rhywogaethau bywyd 
gwyllt. Dylai'r cloriannu gynnwys testun, cynllunio a ffotograffau. 

Derelict listed building on site 

GOGLEDD 

Disgrifiad o'r Safle 
Safle tonnog sydd wedi tyfu'n wyllt gyda llystyfiant a choed aeddfed, a rhai ardaloedd yn bwysig i fywyd gwyllt. 
Mae coed aeddfed ar y safle'n creu cymeriad parcdir. Mae'r safle'n cynnwys ffermdy (adeilad rhestredig) sydd 
mewn cyflwr gwael gyda rhai rhannau'n anghyfannedd bellach. Mae'r safle bysiau agosaf 200m o fynedfa'r safle 
a'r orsaf drenau agosaf yw Wrecsam Cyffredinol sy'n 2.5km o'r safle. Mae siopau ac amwynderau lleol o fewn 
500m i'r safle. Mae llwybrau troed i'r amwynderau hyn ar y gwastad ac mewn cyflwr da gyda phalmant botymog 
ger mannau croesi. 
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Dylai Cloriannu Safle roi sylw i'r canlynol
 
●	 Ffiniau'r safle - eu sefyllfa, 

adeiladwaith a chyflwr. 

●	 Lefelau - dylid dangos y 
cyfuchliniau ar safle mawr neu 
lefelau pwynt ar safle 
mewnlenwi llai gan ddangos yn 
eglur unrhyw gwymp ar draws y 
safle a thir cyffiniol. 

●	 Coed a gwrychoedd -
sefyllfaoedd, lled gywir y canopi 
a rhywogaethau ynghyd ag 
arwydd o'u cyflwr (efallai y bydd 
angen asesiad coedyddiaeth 
llawn). 

●	 Pyllau - tiroedd gwlyb, ffosydd, 
cyrsiau d?r, sefyllfa, dyfnder a 
lefelau gorlifo. 

●	 Cyfyngiadau ecolegol -
rhywogaethau gwarchodedig a 
chynefinoedd bywyd gwyllt e.e. 
brochfeydd moch daear.. 

●	 Isadeiledd presennol - gwifrau 
uwchben, draeniau, 
carthffosydd, piblinellau. 

●	 Muriau a ffensys - sefyllfa, 
uchder, adeiladwaith a chyflwr. 

●	 Adeiladau presennol - lleoliad, 
adeiladwaith, cyflwr a 
phosibilrwydd ailddefnyddio. 

●	 Llwybrau troed a hawliau tramwy 
cyhoeddus. 

●	 Ffyrdd - lled, dosbarth a phellter 
i brif gyffordd. 

●	 Gwelededd ar gyffyrdd. 

●	 Hanes cynllunio - caniatâd 
cynllunio a roddwyd neu 
geisiadau presennol ar y safle a 
thir cyfagos. 

●	 Dynodiadau - Adeiladau 
Rhestredig, ardaloedd 
cadwraeth archeoleg ac ati. 

●	 Llwybrau cludiant cyhoeddus. 

●	 Golygfeydd pwysig i mewn i'r 
safle ac allan ohono.. 

●	 Perthynas ag adeiladau, 
defnyddiau, nodweddion, coed, 
gwrychoedd, pyllau ac ati cyfagos. 

●	 Ffurf a chymeriad y cylch pan fo 
hynny'n briodol. 

●	 Microhinsawdd - lloches, cysgod 
a haul. 

1 

2 

Darluniau 
1 Gwrychoedd ger ffiniau'r safle. 

2 Safle tonnog gyda choed 
pwysig. 

3 Nant a thramwyfa cynefin. 

4 Gwelededd ar y brif gyffordd. 

5 Arddull a deunyddiau adeiladu 
lleol nodweddiadol. 

5 

4 
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Cam II - Y Cynllun Cyfyngiadau / 
Cyfleoedd a'r Datganiad Dylunio a 
Mynediad 
Bydd y cynllun hwn yn dehongli canfyddiadau cloriannu'r safle ar fraslun gyda 
nodiadau, ac mae enghraifft o un yn Ffigur 2 ar dudalen 7. Dylai hwn 
ddangos yn fras sut fyddai modd datblygu'r safle mewn ymateb i'r cyfleoedd a 
chyfyngiadau a ddangoswyd wrth gloriannu'r safle. 

Dyma'r adeg pan gaiff ceiswyr eu hannog i ofyn am gyngor yr Adran 
Gynllunio gan mai cloriannu'r safle fydd yn ffurfio sail i drafodaeth, ac yn y 
pen draw, yr ateb dylunio. Mae'r Cyngor yn gweithredu Dull Tîm Datblygu a 
gall ymgynghori cyn gwneud cais arbed llawer o ailgynllunio diangen a 
rhwystredigaeth. Ein nod yw eich cynorthwyo i gynhyrchu dyluniad arloesol 
da fydd yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at y Fwrdeistref Sirol. 

Dylai ceiswyr gyflwyno eu cynllun cyfyngiadau / cyfleoedd fel rhan o'u cais. 
Bydd hefyd yn ffurfio sail y Datganiad Dylunio a Mynediad sydd i ddod gyda 
chais cynllunio. "Nid yw Datganiad Dylunio a Mynediad (DAS) yn rhan o'r cais 
cynllunio ond mae'n ofynnol yn y gyfraith iddo ddod gyda phob cais cynllunio" 
(Llywodraeth Cynulliad Cymru Nodyn Cyngor Technegol 12 Dylunio) gydag 
ychydig eithriadau. 

Datganiad ysgrifenedig yw'r Datganiad Dylunio a Mynediad sy'n cyflwyno'r 
weledigaeth ac egwyddorion dylunio a fabwysiadwyd ar gyfer y datblygiad 
arfaethedig, ynghyd â deunydd enghreifftiol, pan fo hynny'n briodol, yn 
dangos sut fydd y dyluniad sy'n cael ei ddewis yn parchu a manteisio'r 
amgylchedd lleol. 

Dylai'r Datganiad Dylunio a Mynediad esbonio sut yr ystyriwyd amcanion 
dylunio da a chynaliadwyedd wrth baratoi eich cynigion. Dylai egluro a 
chyfiawnhau sut y daethoch i ateb dylunio cynaliadwy. Ni ddylai ond disgrifio'r 
cynnig ond i esbonio'n hytrach sut y cymhwyswyd amcanion dylunio da neu, 
os na chawsant eu cymhwyso, pam. 

Small Scale 

Renewable Energy 

Generation and Energy 

Efficiency 

Cynhyrchu Ynni 
Adnewyddadwy 

ar raddfa fach ac 
Effeithlonrwydd Ynni 

Dylai'r Datganiad Dylunio a Mynediad hefyd 
ddangos sut mae'r datblygiad arfaethedig yn 
cyrraedd Lefel 3 y Cod Cartrefi Cynaliadwy ac 
ym mha ffyrdd y bydd 10% o dreuliant ynni'r 
datblygiad yn y dyfodol yn dod o ffynonellau 
ynni adnewyddadwy. 
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i) A ddyfeisiwyd cynllun y 
safle i wneud y canlynol? 

● Harneisio ynni o ffynonellau 
adnewyddadwy. 

● Defnyddio ynni'r haul i'r 
eithaf? 

● Diogelu nodweddion naturiol 
ac adeiledig gwerthfawr 
presennol y safle? 

● Gwarchod cynefinoedd 
naturiol a rhywogaethau? 

● Adlewyrchu patrwm a 
chymeriad cyffredinol 
datblygiad yn y cylch? 

● Darparu digon o le o gwmpas 
adeiladau? 

● Sicrhau mynediad boddhaol 
o'r briffordd gyhoeddus a lle i 
barcio ceir.? 

● Diogelu amwynderau 
cyfagos.? 

● Rhoi gwyliadwriaeth naturiol 
eithaf er mwyn atal troseddu? 

● Lleihau'r angen i deithio gyda 
darpariaeth ar gyfer beicio, 
cerdded a chludiant 
cyhoeddus o fewn y safle a 
thu hwnt? 

● Osgoi effeithiau taflu cysgod, 
yn enwedig gan goed ac 
adeiladau cyfagos? 

● Darparu amddiffyniad rhag y 
gwynt.? 

● Darparu cyfleusterau ar gyfer 
ailgylchu? 

ii) Ydi ffurf yr adeiladau'n 
gwneud y canlynol? 

● Parchu ac ategu maint, ffurf a 
chymeriad adeiladau 
cyfagos? 

● Darparu amrywiaeth / 
cymysgedd dda o fathau o 
dai? 

● Dangos agwedd unol at 
ddylunio? 

● Amrywiaeth yng ngwedd 
toeau? 

● Sicrhau dylunio toeau i 
ganiatáu defnyddio technoleg 
yr haul? 

● Defnyddio lle yn y to er mwyn 
osgoi codi llawr arall? 

● Caniatáu bod 10% o'r treuliant 
ynni'n dod o ffynonellau ynni 
adnewyddadwy? 

iii) Ydi'r golwg allanol yn 
gwneud y canlynol? 

● Adlewyrchu'n gywir ffurf a 
chymeriad adeiladau drws 
nesaf pan fo hynny'n briodol? 

● Yn creu patrwm cytbwys o 
ffenestri a drysau ar y blaen? 

● Adlewyrchu amrywiaeth y 
deunyddiau lleol? 

● Ymgorffori unrhyw 
ddeunyddiau eildro? 

● Peidio â mynd dros ben llestri 
gyda manylion, addas i'r ffurf 
a chymeriad a ddewiswyd? 

iv) Ydi'r tirweddu'n gwneud y 
canlynol? 

● Cadw a chyfoethogi 
nodweddion tirwedd 
gwerthfawr presennol? 

● Lleoli'r man agored cyhoeddus 
mewn lle canolog sy'n elwa ar 
wyliadwriaeth naturiol? 

● Adlewyrchu neu gyfoethogi 
gosodiad tirwedd / trefwedd y 
safle (yn enwedig triniaeth y 
terfynau)? 

● Cynnwys cynllun rheoli a 
chynnal hirdymor digonol? 

● Gwneud y gorau i gynnal 
bywyd gwyllt ac, yn arbennig, 
rhywogaethau brodorol? 

● Ymgorffori lletiroedd glas, 
clustogau a dolenni cyswllt 
sy'n darparu llwybrau a 
rhwydweithiau rhwng 
nodweddion o'r dirwedd sy'n 
bodoli ar gyfer gwarchod natur? 

● Caniatáu ar gyfer creu 
cynefinoedd newydd o fewn 
ac o gwmpas safleoedd? 

● Cadw coed o werth amwynder 
gweledol pwysig? 

Rhestr Adolygu'r Datganiad Dylunio 
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Y cynllun gorau i'w ddilyn i ddefnyddio golau'r haul i'r eithaf. 
Canran uchel o'r tai'n cael eu gwasanaethu o ffordd 
Dwyrain-Gorllewin, gyda threfniant y tai'n creu amrywiaeth. 

Nid yw cynllun confensiynol o dai ar wahân yn cael y 
buddiannau mwyaf o ynni'r haul. 

✔ ✘ �� 



Cynllun Cyfyngiadau a Chyfleoedd 

A Darparu nodwedd porth priodol i'r fynedfa. 

B Ffordd fynediad newydd i ddilyn llinell yr hen 
dramwyfa'n arwain at adeilad rhestredig. 

C Darparu rhodfa o dir glas a choed yn arwain at yr 
Adeilad Rhestredig i greu gwell amgylchedd. 

D Dargyfeirio llwybr cyhoeddus ar hyd llinell newydd i 
adlewyrchu llwybr troed anffurfiol. 

E Trosi adeilad rhestredig yn rhandai preswyl ac 
isrannu adeilad diddefnydd mawr yn ystyriol. 

F Cau mynedfa gerbydau bresennol ond cadw'r 
adwy a'r agoriad i ffurfio dolen gyswllt i lwybr troed 
newydd i alluogi mynediad da at siopau lleol a 
neuadd gymunedol. 

G Estyniad i adeilad rhestredig i adfer rhan 
anghyfannedd o adeilad. 

H Ffurfio pwll a chynefin newydd yn lle pwll cyfagos. 

I Darparu llwybr troed newydd oddi mewn i'r wal 
bresennol er mwyn cadw'r wal. 

J Tynnu coeden ar ffurf wael i ganiatáu mynedfa 
gerbydau newydd i wella diogelwch.. 

K Darparu ardal ganolbwyntiol newydd o flaen 
adeilad rhestredig i amddiffyn golygfa bwysig ar 
draws y safle. 

L Darparu llwybr troed tu ôl i'r gwrych er mwyn cadw'r 
gwrych. 

M Gwneud asesiad hydrolegol i gadarnhau gofynion 
arwynebedd gorlifdir. 

N Ailgyfeirio llinell uwchben gyda chytundeb datblygwr 
tai cyfagos i ddarparu cynllun cytbwys. Asesu'r 
effaith ar y coed presennol. 

O Creu canolbwynt cymunedol newydd. 

P Darparu gwahaniad digonol rhwng tai newydd a'r 
goeden bresennol a phlannu arfaethedig i ddarparu 
ar gyfer twf yn y dyfodol a chyfyngu ar daflu cysgod. 

Q Cadw coed fel canolbwynt. 

R Cadw coed ac ymchwilio i gynllun rheoli ar gyfer 
eu cynnal yn y dyfodol. 

S Gwrych newydd i wella amgylchedd cynefin tir 
gwlyb a rhoi diogelwch ychwanegol i dai cyfagos. 

T Darparu man chwarae ffurfiol newydd o flaen tai 
cyfagos. 

U Cyfoethogi tir gwlyb presennol. 

V Tynnu coeden afiach er diogelwch. 

W Gwella croesfan gerddwyr i gae chwarae a safle 
bysiau cyfagos. 

Sylwch: Tai newydd i'w lleoli mewn 
parthau tai i fod yn gymysgedd o dai ar 
wahân, tai pâr a thai rhes - 2 lawr, efallai 
3 llawr yn rhannol FIG 2 
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Cam III - Yr Ateb Dylunio 
Wedi dilyn y ddau gam cyntaf byddwch mewn lle gwell i 
greu cynlluniau manwl. Fel lleiafswm, dylech sicrhau 
cyflwyno'r eitemau a nodwyd ar y rhestr adolygu fel rhan 
o'ch cais. Bydd hyn yn sicrhau fod gennym yr holl 
wybodaeth berthnasol ar ddechrau'r broses gynllunio a 
bydd yn osgoi oedi diangen. 

O ran yr Ateb Dylunio, bydd amrywiaeth o gyfleoedd 
dylunio'n codi ar ôl dilyn y ddau gam cyntaf. Y nod ddylai 
fod creu amrywiaeth ac arbenigrwydd yn nhrefniant a 
chynllun tai er mwyn osgoi datblygiadau preswyl sy'n brin 
o gymeriad a hunaniaeth. Fe all yr egwyddorion dylunio 
canlynol eich cynorthwyo wrth baratoi cynlluniau manwl. 
Mae hyn yn cyfateb i'r rhestr adolygu a gyflwynwyd yng 
Ngham II. 

De 

Gogledd 

Dwyrain Gorllewin 

30%30% 

Osgoi rhwystrau sy'n lleihau heulwen naturiol 

Cymysgedd o fathau o 
dai gyda dyluniad unol 

Amrywio uchder toeau. 
Nid yw manylion 
bondo'n goruchafu ar 
arddull y t? Llain barcio modurdai yn y 

cwrt tu cefn 

Bydd angen mynediad 
ar y gwastad 

Ymyl cyrbiau i ddiffinio 
parthau plannu a 
therfynau blaen 

Deunydd palmentydd o 
amrywiad lliw ac ansawdd 
cyfyngedig i ategu'r datblygiad 

Drysau ffrynt i'w gweld yn 
glir o fannau cyhoeddus Deunyddiau'n 

adlewyrchu arddull yr 
deilad 

Plannu i feddalu ffasadau 
adeiladau, rhoi 
preifatrwydd, a gwella 
microhinsawdd 
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i) Cynllun Safle 

● Creu trefn ffyrdd organaidd sy'n cysylltu'n dda â 
llinell adeiladau doredig. 

● Sicrhau bod y datblygiad yn ymateb i 
nodweddion naturiol presennol a'r dirwedd 
ehangach (fel arfer yn cael eu nodi yn y cynllun 
cyfyngiadau). 

● Amrywio ymdeimlad agored, amgaead, 
preifatrwydd, a golygfeydd mewn mannau 
allweddol yn y datblygiad trwy drefniant gofodol 
adeiladau, muriau terfyn, rheiliau a phlannu. 

● Gosod adeiladau i ddarparu gwyliadwriaeth 
naturiol dros fannau cyhoeddus a chyrtiau 
modurdai cymunedol (cyfeiriwch at Nodyn 
Esboniadol 24 - Dylunio Rhag Trosedd). 

● Sicrhau bod cysylltiadau'r datblygiad yn dda 
gyda dolenni di-dor â'r rhwydwaith ffyrdd, 
llwybrau troed a llwybrau beicio ehangach. 

● Cael y nifer mwyaf o anheddau gyda ffenestri yn 
wynebu llwybr yr haul. Yn gyffredinol dylai fod llai 
o ffenestri a rheiny'n fach yn wynebu'r gogledd.  

● Mae modd cael llawer o breifatrwydd trwy roi 
sylw i ddylunio manwl, e.e. llinellau adeilad cam, 
dosbarthu a gogwyddo anheddau'n ofalus, 
ffenestri a drysau o wahanol feintiau a 
sefyllfaoedd a chodi muriau, ffensys a phlannu er 
mwyn sgrinio.. 

● Oni bai fod modd dangos bod modd cynnal 
preifatrwydd trwy ddylunio, fel arfer, dylai fod 
22m o leiaf rhwng ffenestri ystafelloedd 
cyfanheddol sy'n wynebu ei gilydd.(Safonau ar 
sail Nodyn Esboniadol Cynllunio Lleol Wrecsam 
21). 

● Ceisio gostegu traffig trwy ddylunio'r safle 
(osgoi gorfod gosod rampiau / twmpathau'n 
ddiweddarach). Mae 'gwasgfeydd' yn gyfle i ddod 
ag amrywiaeth a thirweddu i'r cynllun. 

● Osgoi darparu mannau parcio o flaen anheddau. 
Mae parthau parcio'n fuddiol wrth ddileu anhrefn 
gweledol o olygfa'r stryd. (Safonau parcio ar sail 
Nodyn Esboniadol Cynllunio Lleol 16). 

● Ystyried defnyddio ardaloedd arwyneb ar y cyd 
fel bod cerbydau nwyddau / gwasanaeth yn gallu 
troi h.y. dim o reidrwydd yn ben troi ffurfiol, e.e. 
sgwâr gyda chanolbwynt. Awgrymu mannau troi 
fel cyfleoedd i greu canolbwyntiau i'r datblygiad. 

● Sicrhau bod llwybrau cerddwyr a lonydd beicio'n 
dilyn y trywydd mwyaf uniongyrchol i'r 
rhwydwaith ffyrdd a chyfleusterau presennol ond 
yn osgoi rhediadau gormodol. 

● Dylunio mynediad rhwydd at gludiant cyhoeddus, 
e.e. mynediad uniongyrchol ar draed at 
safleoedd bysiau. Dylid darparu ffyrdd dolen neu 
gefnol fel bod bysiau'n gallu mynd i mewn i 
safleoedd mawr. 

● Ystyried materion symudiad a chysylltedd. 
Y bwriad ddylai fod creu strydoedd sy'n 
canolbwyntio mwy ar bobl yn unol ag 
egwyddorion Llawlyfr ar gyfer Strydoedd. 

● Dylunio cynlluniau i leihau'r angen i deithio gyda 
darpariaeth ar gyfer beicio, cerdded a chludiant 
cyhoeddus o fewn i'r safle a thu hwnt. 

● Ystyried gallu ailddefnyddio adeiladau. Bydd 
cynigion sy'n cynnwys dymchwel yn gorfod 
dangos ailgylchu deunyddiau presennol ar y 
safle. 

● Osgoi effeithiau taflu cysgod, yn enwedig pan fo'r 
safle am y terfyn ag adeiladau, coed a ffensys 
cyfagos. 

● Dylunio cynlluniau safle i amddiffyn rhag y gwynt. 
Grwpio neu igam-ogamu adeiladau, osgoi 
tramwyfeydd hir a bylchau byr rhwng adeiladau. 
Er mwyn osgoi sianelu gwynt a chreu ardaloedd 
o wyntoedd cryf dylid lleoli adeiladau talach yn 
ofalus, ac ystyried defnyddio coed fel atalfeydd 
gwynt. 

● Ystyried yr angen am le i gadw biniau gwastraff, 
deunyddiau ailgylchu a chompost. Bydd y 
Cyngor yn disgwyl i holl ddatblygiadau ystyried 
technegau newydd ar gyfer gwahanu a chadw 
gwastraff. 
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Ailddefnyddio deunyddiau 
lleol, cyrbau, muriau ac ati. 

Lleoliad pwmp 
gwres o'r ddaear 

Llain barcio yn ôl o brif 
ffryntiad 

Muriau a phlannu'n 
ymrannu'r datblygiad ac yn 
cynorthwyo cuddio storfeydd 
gwastraff a lleiniau parcio. 

Defnyddio gwahanol 
ddeunydd palmentydd i 
ddiffinio gwahanol 
swyddogaethau. Mae'r dewis 
deunydd i gynorthwyo draenio 
cynaliadwy. 

ii) Ffurf Adeiladau 

●	 Defnyddio amrywiaeth / cymysgedd o fathau o dai a datblygu clystyrau bach o adeiladau. 

●	 Dylid defnyddio agwedd unol at ddylunio trwy ddatblygiad mawr i gyd er mwyn creu ymdeimlad o le, e.e. yr 
un cynllun drysau / ffenestri ond newid agweddau eraill. 

●	 Osgoi lleiniau sydd yr un maint. Ceisio sicrhau eu bod yn ymateb i droadau a chromliniau naturiol, terfyn 
lleiniau anghyson, parchu'r ffurf naturiol y tir ac osgoi atebion peirianyddol gormodol. 

●	 Ystyried creu canolbwyntiau, boed ffurfiol neu anffurfiol. Mae hyn yn ychwanegu at y cymeriad a'r 
ymdeimlad o le. 

●	 Amrywio uchder ac arddull toeau. 

●	 Defnyddio adeiladau o bwys, a'u gosod wrth gyffyrdd allweddol lle byddant yn terfynu golygfeydd ac yn creu 
diddordeb gweledol a chymeriad neu'n ychwanegu uchder i rai corneli. 

●	 Defnyddio nodweddion y dirwedd fel waliau, rheiliau, plannu a phalmentydd i atgyfnerthu'r ymdeimlad 
cydlynol a dilyniant gweledol o fewn y datblygiad. 

●	 Dylid lleoli modurdai i ffurfio rhan annatod a diwnïad o'r cynllun, yn hytrach na nodweddion ar wahân mewn 
lle diarffordd. 

●	 Dylai rhediad toeau ganiatáu ar gyfer ymgorffori technoleg yr haul os caiff y ffynhonnell ynni adnewyddadwy 
hon ei dewis. 

●	 Cynnwys modiwlau ffotofoltaidd (pv) a phaneli haul gweithredol i gynhyrchu ynni. 

●	 Defnyddio deunyddiau adeiladu fydd yn cyfoethogi bywyd gwyllt, e.e. toeau tywyrch 'gwyrdd' fydd hefyd yn 
lleihau goferiad d?r glaw. 

●	 Dylai prif ystafelloedd cyfanheddol fod ar yr ochr ddeheuol (de, de-ddwyrain neu dde-orllewin). 

●	 Osgoi gorwydro fydd yn arwain at orboethi yn yr haf a cholli gwres yn y gaeaf. 

●	 Gwneud y gorau o ffynonellau ynni naturiol, e.e. gwynt, d?r a haul a thechnolegau ynni adnewyddadwy 
eraill fel gwres o'r ddaear, biomas a threulio anerobig. 

●	 Ar gynlluniau mawr dylid ystyried gwres a ph?er cyfunedig (CHP) ar gyfer gwresogi cymunedol a gofod. 
Proses unigol yw CHP i ddarparu trydan a gwres. 

●	 Ystyried draenio carthion a d?r arwyneb ar y cyfnod cyntaf, e.e. penderfynu ar addasrwydd defnyddio 
Systemau Draenio Cynaliadwy (SUDS) i reoli llifogydd a llygredd. 
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iii) Golwg Allanol 

●	 Dylai anheddau newydd fod yn gymesur, gyda ffenestri'n gytbwys o fewn 
y gweddlun a dylent barchu, ond nid dynwared o angenrheidrwydd, arddull 
a chymeriad eu hamgylchoedd. 

●	 Defnyddio deunyddiau adeiladu i adlewyrchu arddull adeiladu a 
nodweddion trefwedd lleol. 

●	 Lleoli mynedfeydd tai fel nad ydynt yn wynebu prifwyntoedd a'u cysgodi 
gyda phorth neu gyntedd. 

●	 Defnyddio deunyddiau a ailgylchwyd lle bo modd. Mae modd adennill ac 
ailddefnyddio'r rhan fwyaf o ddefnyddiau ond bod eu nodweddion adeiladu 
a'u golwg yn addas, e.e. cerrig, llechi, teils, coed, palmant a brics. Mae 
angen ystyried hindreulio deunyddiau adeiladu. 

●	 Bydd Adran Gynllunio Wrecsam yn darparu portffolio o ddeunyddiau 
adeiladu priodol. 

●	 Ble bynnag y bo modd, dylid ailgylchu deunyddiau adeiladu lle byddant 
yn adlewyrchu deunyddiau adeiladu brodorol lleol. 

●	 Dylai ffenestri fod yn gilfachog yn hytrach na'u gosod yn gywastad â 
ffasâd yr adeilad. 

●	 Dylid cydbwyso gweddluniau gydag agoriadau llai ar wahân yn hytrach 
nag un agoriad mawr. Dylid lleoli agoriadau mawr fel nad ydynt yn ffurfio 
rhan o olygfa gyhoeddus yr adeilad. 

Cadw coeden bwysig fel 
canolbwynt man agored. 

Ymchwilio i bosibilrwydd 
pympiau ffynhonnell 
gwres o'r ddaear 

Cyfeiriad eiddo'n wynebu 
man agored cyhoeddus i 
roi gwyliadwriaeth / 
goruchwyliaeth naturiol. 

Ffensys isel i wahanu 
rhwng ardaloedd 
cyhoeddus a lled-breifat 

Lleoli modurdai 
tu cefn er 
mwyn lleihau 
anhrefn ceir. 

Drysau ffrynt yn 
ffurfio nodwedd a'r 
fframiau'n cyd-fynd 
ag arddull y t~. 

Tai'n gymesur gyda ffenestri 
cytbwys a deunyddiau i adlewyrchu 
arddull y t? 

Y cynllun at ei gilydd yn uno 
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●	 Dylai drysau ffrynt dynnu sylw, a'u gosod yng ngolwg glir y stryd. 
Ni ddylent edrych yn eilradd i ddrysau modurdai cyfannol cyfagos. 

●	 Dylai arddull y drws a'i ffrâm ddangos statws yr adeilad. 

●	 Dylai manylion a deunydd y to gyd-fynd â math yr annedd (e.e. ni fyddai 
bondo llawn manylion yn briodol ar d? bach / bwthyn). 

●	 Dylai toeau fod yn gymesur ag elfennau eraill gan ddefnyddio dormerau'n 
gynnil a'u cadw mor syml ag y bo modd. 

●	 Mae simneiau'n bwysig iawn fel pwyslais fertigol ac, yn draddodiadol, cânt eu lleoli ar bennau'r grib. 

iv) Cynigion Tirwedd 

● Darparu manylion tirweddu fel rhan o gais llawn. Mae tirweddu'n rhan annatod o'r cynllun ac ni ddylai fod 
yn ôl-ystyriaeth. 

● Dylai man agored cyhoeddus ffurfio rhan annatod o gynllun y safle. Yn ddelfrydol, dylai hyn fod mewn lle 
canolog ac elwa ar wyliadwriaeth naturiol anheddau cyfagos (mae rhagor o gyfarwyddyd i'w gael yn Nodyn 
Esboniadol Cynllunio Lleol 10). 

● Osgoi creu nifer mawr o fannau agored cyhoeddus bach. Mae'n anodd rheoli'r rhain ac mae eu cyfraniad 
yn llai o ran amwynder gweledol ehangach yr ardal. 

● Ystyried defnyddio darnau o arwyneb caled i ddiffinio mannau agored cyhoeddus a phreifat. 

● Mae'n arbennig o bwysig dal gafael ar goed, gwrychoedd a phlanhigion aeddfed i gynorthwyo datblygiad 
newydd ymdoddi i'r fro, ychwanegu aeddfedrwydd at y cynllun a gwarchod bioamrywiaeth. 

● Gwneud defnydd effeithiol o gelfi a goleuadau stryd. Osgoi anhrefn 
gweledol trwy gyd-drefnu celfi stryd, arwyddion a defnyddio deunyddiau 
sy'n briodol i'r cyd-destun ac achub ar bob cyfle i osod arwyddion a 
goleuadau ar furiau. 

● Ystyried defnyddio tirweddu caled fel rhan o ddarpariaeth mannau agored 
cyhoeddus i greu canolbwynt neu sgwâr (ymdeimlad o le). 

● Dylid cadw waliau a gwrychoedd presennol ble bynnag y bo modd. 

● Dylid osgoi defnyddio ffensys bordiog tynn neu soled fel arall ar derfynau 
blaen a ffiniau'r safle â chefn gwlad agored. 

● Cadw a chyfoethogi bioamrywiaeth a darparu cynefinoedd a dolenni cyswllt 
newydd fel lletiroedd glas, clustogau a chysylltiadau rhwng nodweddion 
presennol y dirwedd o fewn ac ar bwys y safle i gysylltu cynefinoedd. 
Darparu coetiroedd, gwrychoedd, d?r a chynefinoedd tir gwlyb newydd fel 
rhan o brif gynllun tirwedd y safle. 

● Yn gyffredinol mae'n well defnyddio muriau brics neu garreg sy'n ymdoddi 
i adeiladau cyfagos ac yn aml yn ffinio â mannau agored cyhoeddus a 
byddant yn cael eu hybu. 

● Ystyried celfyddyd gyhoeddus neu weithiau parth cyhoeddus all gynorthwyo 
creu ymdeimlad o hynodrwydd lleol a hunaniaeth. 
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●	 A yw'r datblygiad yn cynnal / gwella cyfleoedd bioamrywiaeth a sut fydd yn cynnal a gwella cysylltedd 
cynefinoedd trwy gyfuno llecynnau glas?. 

●	 Bydd ymgorffori cynllun SUDS i'r man agored yn cyfoethogi gwerth ecolegol safle ar yr un pryd â gwella 
ei gynaliadwyedd. 

●	 Ystyried agwedd gynaliadwy at ddraenio a chyflenwad d?r, e.e. arwynebau caled hydraidd SUDS, toeau a 
muriau gwyrdd, pantiau a phyllau gwanhau i reoli d?r ffo. Defnyddio llai o dd?r trwy reoli'r galw, medi d@r 
glaw a dewis rhywogaeth gwair a phlanhigion sy'n dibynnu llai ar dd@r. 

●	 Achub ar bob cyfle i gynnal bywyd gwyllt ac, yn arbennig, rhywogaethau brodorol. 

●	 Ymgorffori lletiroedd glas, clustogau a dolenni cyswllt sy'n darparu llwybrau a rhwydweithiau yn nodweddion 
o'r dirwedd sy'n bodoli. 

●	 Darparu amrywiaeth o gynefinoedd newydd o fewn ac o gwmpas safleoedd, e.e. coetiroedd, gwrychoedd, 
d@r a chynefinoedd tir gwlyb. 

●	 Cadw coed o werth amwynder gweledol sylweddol a sicrhau bod digon o le ar gael ar gyfer coed mawr 
ar y stryd o fewn cynllun y safle. 

●	 Mae'n well plannu coed a llwyni brodorol ar hyd ffiniau'r safle, ar ymylon mannau agored cyhoeddus ac 
wrth greu ardaloedd o gynefin newydd. Osgoi 'gwasgaru', gyda chymysgedd gormodol o rywogaethau 
planhigion a lliwiau ac osgoi plannu swmp o rywogaethau unigol. 

●	 Sicrhau bod gwasanaethau'n osgoi darnau allweddol o blannu o fewn y datblygiad. 

●	 Osgoi adeiladu ffyrdd dan frigdyfiant coed a gadwyd. 

✗Tir glas presennol 	 Tir glas presennol ✓ 

Cefn gwlad agored Cefn gwlad agored 

ALLWEDD ALLWEDD 

Safle cais GYDA dolenni cyswllt / Safle cais HEB ddolenni cyswllt / 
tramwyfeydd gwyrdd tramwyfeydd gwyrdd 
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Rhagor o Wybodaeth 
● Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam a 
Fabwysiadwyd yn 2005 
Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol 
16 - Safonau Parcio 
17 - Coed a Datblygiad 
21 - Lle o Amgylch Adeiladau 
24 - Dylunio Rhag Trosedd. 
Taflenni gwybodaeth am Ynni Adnewyddadwy 
www.wrecsam.gov.uk/planning 

● Cymunedau a Llywodraeth Leol 
Cod Cartrefi Cynaliadwy 
www.communities.gov.uk 

● Llywodraeth Cynulliad Cymru 

Gwella eich cartref - Arweiniad Newid 
yn yr Hinsawdd 
www.new.wales.gov.uk 

● MIPPS 
Cynllunio ar gyfer Adeiladu Cynaliadwy 
www.wales.gov.uk 

● Yr Adran Drafnidiaeth 

Llawlyfr ar gyfer Strydoedd 
www.dft.gov.uk 

● Comisiwn Dylunio Cymru 

Canllawiau Dylunio Cymru ar gyfer Datblygiad 
Preswyl (POSW) Datganiadau Dylunio a 
Mynediad yng Nghymru, Pam, Beth a Sut 
www.dcfw.org/publications 

● Y Comisiwn dros Bensaernïaeth a'r 
Amgylchedd Adeiledig (CABE) 

Datganiadau Dylunio a Mynediad - Sut i'w 
Hysgrifennu Adeilad am Oes 
Ymdeimlad o Le 
Dylunio Cynaliadwy, Newid yn yr Hinsawdd a'r 
Amgylchedd Adeiledig 
Dyma'r Ffordd i Well Strydoedd 
Hyrwyddwyr Dylunio 
www.cabe.org.uk/publications 

N o d y n  E s b o n i a d o l  C y n l l u n i o  L l e o l  3  0 

Adran Gynllunio 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Stryt y 
Lampint, Wrecsam LL11 1AR 

Ffôn: 01978 292016 
E-bost: planning@wrecsam.gov.uk 
Gwefan: www.wrecsam.gov.uk/planning 
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	Bydd ceisiadau gyda dylunio gwael neu sydd heb eu cyfiawnhau yn y Datganiad Dylunio a Mynediad yn cael eu gwrthod. Agwedd Gynaliadwy Gall dylunio da mewn datblygiad preswyl wneud y canlynol: Un o amcanion allweddol cynllunio yw datblygiad cynaliadwy. Rhaid i holl ● cynorthwyo gwella ffyniant ac gynlluniau preswyl fod yn amgylcheddol gynaliadwy. Yn unol â ansawdd bywyd poblchanllawiau a pholisi Llywodraeth Cynulliad Cymru, mae Cynllun  Datblygu'r Cyngor yn gofyn mabwysiadu egwyddorion adeiladu ● lleihau gollyngiadau nwyon t~ cynaliadwy er mwyn lleihau'r effaith ar yr amgylchedd naturiol a dibynnu gwydr llai ar ffynonellau ynni anadnewyddadwy. Mae datblygu cynaliadwy'n ● manteisio iechyd y cyhoeddrhan annatod o'r broses ddylunio a rhaid ystyried yr agweddau hyn yn y cyfnod cyntaf. ● cynyddu gwerth eiddo Wrth gyflawni ateb dylunio amgylcheddol gynaliadwy mae'n bwysig bod ● cwtogi ar drosedddatblygiad newydd yn ymgorffori mesurau i sicrhau defnyddio tir, ynni a ● hybu ymdeimlad o gymuned a d?r yn effeithlon; lleihau gwastraff ac annog ailgylchu deunyddiau; pherthyn gwneud y mwyaf o ddulliau symud a chludo sydd leiaf niweidiol a ● hyrwyddo bioamrywiaeth agwarchod a gwella'r amgylchedd naturiol ac adeiledig. Dylai'r broses gwarchod bywyd gwylltddylunio sicrhau hefyd bod datblygiad yn cyfrannu at ymosod ar  achosion newid yn yr hinsawdd ac yn cael ei ddylunio i gyrraedd safonau ● gostwng biliau tanwydd dim carbon o'r dechrau. 
	Cyflwyniad 

	Cod Cartrefi Cynaliadwy Mae'r Cyngor yn ystyried mai Cynllun Cod Cartrefi Cynaliadwy a ddatblygodd y Llywodraeth yw'r drefn  raddio orau ar gyfer adeiladu  cartrefi cynaliadwy ac mae  defnyddio'r cynllun hwn yn  cael ei annog. Os caiff cynllun  arall ei ddefnyddio, bydd  angen darparu'r meini prawf  ac esboniad o'r cynllun hwn  gyda'r cais. Dylid cyflwyno tystysgrif cyfnod dylunio, wedi'i  chwblhau gan aseswr  achrededig yn dangos pa lefel o'r Cod sy'n debygol  o gael ei chyrraedd, fel  rhan o'r cais. Bydd angen y dystysgrif ar ôl cwblhau trwy amod. 
	datblygiad yn y dyfodol yn dod o ffynonellau ynni adnewyddadwy. Mae amrywiol ddulliau harneisio ynni o ffynonellau adnewyddadwy, gyda manylion ohonynt yn Nhaflenni  Gwybodaeth Gynllunio Wrecsam ar Ynni  Adnewyddadwy. Dylai technoleg ynni adnewyddadwy ffurfio rhan annatod o'r adeilad a chael ei ystyried a'i  ymgorffori'n gynnar yn y broses ddylunio.  Nid yw'r Cyngor yn ceisio gorfodi mathau penodol o ffynonellau ynni adnewyddadwy ar ddatblygwyr a bydd  yn derbyn cymysgedd o dechnoleg gan gynnwys  cynlluniau ar dai unigol a chynlluniau cymunedol ond  cyrraedd y nod o 10%. Bydd y Cyngor yn gofyn cyflwyno datganiad ynni adnewyddadwy gyda'ch cais sy'n dangos o ba ffynonellau y daw'r ynni adnewyddadwy. Dylunio Cymhwysol Dylai'r ateb dylunio sicrhau mynediad rhwydd i'r  amrywiaeth ehangaf o bobl bosibl. Dylid ystyried pob  sector o gymdeithas gan gynnwys yr henoed, plant a  phobl anabl. Mae dylunio ar gyfer pawb yn golygu y  dylai ystyriaeth gynnwys anghenion pawb, gan  gynnwys pobl gydag anawsterau symud, namau ar y  synhwyrau ac anawsterau dysgu. Bydd y Cyngor yn  gofyn bod yr agweddau hyn yn cael sylw yn y cynllun  a bydd angen Datganiad Dylunio a Mynediad gyda'r  Cais Cynllunio, sy'n esbonio sut y cawsant eu hystyried. Mae manylion cynnwys Datganiad Dylunio a Mynediad i'w cael yn un o Daflenni Gwybodaeth  Gynllunio'r Cyngor. 
	Y Broses Ddylunio 

	Cloriannu meysydd adnoddau naturiol a nodweddion y safle yw'r man cychwyn i gyflawni ateb dylunio cynaliadwy. Dim ond trwy wneud arolwg  llawn o'r safle a'i amgylchedd y mae modd elwa i'r eithaf ar y safle a'i  nodweddion. Dylai hyn ystyried nodweddion allweddol a'r amgylchoedd  presennol, sy'n cyfrannu at ei gymeriad a hynodrwydd lleol yn ogystal â'r elfennau hynny sy'n cyfyngu ar ddatblygiad. 
	 
	Dylai datblygiad newydd harneisio nodweddion naturiol y safle a nodi cyfleoedd a chyfyngiadau. Dylai ganolbwyntio ar asedau'r safle ac  adnoddau fel ffurf y datblygiad, rhediad / ffurf y tir, draenio, tirwedd, ynni o'r haul a'r gwynt yn ogystal â chynefinoedd a rhywogaethau bywyd  gwyllt. Dylai'r cloriannu gynnwys testun, cynllunio a ffotograffau. 
	Cam I - Cloriannu'r Safle 
	Cam I - Cloriannu'r Safle 
	Cam I - Cloriannu'r Safle 

	●	 
	Pyllau - tiroedd gwlyb, ffosydd, cyrsiau d?r, sefyllfa, dyfnder a lefelau gorlifo. 
	●	 
	Ffiniau'r safle - eu sefyllfa, adeiladwaith a chyflwr. 
	●	 
	Dylai Cloriannu Safle roi sylw i'r canlynol
 
	Dylai Cloriannu Safle roi sylw i'r canlynol
 
	Dylai Cloriannu Safle roi sylw i'r canlynol
 

	Bydd y cynllun hwn yn dehongli canfyddiadau cloriannu'r safle ar fraslun gyda nodiadau, ac mae enghraifft o un yn Ffigur 2 ar dudalen 7. Dylai hwn  ddangos yn fras sut fyddai modd datblygu'r safle mewn ymateb i'r cyfleoedd a  chyfyngiadau a ddangoswyd wrth gloriannu'r safle. 
	 
	Dyma'r adeg pan gaiff ceiswyr eu hannog i ofyn am gyngor yr Adran  Gynllunio gan mai cloriannu'r safle fydd yn ffurfio sail i drafodaeth, ac yn y pen draw, yr ateb dylunio. Mae'r Cyngor yn gweithredu Dull Tîm Datblygu a gall ymgynghori cyn gwneud cais arbed llawer o ailgynllunio diangen a rhwystredigaeth. Ein nod yw eich cynorthwyo i gynhyrchu dyluniad arloesol  da fydd yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at y Fwrdeistref Sirol. 
	Cam II - Y Cynllun Cyfyngiadau /  Cyfleoedd a'r Datganiad Dylunio a Mynediad 
	Cam II - Y Cynllun Cyfyngiadau /  Cyfleoedd a'r Datganiad Dylunio a Mynediad 
	Cam II - Y Cynllun Cyfyngiadau /  Cyfleoedd a'r Datganiad Dylunio a Mynediad 

	 
	i) A ddyfeisiwyd cynllun y  safle i wneud y canlynol? ● Harneisio ynni o ffynonellau adnewyddadwy. ● Defnyddio ynni'r haul i'r  eithaf? ● Diogelu nodweddion naturiol  ac adeiledig gwerthfawr  presennol y safle? ● Gwarchod cynefinoedd  naturiol a rhywogaethau? ● Adlewyrchu patrwm a chymeriad cyffredinol  datblygiad yn y cylch? ● Darparu digon o le o gwmpas adeiladau? ● Sicrhau mynediad boddhaol o'r briffordd gyhoeddus a lle i  barcio ceir.? ● Diogelu amwynderau  cyfagos.? ● Rhoi gwyliadwriaeth naturiol eithaf er mwyn atal troseddu? ● Lleihau'r angen i deithio gyda darpariaeth ar gyfer beicio,  cerdded a chludiant  cyhoeddus o fewn y safle a  thu hwnt? ● Osgoi effeithiau taflu cysgod, yn enwedig gan goed ac  adeiladau cyfagos? ● Darparu amddiffyniad rhag y gwynt.? ● Darparu cyfleusterau ar gyfer ailgylchu? ii) Ydi ffurf yr adeiladau'n gwneud y canlynol? ● Parchu ac ategu maint, ffurf a chymeriad adeiladau  cyfagos? ● Darparu amrywiaeth / cymysgedd dda o fathau o dai? ● Dangos agwedd unol at ddylunio? ● Amrywiaeth yng ngwedd  toeau? ● Sicrhau dylunio toeau i  ganiatáu defnyddio technoleg  yr haul? ● Defnyddio lle yn y to er mwyn  osgoi codi llawr arall? ● Caniatáu bod 10% o'r treuliant  ynni'n dod o ffynonellau ynni adnewyddadwy? iii) Ydi'r golwg allanol yn gwneud y canlynol? ● Adlewyrchu'n gywir ffurf a chymeriad adeiladau drws nesaf pan fo hynny'n briodol? ● Yn creu patrwm cytbwys o  ffenestri a drysau ar y blaen? ● Adlewyrchu amrywiaeth y deunyddiau lleol? ● Ymgorffori unrhyw  ddeunyddiau eildro? ● Peidio â mynd dros ben llestri  gyda manylion, addas i'r ffurf a chymeriad a ddewiswyd? iv) Ydi'r tirweddu'n gwneud y canlynol? ● Cadw a chyfoethogi  nodweddion tirwedd  gwerthfawr presennol? ● Lleoli'r man agored cyhoeddus  mewn lle canolog sy'n elwa ar  wyliadwriaeth naturiol? ● Adlewyrchu neu gyfoethogi  gosodiad tirwedd / trefwedd y  safle (yn enwedig triniaeth y  terfynau)? ● Cynnwys cynllun rheoli a  chynnal hirdymor digonol? ● Gwneud y gorau i gynnal  bywyd gwyllt ac, yn arbennig,  rhywogaethau brodorol? ● Ymgorffori lletiroedd glas,  clustogau a dolenni cyswllt  sy'n darparu llwybrau a  rhwydweithiau rhwng  nodweddion o'r dirwedd sy'n  bodoli ar gyfer gwarchod natur? ● Caniatáu ar gyfer creu  cynefinoedd newydd o fewn  ac o gwmpas safleoedd? ● Cadw coed o werth amwynder gweledol pwysig? Rhestr Adolygu'r Datganiad Dylunio 6 CAM 2 : CYNLLUN CYFYNGIADAU A CHYFLEOEDD Y cynllun gorau i'w ddilyn i ddefnyddio golau'r haul i'r eithaf.  Canran uchel o'r tai'n cael eu gwasanaethu o ffordd Dwyrain-Gorllewin, gyda threfniant y tai'n creu amrywiaeth. Nid yw cynllun confensiynol o dai ar wahân yn cael y  buddiannau mwyaf o ynni'r haul. ✔ ✘ � �
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	Cynllun Cyfyngiadau a Chyfleoedd A Darparu nodwedd porth priodol i'r fynedfa. B Ffordd fynediad newydd i ddilyn llinell yr hen dramwyfa'n arwain at adeilad rhestredig. C Darparu rhodfa o dir glas a choed yn arwain at yr  Adeilad Rhestredig i greu gwell amgylchedd. D Dargyfeirio llwybr cyhoeddus ar hyd llinell newydd i  adlewyrchu llwybr troed anffurfiol. E Trosi adeilad rhestredig yn rhandai preswyl ac  isrannu adeilad diddefnydd mawr yn ystyriol. F Cau mynedfa gerbydau bresennol ond cadw'r  adwy a'r agoriad i ffurfio dolen gyswllt i lwybr troed  newydd i alluogi mynediad da at siopau lleol a  neuadd gymunedol. G Estyniad i adeilad rhestredig i adfer rhan  anghyfannedd o adeilad. H Ffurfio pwll a chynefin newydd yn lle pwll cyfagos. I Darparu llwybr troed newydd oddi mewn i'r wal  bresennol er mwyn cadw'r wal. J Tynnu coeden ar ffurf wael i ganiatáu mynedfa  gerbydau newydd i wella diogelwch.. K Darparu ardal ganolbwyntiol newydd o flaen  adeilad rhestredig i amddiffyn golygfa bwysig ar draws y safle. L Darparu llwybr troed tu ôl i'r gwrych er mwyn cadw'r gwrych. M Gwneud asesiad hydrolegol i gadarnhau gofynion  arwynebedd gorlifdir. N Ailgyfeirio llinell uwchben gyda chytundeb datblygwr tai cyfagos i ddarparu cynllun cytbwys. Asesu'r  effaith ar y coed presennol. O Creu canolbwynt cymunedol newydd. P Darparu gwahaniad digonol rhwng tai newydd a'r  goeden bresennol a phlannu arfaethedig i ddarparu  ar gyfer twf yn y dyfodol a chyfyngu ar daflu cysgod. Q Cadw coed fel canolbwynt. R Cadw coed ac ymchwilio i gynllun rheoli ar gyfer  eu cynnal yn y dyfodol. S Gwrych newydd i wella amgylchedd cynefin tir  gwlyb a rhoi diogelwch ychwanegol i dai cyfagos. T Darparu man chwarae ffurfiol newydd o flaen tai cyfagos. U Cyfoethogi tir gwlyb presennol. V Tynnu coeden afiach er diogelwch. W Gwella croesfan gerddwyr i gae chwarae a safle  bysiau cyfagos. Sylwch: Tai newydd i'w lleoli mewn parthau tai i fod yn gymysgedd o dai ar  wahân, tai pâr a thai rhes - 2 lawr, efallai 3 llawr yn rhannol FIG 2 7
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	Wedi dilyn y ddau gam cyntaf byddwch mewn lle gwell i  greu cynlluniau manwl. Fel lleiafswm, dylech sicrhau cyflwyno'r eitemau a nodwyd ar y rhestr adolygu fel rhan  o'ch cais. Bydd hyn yn sicrhau fod gennym yr holl  wybodaeth berthnasol ar ddechrau'r broses gynllunio a  bydd yn osgoi oedi diangen. 
	 Cymysgedd o fathau o dai gyda dyluniad unol Amrywio uchder toeau.  Nid yw manylion  bondo'n goruchafu ar  arddull y t? Llain barcio modurdai yn y cwrt tu cefn Bydd angen mynediad ar y gwastad Ymyl cyrbiau i ddiffinio parthau plannu a  therfynau blaen Deunydd palmentydd o  amrywiad lliw ac ansawdd  cyfyngedig i ategu'r datblygiad Drysau ffrynt i'w gweld yn glir o fannau cyhoeddus Deunyddiau'n adlewyrchu arddull yr deilad Plannu i feddalu ffasadau  adeiladau, rhoi  preifatrwydd, a gwella  microhinsawdd 
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	i) Cynllun Safle ● Creu trefn ffyrdd organaidd sy'n cysylltu'n dda â  llinell adeiladau doredig. ● Sicrhau bod y datblygiad yn ymateb i nodweddion naturiol presennol a'r dirwedd  ehangach (fel arfer yn cael eu nodi yn y cynllun  cyfyngiadau). ● Amrywio ymdeimlad agored, amgaead,  preifatrwydd, a golygfeydd mewn mannau  allweddol yn y datblygiad trwy drefniant gofodol  adeiladau, muriau terfyn, rheiliau a phlannu. ● Gosod adeiladau i ddarparu gwyliadwriaeth  naturiol dros fannau cyhoeddus a chyrtiau  modurdai cymunedol (cyfeiriwch at Nodyn  Esboniadol 24 - Dylunio Rhag Trosedd). ● Sicrhau bod cysylltiadau'r datblygiad yn dda  gyda dolenni di-dor â'r rhwydwaith ffyrdd, llwybrau troed a llwybrau beicio ehangach. ● Cael y nifer mwyaf o anheddau gyda ffenestri yn wynebu llwybr yr haul. Yn gyffredinol dylai fod llai o ffenestri a rheiny'n fach yn wynebu'r gogledd.  ● Mae modd cael llawer o breifatrwydd trwy roi  sylw i ddylunio manwl, e.e. llinellau adeilad cam,  dosbarthu a gogwyddo anheddau'n ofalus, ffenestri a drysau o wahanol feintiau a  sefyllfaoedd a chodi muriau, ffensys a phlannu er  mwyn sgrinio.. ● Oni bai fod modd dangos bod modd cynnal  preifatrwydd trwy ddylunio, fel arfer, dylai fod 22m o leiaf rhwng ffenestri ystafelloedd  cyfanheddol sy'n wynebu ei gilydd.(Safonau ar  sail Nodyn Esboniadol Cynllunio Lleol Wrecsam 21). ● Ceisio gostegu traffig trwy ddylunio'r safle  (osgoi gorfod gosod rampiau / twmpathau'n  ddiweddarach). Mae 'gwasgfeydd' yn gyfle i ddod  ag amrywiaeth a thirweddu i'r cynllun. ● Osgoi darparu mannau parcio o flaen anheddau.  Mae parthau parcio'n fuddiol wrth ddileu anhrefn  gweledol o olygfa'r stryd. (Safonau parcio ar sail  Nodyn Esboniadol Cynllunio Lleol 16). ● Ystyried defnyddio ardaloedd arwyneb ar y cyd  fel bod cerbydau nwyddau / gwasanaeth yn gallu troi h.y. dim o reidrwydd yn ben troi ffurfiol, e.e. sgwâr gyda chanolbwynt. Awgrymu mannau troi  fel cyfleoedd i greu canolbwyntiau i'r datblygiad. ● Sicrhau bod llwybrau cerddwyr a lonydd beicio'n  dilyn y trywydd mwyaf uniongyrchol i'r  rhwydwaith ffyrdd a chyfleusterau presennol ond  yn osgoi rhediadau gormodol. ● Dylunio mynediad rhwydd at gludiant cyhoeddus,  e.e. mynediad uniongyrchol ar draed at  safleoedd bysiau. Dylid darparu ffyrdd dolen neu  gefnol fel bod bysiau'n gallu mynd i mewn i  safleoedd mawr. ● Ystyried materion symudiad a chysylltedd. Y bwriad ddylai fod creu strydoedd sy'n  canolbwyntio mwy ar bobl yn unol ag  egwyddorion Llawlyfr ar gyfer Strydoedd. ● Dylunio cynlluniau i leihau'r angen i deithio gyda darpariaeth ar gyfer beicio, cerdded a chludiant cyhoeddus o fewn i'r safle a thu hwnt. ● Ystyried gallu ailddefnyddio adeiladau. Bydd  cynigion sy'n cynnwys dymchwel yn gorfod  dangos ailgylchu deunyddiau presennol ar y  safle. ● Osgoi effeithiau taflu cysgod, yn enwedig pan fo'r  safle am y terfyn ag adeiladau, coed a ffensys  cyfagos. ● Dylunio cynlluniau safle i amddiffyn rhag y gwynt. Grwpio neu igam-ogamu adeiladau, osgoi  tramwyfeydd hir a bylchau byr rhwng adeiladau.  Er mwyn osgoi sianelu gwynt a chreu ardaloedd  o wyntoedd cryf dylid lleoli adeiladau talach yn  ofalus, ac ystyried defnyddio coed fel atalfeydd  gwynt. ● Ystyried yr angen am le i gadw biniau gwastraff, deunyddiau ailgylchu a chompost. Bydd y  Cyngor yn disgwyl i holl ddatblygiadau ystyried  technegau newydd ar gyfer gwahanu a chadw  gwastraff. 9CAM 3 :YR ATEB DYLUNIO 
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	ii) Ffurf Adeiladau 
	●	 
	Ystyried creu canolbwyntiau, boed ffurfiol neu anffurfiol. Mae hyn yn ychwanegu at y cymeriad a'r ymdeimlad o le. 
	●	 
	Defnyddio nodweddion y dirwedd fel waliau, rheiliau, plannu a phalmentydd i atgyfnerthu'r ymdeimlad  cydlynol a dilyniant gweledol o fewn y datblygiad. 
	Ailddefnyddio deunyddiau lleol, cyrbau, muriau ac ati. Lleoliad pwmp gwres o'r ddaear Llain barcio yn ôl o brif ffryntiad Muriau a phlannu'n  ymrannu'r datblygiad ac yn  cynorthwyo cuddio storfeydd  gwastraff a lleiniau parcio. Defnyddio gwahanol  ddeunydd palmentydd i  ddiffinio gwahanol  swyddogaethau. Mae'r dewis  deunydd i gynorthwyo draenio  cynaliadwy. 
	Ailddefnyddio deunyddiau lleol, cyrbau, muriau ac ati. Lleoliad pwmp gwres o'r ddaear Llain barcio yn ôl o brif ffryntiad Muriau a phlannu'n  ymrannu'r datblygiad ac yn  cynorthwyo cuddio storfeydd  gwastraff a lleiniau parcio. Defnyddio gwahanol  ddeunydd palmentydd i  ddiffinio gwahanol  swyddogaethau. Mae'r dewis  deunydd i gynorthwyo draenio  cynaliadwy. 
	Ailddefnyddio deunyddiau lleol, cyrbau, muriau ac ati. Lleoliad pwmp gwres o'r ddaear Llain barcio yn ôl o brif ffryntiad Muriau a phlannu'n  ymrannu'r datblygiad ac yn  cynorthwyo cuddio storfeydd  gwastraff a lleiniau parcio. Defnyddio gwahanol  ddeunydd palmentydd i  ddiffinio gwahanol  swyddogaethau. Mae'r dewis  deunydd i gynorthwyo draenio  cynaliadwy. 

	 
	iii) Golwg Allanol ●	 Dylai anheddau newydd fod yn gymesur, gyda ffenestri'n gytbwys o fewn y gweddlun a dylent barchu, ond nid dynwared o angenrheidrwydd, arddull a chymeriad eu hamgylchoedd. ●	 Defnyddio deunyddiau adeiladu i adlewyrchu arddull adeiladu a  nodweddion trefwedd lleol. ●	 Lleoli mynedfeydd tai fel nad ydynt yn wynebu prifwyntoedd a'u cysgodi  gyda phorth neu gyntedd. ●	 Defnyddio deunyddiau a ailgylchwyd lle bo modd. Mae modd adennill ac  ailddefnyddio'r rhan fwyaf o ddefnyddiau ond bod eu nodweddion adeiladu a'u golwg yn addas, e.e. cerrig, llechi, teils, coed, palmant a brics. Mae angen ystyried hindreulio deunyddiau adeiladu. ●	 Bydd Adran Gynllunio Wrecsam yn darparu portffolio o ddeunyddiau  adeiladu priodol. ●	 Ble bynnag y bo modd, dylid ailgylchu deunyddiau adeiladu lle byddant  yn adlewyrchu deunyddiau adeiladu brodorol lleol. ●	 Dylai ffenestri fod yn gilfachog yn hytrach na'u gosod yn gywastad â ffasâd yr adeilad. ●	 Dylid cydbwyso gweddluniau gydag agoriadau llai ar wahân yn hytrach  nag un agoriad mawr. Dylid lleoli agoriadau mawr fel nad ydynt yn ffurfio rhan o olygfa gyhoeddus yr adeilad. 
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	iii) Golwg Allanol ●	 Dylai anheddau newydd fod yn gymesur, gyda ffenestri'n gytbwys o fewn y gweddlun a dylent barchu, ond nid dynwared o angenrheidrwydd, arddull a chymeriad eu hamgylchoedd. ●	 Defnyddio deunyddiau adeiladu i adlewyrchu arddull adeiladu a  nodweddion trefwedd lleol. ●	 Lleoli mynedfeydd tai fel nad ydynt yn wynebu prifwyntoedd a'u cysgodi  gyda phorth neu gyntedd. ●	 Defnyddio deunyddiau a ailgylchwyd lle bo modd. Mae modd adennill ac  ailddefnyddio'r rhan fwyaf o ddefnyddiau ond bod eu nodweddion adeiladu a'u golwg yn addas, e.e. cerrig, llechi, teils, coed, palmant a brics. Mae angen ystyried hindreulio deunyddiau adeiladu. ●	 Bydd Adran Gynllunio Wrecsam yn darparu portffolio o ddeunyddiau  adeiladu priodol. ●	 Ble bynnag y bo modd, dylid ailgylchu deunyddiau adeiladu lle byddant  yn adlewyrchu deunyddiau adeiladu brodorol lleol. ●	 Dylai ffenestri fod yn gilfachog yn hytrach na'u gosod yn gywastad â ffasâd yr adeilad. ●	 Dylid cydbwyso gweddluniau gydag agoriadau llai ar wahân yn hytrach  nag un agoriad mawr. Dylid lleoli agoriadau mawr fel nad ydynt yn ffurfio rhan o olygfa gyhoeddus yr adeilad. 

	Dylai drysau ffrynt dynnu sylw, a'u gosod yng ngolwg glir y stryd. Ni ddylent edrych yn eilradd i ddrysau modurdai cyfannol cyfagos. 
	●	 
	Mae simneiau'n bwysig iawn fel pwyslais fertigol ac, yn draddodiadol, cânt eu lleoli ar bennau'r grib. 
	●	 
	●	 
	●	 
	●	 

	A yw'r datblygiad yn cynnal / gwella cyfleoedd bioamrywiaeth a sut fydd yn cynnal a gwella cysylltedd  cynefinoedd trwy gyfuno llecynnau glas?. 
	●	 
	Ymgorffori lletiroedd glas, clustogau a dolenni cyswllt sy'n darparu llwybrau a rhwydweithiau yn nodweddion o'r dirwedd sy'n bodoli. 
	●	 
	Mae'n well plannu coed a llwyni brodorol ar hyd ffiniau'r safle, ar ymylon mannau agored cyhoeddus ac  wrth greu ardaloedd o gynefin newydd. Osgoi 'gwasgaru', gyda chymysgedd gormodol o rywogaethau  planhigion a lliwiau ac osgoi plannu swmp o rywogaethau unigol. 
	●	 
	●	 
	●	 
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