CAIS AM YMCHWILIAD : GWRYCHOEDD UCHEL
Cyn cwblhau’r ffurflen hon darllenwch ‘Arweiniad i Ddelio â Gwrychoedd Uchel’
a’r ‘Canllawiau ar gyfer cwblhau’r cais am ymchwiliad’ os gwelwch yn dda.
Defnyddiwch BRIF LYTHRENNAU ac inc du os gwelwch yn dda.

RHAID DYCHWELYD TÂL O £320 GYDA’R FFURFLEN HON. NI AD-DELIR Y
TÂL BETH BYNNAG FYDD CANLYNIAD YR YMCHWILIAD.
BYDDWCH YN SICR O’CH FFEITHIAU!
NI AD-DELIR Y TAL
Os gwelwch yn dda gwnewch y sieciau’n daladwy i ‘Cyngor Gwynedd’
1. Manylion Cyswllt________________________________________________
Enw a Chyfeiriad y person y dylem yrru’r holl ohebiaeth ynglŷn â’r gŵyn hon ato:
Enw

_____________________________________________________

Cyfeiriad

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Rhif Ffôn __________________________
2. Eiddo yr effeithir arno gan y gwrych_______________________________
2.1 A defnyddir ef yn gyfan gwbl fel eiddo byw (hyd yn oed os nad oes neb yn
byw yno ar hyn o bryd)? Gwneir / Na wneir
2.2 Os dynodwyd ‘Na wneir’, disgrifiwch i beth y defnyddir yr eiddo os gwelwch
yn dda.
____________________________________________________________

2.3 Cyfeiriad yr eiddo os yn wahanol i rif 1.
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2.4 Enw’r preswylydd
_______________________________________
2.5 Rhif Cyswllt y Preswylydd
_______________________________________
2.6 Enw a Chyfeiriad Perchennog Cofrestredig yr Eiddo (os yn wahanol i rif 1).
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Rhif ffôn:_________________________
3. Lleoliad y Gwrych_______________________________________________
3.1 Cyfeiriad y safle lle mae’r gwrych yn tyfu.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3.2 Enw’r person / Cwmni sy’n trigo yn yr eiddo
________________________________________________________________
Rhif Ffôn.____________________
3.3 Enw a Chyfeiriad Perchennog Cofrestredig yr Eiddo (os yn wahanol i’r
uchod).
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Rhif Ffôn:________________________________________

4. Ynglŷn â’r Gwrych______________________________________________
Os gwelwch yn dda darparwch lun(iau) o’r gwrych a chynllun / fraslun o’r safle
lle mae’r gwrych yn tyfu yn ogystal â’r eiddo yr effeithia arno, gyda’r gwrych wedi
ei farcio’n glir.
4.1 Oes mwy nag 2 goeden / lwyn yn llinell y gwrych?

Oes / Nac oes

4.2 Ydy’r coed / llwyni ynddi yn bennaf yn rhai bytholwyrdd / rannol fytholwyrdd?
Ydynt / Nac ydynt
4.3 Ydy hi dros 2 fetr o uchder dros ei holl hyd?

Ydy / Nac ydy

SYLWCH : Os ydych wedi ateb ‘Na’ i unrhyw gwestiwn yn yr adran hon, nid yw’r
gwrych yn cwrdd y diffiniad cyfreithiol ac ni all y Cyngor ystyried eich cŵyn.
Cynghorir chi eto os mai dyma’r sefyllfa gyda’ch cŵyn, ni ad-delir eich tâl o
£320.

5. Sail i’r Gŵyn___________________________________________________
Os gwelwch yn dda disgrifiwch yr anfanteision ymarferol a achosir gan y gwrych
yn rhy uchel a dywedwch pa mor ddifrifol ydynt. Bydd yn arbed amser ac yn
cynorthwyo’ch achos os cadwch at y ffeithiau a darparu pob gwybodaeth
berthnasol i gefnogi’r holl bwyntiau a wnewch.

6. Ymgais flaenorol i ddatrys y gŵyn________________________________
Rhestrwch y dyddiadau yr ydych wedi gofyn am gael siarad gyda’ch cymydog/
wedi cael cyfarfod/ ymgais i gyfryngu/ eu hysbysu o’ch bwriad i gwyno wrth y
Cyngor ac yn fyr dywedwch beth ddigwyddodd.

NODER: Os nad ydych wedi rhoi cynnig ar y camau hyn i gyd, mae’n bosib na
fydd y cyngor yn mynd ymlaen efo’ch cŵyn.
7. Gwirio ac Anfon _________________________________
7.1 A ydych wedi:
Blwch Ticio
Cwblhau pob rhan o’r ffurflen hon
Amgáu llun(iau) o’r gwrych
Amgáu cynllun lleoliad y gwrych ac eiddo cyfagos
Amgáu copïau o ohebiaeth at eich cymydog ynglŷn â’r gwrych
Amgáu copïau o unrhyw ddogfennau eraill y crybwyllwch
Amgáu siec am £320 (ni ellir cael ad-daliad)
7.2 YN AWR LLOFNODWCH A RHOWCH DDYDDIAD AR Y FFURFLEN:
Arwyddwyd ___________________________
Dyddiad

___________________________

7.3 Anfonwch gopi o’r ffurflen hon at y person(au) a adnabuwyd yn Rhan 3
uchod.
Ticiwch y blwch i arwyddo eich bod wedi gwneud hyn.
7.4 Anfonwch y ffurflen hon a’r amgaeëdigion i gyd at:
Gwasanaeth Cynllunio, Adran Rheoleiddio, Swyddfa’r Cyngor, Ffordd y Cob,
Pwllheli, LL53 5AA.
Tel: (01766) 771000

