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Ffurflen Ymateb i Ymgynghoriad  
  

Ymgynghoriad ar drosi gofynion cynllunio defnydd tir  

Cyfarwyddeb Seveso III ar reoli peryglon damweiniau mawr   

  

Rydym am gael eich barn ar ein cynigion i drosi gofynion cynllunio defnydd tir 

Cyfarwyddeb Seveso III.  Mae yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn arwain 

ar drosi mwyafrif o ofynion y Gyfarwyddeb ledled Prydain.  Mae Llywodraeth Cymru yn 

gyfrifol am drosi gofynion cynllunio defnydd tir y Gyfarwyddeb yng Nghymru.     
  

Rydym yn cynnig trosi gofynion cynllunio defnydd tir Seveso III drwy ddiwygio a 

diweddaru'r drefn gydsynio bresennol ar gyfer sylweddau peryglus, a thrwy sicrhau bod 

amcanion y Gyfarwyddeb yn cael eu hystyried wrth gynllunio polisïau a 

phenderfyniadau.      
  

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 08/04/2015.  
  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr ymgynghoriad hwn, anfonwch e-bost at:    
  

mplanconsultations-j@wales.gsi.gov.uk  neu ffonio 029 2082 5362.  
  

  

  

Diogelu Data  

mailto:mplanconsultations-j@wales.gsi.gov.uk
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Bydd unrhyw ymateb a anfonwch atom yn cael ei weld yn llawn gan staff Llywodraeth 
y Cynulliad sy’n gweithio ar y materion y mae’r ymgynghoriad hwn yn ymdrin â nhw. 
Mae’n bosibl y bydd aelodau eraill o staff Llywodraeth y Cynulliad yn gweld yr ymateb 
hefyd, er mwyn eu helpu i gynllunio ymgyngoriadau ar gyfer y dyfodol.   
  

Mae Llywodraeth y Cynulliad yn bwriadu cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion i’r ddogfen 

hon. Mae’n bosibl hefyd y byddwn yn cyhoeddi’r ymatebion yn llawn. Fel arfer, bydd 

enw a chyfeiriad (neu ran o gyfeiriad) yr unigolyn neu sefydliad a anfonodd yr ymateb 

yn cael eu cyhoeddi gyda’r ymateb. Mae hynny’n helpu i ddangos bod yr 

ymgynghoriad wedi’i gynnal yn briodol. Os nad ydych yn dymuno i’ch enw a’ch 

cyfeiriad gael eu cyhoeddi, ticiwch y blwch isod. Byddwn wedyn yn cuddio’ch 

manylion.   
  

Mae’n bosibl y bydd yr enwau a’r cyfeiriadau y byddwn wedi’u cuddio yn cael eu 

cyhoeddi’n ddiweddarach, er nad yw hynny’n debygol o ddigwydd yn aml iawn. Mae 

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn 

caniatáu i’r cyhoedd gael gweld gwybodaeth a gedwir gan lawer o gyrff cyhoeddus, 

gan gynnwys Llywodraeth y Cynulliad. Mae hynny’n cynnwys gwybodaeth sydd heb ei 

chyhoeddi. Fodd bynnag, mae’r gyfraith hefyd yn caniatáu i ni gadw gwybodaeth yn ôl 

dan rai amgylchiadau. Os bydd unrhyw un yn gofyn am gael gweld gwybodaeth a 

gadwyd yn ôl gennym, bydd rhaid inni benderfynu a ydym am ei rhyddhau ai peidio. 

Os bydd rhywun wedi gofyn inni beidio â chyhoeddi ei enw a’i gyfeiriad, bydd hynny’n 

ffaith bwysig i ni ei chadw mewn cof. Fodd bynnag, fe allai fod rheswm pwysig dros 

orfod datgelu enw a chyfeiriad unigolyn, er ei fod wedi gofyn i ni beidio â’u cyhoeddi.  

Byddem yn cysylltu â’r unigolyn ac yn gofyn am ei farn cyn gwneud unrhyw 

benderfyniad terfynol i ddatgelu’r wybodaeth.  

  

  

  

11/02/2015 – 08/04/2015  

Enw   Andrew Gibbs  

Sefydliad   Cyfoeth Naturiol Cymru  

Cyfeiriad   Ty Cambria,  

Caerdydd, CF24 0TP     

Cyfeiriad e-bost    Andrew.Gibbs@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  

Math  

(dewiswch o un o'r 

canlynol)  

Busnesau/ Ymgynghorwyr    

Awdurdod Cynllunio Lleol    

Asiantaeth y Llywodraeth/Sector Cyhoeddus Arall     
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Cyrff Proffesiynol/Grwpiau Buddiant    

Y sector gwirfoddol (grwpiau cymunedol, gwirfoddolwyr, 

grwpiau hunan-gymorth, grwpiau cydweithredol, mentrau 

cymdeithasol, sefydliadau crefyddol a dielw)    
  

Arall (grwpiau eraill heb eu rhestru uchod) neu unigolyn    

  

  

  

Cyflawni amcanion Seveso lll drwy bolisïau cynllunio defnydd tir     

  

 
  

  

  

  

Rheolau cynllunio ar sylweddau peryglus   

C2  

Ydych chi'n cytuno â'r egwyddor o gael y rhestr 

o sylweddau peryglus dan reolaeth sydd angen 

cydsyniad sylweddau peryglus i gydfynd â 

Chyfarwyddeb Seveso lll yn amodol ar yr 

eithriadau ar gyfer nwy petrolewm hylifedig 

(LPG), Directive subject to the exceptions for 

liquefied petroleum gas (LPG), Nwy Naturiol 

Hylifedig (LNG) a hydrogen?  

Ydwyf  

  

Ydwyf  

(yn amodol  
ar sylwadau 

pellach)  
  

Nac 

ydwyf  

      

Sylwadau:  

Nid oes gan Cyfoeth Naturiol Cymru sylwadau pellach.  

  

  

  

  

  

  

C 1   
Ydych chi'n cytuno â'r dull o weithio a awgrymir  
i gyflawni amcanion  Seveso lll   drwy bolisïau  
cynllunio defnydd tir?       

Ydwyf   

  

Ydwyf   

( yn destun  
sylwadau  
pellach )   

  

Nac  
ydwyf   

      

Sylwadau :   

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cytuno â'r d ull o weithio i g yflawni amcanion  
Sevesco III drwy bolisïau cynllunio defnydd tir.   
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C3a  

Ydych chi'n cytuno â sut yr ydym yn bwriadu 
gweithredu'r rheolaethau ar sefydliadau 
newydd?    

  

Ydwyf  

  

Ydwyf  

(yn amodol ar 
sylwadau  
pellach)  

  

Nac 

ydwyf  

      

Sylwadau:  

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cefnogi'r gofyniad ar i sefydliadau newydd ddal 

caniatâd sylweddau peryglus.  

  

  

  

  

C3b  
Ydych chi’n cytuno â’n newidiadau arfaethedig 

i addasu sefydliadau?  

Ydwyf  

  

Ydwyf  

(yn amodol ar  
sylwadau  
pellach)  

  

Nac 

ydwyf  

      

Sylwadau:  

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru o'r farn fod y gofynion i hysbysu'r Awdurdod 

Cymwys i aseesu'r addasiadau yn darparu'r lefel angenrheidiol o reolaeth.  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

C3c  

Ydych chi'n cytuno â'n cynigion sy'n 

gysylltiedig â sut mae gwneud cais am 

gydsyniad?    

Ydwyf  

  

Ydwyf  

(yn amodol ar 
sylwadau  
pellach)  

  

Nac 

ydwyf  
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Comments:  

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru'n cefnogi'r cynigion i ddarparu eglurder ynglyn â'r 

wybodaeth sy'n ofynnol er mwyn gwneud newidiadau i ganiatâd sylweddau 

peryglus.  

  

  

  

  

C3d  

Ydych chi'n cytuno â sut yr ydym yn bwriadu 

mynd i'r afael â'r rhwymedigaethau ar fesurau 

technegol ychwanegol o ran yr amgylchedd?    

Ydwyf  

  

Ydwyf  

(yn amodol ar 
sylwadau  
pellach)  

  

Nac 

ydwyf  

      

Sylwadau: Mae Cyfoeth Naturiol Cymru'n cefnogi'r cynnig i gadw'r mesurau rheoli 

presennol ar waith.  

  

  

  

  

  

Diogelu ardaloedd o amgylch sefydliadau peryglus    

C4  

A oes gennych unrhyw sylwadau ar y cynnig i 

reoli datblygiadau o amgylch sefydliadau a'r 

defnydd o'r trefniadau presennol i ddiogelu 

ardaloedd o sensitifrwydd naturiol?     

Oes  

  

Oes  

(yn amodol ar 
sylwadau  
pellach)  

  

Nac 

oes  

      

Sylwadau:  

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru o blaid defnyddio'r trefniadau presennol i ddarparu 

amddiffyniad i ardaloedd o sensitifrwydd naturiol.  

  

  

  

  

Cyfranogiad y cyhoedd a sicrhau cyfiawnder  
  

C5  

Ydych chi'n cytuno â sut yr ydym yn bwriadu 

cyflawni gofynion Seveso lll ar gyfranogiad y 

cyhoedd ar brosiectau unigol penodol ac ar 

gynlluniau a rhaglenni?  

Ydwyf  

  

Ydwyf  

(yn amodol ar 
sylwadau  
pellach)  

Nac 

ydwyf  
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Sylwadau:  

Nid oes gan Cyfoeth Naturiol Cymru sylwadau pellach.  

  

  

  

  

  

  

Q6  
Oes gennych chi unrhyur sylwadau ychwanegol ar y bapur 

ymgynghori neu’r Rheoliadau ddrafft?  

  

Ydwyf  
  

Nac 

ydwyf  

    

Comments:  

Nid oes gan Cyfoeth Naturiol Cymru sylwadau pellach.  

  

  

  

  

  

Nid wyf am i'm henw/neu nghyfeiriad gael ei gyhoeddi gyda'm hymateb (ticiwch)     

 

  

Sut i Ymateb  

  

A fyddech cystal â chyflwyno eich sylwadau yn un o'r ffyrdd canlynol:    

Ebost  

  

Llenwch y ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad a'i anfon at:    

planconsultations-j@wales.gsi.gov.uk  
  

(A fyddech cystal â chynnwys “LlC24167” ar y llinell destun).  

  

Postio  
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Llenwch y ffurflen ymgynghori a'i hanfon at:  

  

Cangen Rheoli Datblygiadau  

Yr Is-adran Gynllunio  

Llywodraeth Cynulliad Cymru  

Parc Cathays   

Caerdydd  CF10 3NQ  

  

Gwybodaeth ychwanegol  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr ymgynghoriad hwn, anfonwch  Ebost:  

planconsultations-j@wales.gsi.gov.uk neu  

Ffonio: Alan Groves ar 029 2082 5362 neu Owen Struthers ar 029 2082 6430   

  

  

  


