Ffurflen Dyfrdwy WPZ1: Ansawdd d∑r – Cais am ganiatâd i wneud gweithgaredd a reolir ym Mharth Diogelu D∑r Afon Dyfrdwy

Ansawdd d∑r – Cais am ganiatâd i wneud gweithgaredd
a reolir ym Mharth Diogelu D∑r Afon Dyfrdwy

Deddf Adnoddau D∑r 1991, Adrannau 93 a 96, Rheoliadau Parth Diogelu D∑r
(Dalgylch Afon Dyfrdwy) (Darpariaethau Gweithdrefnol a Darpariaethau Eraill)
1999 a Gorchymyn Dynodi 1999

Rhaid i chi ddarllen y canllawiau cyn mynd ati i lenwi’r
ffurflen gais yma.
Ymhlith y pethau dan sylw yn y canllawiau mae:
●
cefndir Parth Diogelu D∑r Afon Dyfrdwy;
●
y gofynion o ran y gyfraith;
●
a rhestr o’r safleoedd, y gweithgareddau a’r sylweddau
mae’r gofynion cyfreithiol yn berthnasol iddyn nhw.

Rhan A – Y caniatâd rydych yn gwneud cais
amdano

Rhan B – Yr ymgeisydd, parhad
Enw’r unigolyn sydd â hawl i lofnodi ar ran y corff cyhoeddus

Am beth ydych chi’n gwneud cais?
Am ganiatâd newydd
I amrywio caniatâd sy’n bod yn barod
Rhif DPZ y caniatâd presennol

Cynnwys
Rhan A Y caniatâd rydych yn gwneud cais amdano
Rhan B Yr ymgeisydd
Rhan C Y safle rheoli dalgylch
Rhan D Y sylweddau a reolir
Rhan E Y prosesau ar y safle, a’r camau gweithredu o ran
diogelwch ac mewn argyfwng
Rhan F Y taliad
Rhan G Diogelu data
Rhan H Cyfrinachedd
Rhan I Rhestr wirio
Rhan J Datganiad
Ymateb

Teitl (Mr, Mrs, Miss ac ati)
앮
앮

Enw cyntaf
Cyfenw
Teitl ei swydd

I drosglwyddo’r caniatâd presennol i chi
Rhif DPZ y caniatâd presennol

앮

c Cwmni sydd wedi’i gofrestru yn Nh≠’r Cwmnïau
Enw cofrestru

Darllenwch yn ofalus y ffurflen ei hun a’r canllawiau a ddaeth
gyda hi. Ewch ati wedyn i lenwi’r adrannau dilynol.

앮

Rhif cofrestru

Rhan B – Yr ymgeisydd
B1 Manylion yr unigolyn neu’r corff sy’n gwneud cais
am ganiatâd
B1.1 Y math o ymgeisydd
Rhowch dic yn y bocs perthnasol i ddweud wrthym ba fath o
ymgeisydd ydych chi (unigolyn, corff cyhoeddus [er enghraifft,
awdurdod lleol neu un o ymddiriedolaethau’r gwasanaeth
iechyd], cwmni sydd wedi’i gofrestru yn Nh≠’r Cwmnïau, cwmni
sydd heb ei gofrestru yn Nh≠’r Cwmnïau, partneriaeth sydd
wedi’i chofrestru yn Nh≠’r Cwmnïau, partneriaeth sydd heb ei
chofrestru yn Nh≠’r Cwmnïau, elusen neu glwb). Rhowch y
manylion sydd wedi’u nodi ar y ffurflen.
앮
a Unigolyn
Eich enw llawn
Teitl (Mr, Mrs, Miss ac ati)

Enw’r unigolyn sydd â hawl i lofnodi ar ran y cwmni
Teitl (Mr, Mrs, Miss ac ati)
Enw cyntaf
Cyfenw
Teitl ei swydd
d Cwmni sydd heb ei gofrestru yn Nh≠’r Cwmnïau
Enw’r cwmni
Enw’r unigolyn sydd â hawl i lofnodi ar ran y cwmni
Teitl (Mr, Mrs, Miss ac ati)

Enw cyntaf

Enw cyntaf

Cyfenw

Cyfenw

b Corff cyhoeddus
Enw’r corff cyhoeddus
Dyfrdwy WPZ1 Fersiwn 1, Chwefror 2013

앮

앮

Teitl ei swydd
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Rhan B – Yr ymgeisydd, parhad
e Partneriaeth sydd wedi’i chofrestru yn Nh≠’r Cwmnïau
Enw cofrestru

Rhan B – Yr ymgeisydd, parhad
앮

Rhif cofrestru

B1.2 Manylion cyswllt yr ymgeisydd
Rhowch y cyfeiriad y dylem ei gofrestru ar gyfer y caniatâd, os
bydd eich cais yn llwyddo. Yn achos cwmnïau a phartneriaethau
sydd wedi’u cofrestru yn Nh≠’r Cwmnïau, rhaid i chi roi’r
cyfeiriad sydd wedi’i gofrestru yno.
Cyfeiriad

Enw’r unigolyn sydd â hawl i lofnodi ar ran y bartneriaeth
Teitl (Mr, Mrs, Miss ac ati)
Enw cyntaf
Cyfenw
Teitl ei swydd

Cod post
Rhifau cyswllt, gan gynnwys y cod ardal

f Partneriaeth sydd heb ei chofrestru yn Nh≠’r Cwmnïau
Enw masnachu

앮

Ffôn
Ffôn symudol
E-bost

Enw’r unigolyn sydd â hawl i lofnodi ar ran y bartneriaeth

Teitl (Mr, Mrs, Miss ac ati)
Enw cyntaf

B2 Manylion yr unigolyn y dylwn gysylltu ag e i
drafod eich cais

Cyfenw
Teitl ei swydd

Teitl (Mr, Mrs, Miss ac ati)
Enw cyntaf

Rydym angen cael gwybod enwau a chyfeiriadau’r holl
bartneriaid. Rhowch y wybodaeth mewn dogfen ar wahân ac
ysgrifennwch y label B.1f. arni.
g Elusen
Enw’r elusen

Cyfenw
앮

Swydd
Cyfeiriad

Rhif cofrestru
Enw’r unigolyn sydd â hawl i lofnodi ar ran yr elusen

Teitl (Mr, Mrs, Miss ac ati)
Enw cyntaf

Cod post

Cyfenw

Rhifau cyswllt, gan gynnwys y cod ardal

Rydym angen cael gwybod enwau a chyfeiriadau’r holl
ymddiriedolwyr. Rhowch y wybodaeth mewn dogfen ar wahân
ac ysgrifennwch y label B.1g. arni.
h Clwb
Enw’r clwb

앮

Ffôn
Ffôn symudol
E-bost

Enw’r unigolyn sydd â hawl i lofnodi ar ran y clwb

Teitl (Mr, Mrs, Miss ac ati)
Enw cyntaf
Cyfenw
Rydym angen cael gwybod enwau a chyfeiriadau’r holl
ymddiriedolwyr. Rhowch y wybodaeth mewn dogfen ar wahân
ac ysgrifennwch y label B.1h. arni.
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Rhan C – Y safle rheoli dalgylch

Rhan D – Y sylweddau a reolir

C1 Beth yw enw, cyfeiriad a chyfeirnod grid
cenedlaethol y safle?

D1 Pa sylweddau a reolir fyddwch chi’n eu cadw ar y
safle?

Enw’r safle

Rhestrwch yn y tabl sy’n dilyn y manylion am yr holl sylweddau
a reolir sydd gennych ar y safle ar unrhyw adeg.
Dewis arall sydd ar gael i chi yw paratoi dogfen ar wahân yn
rhoi manylion y sylweddau a reolir. Ond rhaid i chi restru’r holl
wybodaeth sydd wedi’i nodi yn y tabl. Os ydych yn paratoi
dogfen ar wahân, ysgrifennwch y label ‘D1’ arni.
Ydych chi’n rhoi’r manylion i ni mewn dogfen ar wahân?
앮
Ydw
Nac ydw 앮

Cyfeiriad

Cod post
Cyfeirnod grid cenedlaethol y safle
(er enghraifft, ST 12345 67890)
Rhif ffôn mewn argyfwng

C2 Pa weithgareddau ydych chi’n eu gwneud ar y
safle?

D2 Rhaid i chi roi Taflenni Data Diogelwch Defnyddiau
(taflenni MSDS) ar gyfer pob math o sylwedd a reolir.
Ysgrifennwch ar bob un o’r taflenni y labeli ‘D2.1’
(ar gyfer sylwedd 1), D2.2 (ar gyfer sylwedd 2) ac ati.
Os ydych yn gwneud cais am nifer mawr o wahanol
sylweddau gallwch anfon copïau electronig o’r taflenni.
Cysylltwch â Swyddog Trwyddedu Parth Diogelu D∑r
Afon Dyfrdwy i drefnu hyn.

Rhowch ddisgrifiad cryno iawn o’r gweithgareddau y byddwch
yn eu gwneud ar y safle.

C3 Map a chynllun
Rhaid i chi anfon map a chynllun o’r safle atom. Rhowch labeli
ar y map a’r cynllun gan ddilyn y cyfarwyddiadau sy’n dilyn.
C3.1
Map cyffredinol o’r ardal yn nodi ffiniau’r safle yn
goch. Ysgrifennwch y label ‘C3.1 – Map o’r safle’ ar y
map.
C3.2
Cynllun manwl o’r safle, gan ddangos y gwaith draenio
ar y safle a’r man lle bydd y sylweddau a reolir yn cael
eu storio a’u trin a thrafod. Ysgrifennwch y label ‘C3.2
– Cynllun o’r safle’ ar y cynllun.
Mae mwy o fanylion ar gael yn y canllawiau.
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Rhan D – Y sylweddau a reolir, parhad
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Enw masnach
y cynnyrch

Enw’r cemegyn
(er enghraifft,
sodiwm
hydrocsid, asid
hydroclorig)

Enw cyffredin
(er enghraifft,
soda costig,
asid mwriatig)

Rhif gwasanaeth
tynnu cemegau
(er enghraifft,
12345-67-8)

Crynodiad
(er enghraifft,
10%)

Deunydd y
cynhwysydd,
a’r math o
gynhwysydd
(er enghraifft,
drwm metel,
cynhwysydd
IBC plastig, ffiol
wydr)

Cyfaint y
cynhwysydd
(er enghraifft,
500 kilogram,
1000 litr)

Nifer y
cynwysyddion

Y maint mwyaf
gallwch ei gadw
(cyfaint y
cynhwysydd
wedi’i luosi â
nifer y
cynwysyddion)

Math o fan storio
(er enghraifft, ar
hambwrdd
diferu mewn
adeilad, mewn
bwnd concrid)

Y defnydd
(er enghraifft,
storio cyn
dosbarthu,
defnyddio wrth
gynhyrchu
cynnyrch
glanhau)

(Dim ond i’w
llenwi os ydych
yn gwneud cais i
amrywio
caniatâd sy’n
bod yn barod.)
Os ydych am
amrywio caniatâd
dywedwch a
ydych yn gwneud
cais am ‘sylwedd
newydd’, ‘yr un
cyfaint’,
‘cynyddu’r
cyfaint’, neu
‘lleihau’r cyfaint’
(gwybodaeth yn
y canllawiau).

Sylwedd 1

Sylwedd 2

Sylwedd 3

Sylwedd 4

Sylwedd 5

Sylwedd 6

Sylwedd 7

Sylwedd 8

Sylwedd 9

Sylwedd 10
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Rhan D – Y sylweddau a reolir, parhad
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Enw masnach
y cynnyrch

Enw’r cemegyn
(er enghraifft,
sodiwm
hydrocsid, asid
hydroclorig)

Enw cyffredin
(er enghraifft,
soda costig,
asid mwriatig)

Rhif gwasanaeth
tynnu cemegau
(er enghraifft,
12345-67-8)

Crynodiad
(er enghraifft,
10%)

Deunydd y
cynhwysydd,
a’r math o
gynhwysydd
(er enghraifft,
drwm metel,
cynhwysydd
IBC plastig, ffiol
wydr)

Cyfaint y
cynhwysydd
(er enghraifft,
500 kilogram,
1000 litr)

Nifer y
cynwysyddion

Y maint mwyaf
gallwch ei gadw
(cyfaint y
cynhwysydd
wedi’i luosi â
nifer y
cynwysyddion)

Math o fan storio
(er enghraifft, ar
hambwrdd
diferu mewn
adeilad, mewn
bwnd concrid)

Y defnydd
(er enghraifft,
storio cyn
dosbarthu,
defnyddio wrth
gynhyrchu
cynnyrch
glanhau)

(Dim ond i’w
llenwi os ydych
yn gwneud cais i
amrywio
caniatâd sy’n
bod yn barod.)
Os ydych am
amrywio caniatâd
dywedwch a
ydych yn gwneud
cais am ‘sylwedd
newydd’, ‘yr un
cyfaint’,
‘cynyddu’r
cyfaint’, neu
‘lleihau’r cyfaint’
(gwybodaeth yn
y canllawiau).

Sylwedd 11

Sylwedd 12

Sylwedd 13

Sylwedd 14

Sylwedd 15

Sylwedd 16

Sylwedd 17

Sylwedd 18

Sylwedd 19

Sylwedd 20
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Rhan E – Y prosesau ar y safle, a’r camau
gweithredu o ran diogelwch ac mewn argyfwng
E1

Y gwaith ar y safle

Rhowch ddisgrifiad:
●
o’r prosesau byddwch yn eu gwneud ar y safle;
●
y darnau o offer mawr y byddwch yn eu defnyddio. Cofiwch
gynnwys cyfaint y sylweddau a reolir y byddwch yn eu
defnyddio yn y prif offer cynhyrchu;
●
a hyd a lled y gwaith.
Os mai cais yw hwn i amrywio caniatâd sy’n bod yn barod,
esboniwch unrhyw newidiadau i’r trefniadau presennol.
Dewis arall sydd ar gael i chi yw paratoi dogfen ar wahân yn
rhoi manylion y prosesau. Os ydych yn paratoi dogfen ar
wahân, ysgrifennwch y label ‘E1’ arni.
Ydych chi’n rhoi’r manylion i ni mewn dogfen ar wahân?
앮
Ydw
Nac ydw 앮
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Rhan E – Y prosesau ar y safle, a’r camau
gweithredu o ran diogelwch ac mewn argyfwng,
parhad
E2

Camau gweithredu mewn argyfwng

Rhowch ddisgrifiad o’r prosesau neu’r camau gweithredu a
allai arwain at achos o ollwng sylwedd a reolir sy’n llygru’r
amgylchedd (er enghraifft, pan fydd cemegau’n cael eu danfon
i’r safle, neu wrth drin a thrafod defnyddiau neu wrth storio’r
sylweddau).
Disgrifiwch hefyd unrhyw gamau rydych wedi eu rhoi ar waith
ar y safle i ddelio ag argyfyngau. Er enghraifft:
●
camau i wneud yn si∑r nad yw’r fath ddigwyddiadau’n
digwydd;
●
a chamau i reoli unrhyw ddigwyddiadau (er enghraifft,
pecynnau glanhau ar ôl arllwysiad, deunydd sy’n amsugno
a chloriau ar y draeniau).
Os mai cais yw hwn i amrywio caniatâd sy’n bod yn barod,
esboniwch unrhyw newidiadau i’r trefniadau presennol.
Dewis arall sydd ar gael i chi yw paratoi dogfen ar wahân yn
rhoi manylion y prosesau. Os ydych yn paratoi dogfen ar
wahân, ysgrifennwch y label ‘E2’ arni.
Ydych chi’n rhoi’r manylion i ni mewn dogfen ar wahân?
앮
Ydw
Nac ydw 앮
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Rhan F – Y taliad

Rhan H – Cyfrinachedd

Sut byddwch chi’n talu eich ffioedd am y cais?
(Cyfeiriwch at y canllawiau i gael cyfarwyddiadau yngl≠n â thalu.)

Ydych chi’n awyddus i gadw unrhyw ran o’r wybodaeth yn
gyfrinachol?
앮
Ydw
Nac ydw 앮
Os ydych am gadw’r wybodaeth yn gyfrinachol, rhaid i chi
anfon tudalen ar wahân gyda’r ffurflen gais yma’n esbonio pa
wybodaeth ddylid ei chadw’n gyfrinachol. Rhowch eich
rhesymau dros gadw’r wybodaeth yn gyfrinachol hefyd.
Ysgrifennwch y label ‘H1’ ar y dudalen.
Byddwn yn asesu eich cais ac yn cadarnhau a yw’n bodloni’r
meini prawf o ran cyfrinachedd.

Siec

앮

Swm
£
Rhif y siec
Cyfeirnod

Cerdyn debyd neu gredyd 앮 Swm
£
Cyfeirnod
Trosglwyddiad electronig
(er enghraifft, BACS)

앮

Swm
£
Cyfeirnod

Rhan G – Diogelu data
Byddwn ni, Asiantaeth yr Amgylchedd, yn prosesu’r wybodaeth
yr ydych wedi’i rhoi fel y gallwn ddelio â’ch cais, sicrhau eich
bod yn cadw at amodau’r caniatâd a diweddaru’r cofnodion
cyhoeddus.
Efallai y byddwn hefyd yn prosesu neu’n rhyddhau’r
wybodaeth er mwyn:
●
cynnig dogfennau neu wasanaethau i chi sy’n ymwneud â
materion amgylcheddol;
●
ymgynghori â’r cyhoedd, cyrff cyhoeddus a chyrff eraill (er
enghraifft, Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch,
awdurdodau lleol, y gwasanaethau brys, Adran yr
Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig) ar faterion
amgylcheddol;
●
gwneud gwaith ymchwil a gwaith datblygu ar faterion
amgylcheddol;
●
ddarparu gwybodaeth o’r gofrestr gyhoeddus i unrhyw un
sy’n gofyn amdani;
●
atal unrhyw un rhag torri cyfreithiau amgylcheddol,
ymchwilio i achosion posib o dorri cyfreithiau
amgylcheddol, a chymryd unrhyw gamau gweithredu sy’n
angenrheidiol;
●
asesu a yw cwsmeriaid yn fodlon ar ein gwasanaeth neu
beidio, a gwella ein gwasanaeth;
●
ac ymateb i geisiadau am wybodaeth dan Ddeddf Rhyddid
Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (os bydd Deddf Diogelu Data’n
caniatáu hynny).
Efallai y byddwn yn trosglwyddo’r wybodaeth i’n hasiantwyr
neu’n cynrychiolwyr fel a gallant wneud y gwaith hwn ar ein
rhan.

Dyfrdwy WPZ1 Fersiwn 1, Chwefror 2013

Rhan I – Rhestr wirio
Rhowch diciau yn y blychau i ddangos yr holl wahanol eitemau
ar wahân rydych yn eu hanfon gyda’ch cais.
Os mai partneriaeth ydych chi sydd
heb ei chofrestru yn Nh≠’r Cwmnïau,
manylion yr holl bartneriaid eraill
앮 Na
앮
(label: B1.f)
Ie
Os mai elusen ydych chi, manylion
앮 Na
앮
yr holl ymddiriedolwyr (label: B1.g)
Ie
Os mai clwb ydych chi, manylion
앮 Na
앮
yr holl ymddiriedolwyr (label: B1.h)
Ie
Map yn dangos y camau draenio ar
ffiniau’r safle, gan eu hamlinellu’n
앮 Na
앮
goch (label: C3.1 - Map o’r safle)
Ie
Cynllun yn dangos y camau draenio
ar y safle, a lleoliad cemegau ar y
앮 Na
앮
safle (label: C3.2 – Cynllun o’r safle)
Ie
Manylion y sylweddau a reolir sy’n
앮 Na
앮
cael eu cadw ar y safle (label: D1)
Ie
Taflenni Data Diogelwch Defnyddiau
(taflenni MSDS) o’r holl sylweddau a
reolir sy’n cael eu cadw ar y safle
앮 Na
앮
(labeli: D2.1, D2.2 ac ati)
Ie
Disgrifiad o’r holl waith a fydd yn
앮 Na
앮
digwydd ar y safle (label: E1)
Ie
Disgrifiad o’r camau i ddelio ag
앮 Na
앮
unrhyw argyfwng sy’n codi (label: E2)
Ie
Os byddwch yn talu am y cais gyda siec:
앮 Na
앮
Siec am £50
Ie
앮 Na
앮
Siec am £250
Ie
Llythyr yn esbonio pam rydych yn
gofyn i ni gadw peth o’r wybodaeth
yn gyfrinachol (label H1), os bydd
앮 Na
앮
hynny’n berthnasol
Ie
Pwysig: Os na fyddwch yn rhoi’r holl wybodaeth sy’n
angenrheidiol ac yn talu’r ffi gywir, ni fyddwn yn gallu
prosesu’r cais.

Tudalen 7 o 8

Ffurflen Dyfrdwy WPZ1: Ansawdd d∑r – Cais am ganiatâd i wneud gweithgaredd a reolir ym Mharth Diogelu D∑r Afon Dyfrdwy

Rhan J – Datganiad

Ymateb

Cyfeiriwch at y canllawiau i gael gwybod pwy sydd ag
awdurdod (hawl) i lofnodi’r ffurflen yma. Os oes gofyn i fwy
nag un person ei llofnodi, gwnewch ddigon o gopïau o’r
dudalen yma i bawb gael llofnodi un.
Os byddwch yn gwneud datganiad ffug wrth wneud cais am
ganiatâd newydd neu gais am hawl i drosglwyddo neu i
amrywio caniatâd sydd eisoes yn bod, byddwch yn troseddu.
Drwy lofnodi yn y blwch sy’n dilyn, rydych yn cadarnhau, cyn
belled ag yr ydych yn gwybod ac yn credu, fod y wybodaeth yn
y cais yma ac ar unrhyw fapiau a thaflenni gwybodaeth a
dogfennau cefndir ychwanegol, yn gywir.
Llofnod

(Nid oes rhaid i chi lenwi’r rhan yma o’r ffurflen ond byddwch
yn ein helpu i wella’n ffurflenni os byddwch yn ei llenwi.)
Rydym yn awyddus i wneud ein ffurflenni’n hawdd eu llenwi
a’n canllawiau’n hawdd eu deall. Ysgrifennwch yn y blwch sy’n
dilyn unrhyw sylwadau sydd gennych yngl≠n â’r ffurflen neu’r
canllawiau a ddaeth gyda hi.

Enw

Teitl (Mr, Mrs, Miss ac ati)
Enw cyntaf
Cyfenw
Swydd

Faint o amser oeddech chi wedi’i dreulio’n llenwi’r ffurflen?

Dyddiad heddiw (DD/MM/BBBB)

Byddwn yn defnyddio eich ymateb i wella’n ffurflenni a’n
canllawiau, ac i ddweud wrth y Llywodraeth sut mae gwneud
rheoliadau’n symlach.

Anfonwch y ffurflen ac unrhyw ddogfennau eraill sy’n
angenrheidiol at:
Swyddog Trwyddedu Parth Diogelu D∑r Afon Dyfrdwy
Cyfoeth Naturiol Cymru
Ffordd Caer
Bwcle
Sir y Fflint
CH7 3AJ

For River Dee Water Protection Zone Consenting
Officer use only
Date received (DD/MM/YYYY)
Our reference number

Dyfrdwy WPZ1 Fersiwn 1, Chwefror 2013

Payment received?
No 앮
Yes 앮
Amount received
£
Tudalen 8 o 8

