
Deddf Trwyddedu 2003  
Hysbysiad Cyhoeddus - Hysbysiad Cais am  

Adolygu Trwydded Safle 
 

Ymgeisydd:   Heddlu Gogledd Cymru 
 
Mangre :   Heart Rock 
     29 Eagles Meadow 
     Wrecsam 

LL13 8DG 
 
Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cyflwyno cais i 
adolygu trwydded safle Heart Rock gan fod pryderon 
difrifol am reolaeth yr eiddo. Credir fod gweithrediad y 
safle yn tanseilio'r amcanion trwyddedu 
Rhaid gwneud sylwadau gan:  7 Rhagfyr 2022 
 
Gellir gweld cofnod o’r cais am adolygiad yn y cyfeiriad 
a nodir isod, yn ystod oriau swyddfa arferol: 
 
 Adran Trwyddedu 
 Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam  
 16 Stryt yr Arglwydd 
 Wrecsam 
 LL11 1LG 
 
Ddylai unrhyw un sy’n dymuno cyflwyno sylwadau, rhoi 
hysbysiad, yn ysgrifenedig, i’r Swyddog Trwyddedu yn y 
cyfeiriad uchod*, neu licensingservice@wrexham.gov.uk  
 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn yr adran Drwyddedu ar 
y wefan www.wrecsam.gov.uk  
 
Sylwer: Mae’n drosedd dan adran 158 o Ddeddf Trwyddedu 2003 i wneud 
datganiad ffug yn fyrbwyll neu’n fwriadol mewn cysylltiad â’r cais ac uchafswm y 
ddirwy am drosedd o’r math yw £5000. 
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