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Rheoli Dogfennau

Rheoli Dogfennau
Y datganiad canlynol yw'r Datganiad Dylunio a Mynediad ar gyfer y Cais
Cynllunio Llawn ar gyfer safleoedd gwag i Gwynant, Plas Madoc, Wrecsam
Cyhoeddwyd y ddogfen gyntaf ym mis Mawrth 2019 gyda'r diwygiadau
canlynol yn cael eu gwneud

Adolygu Dyddiad

Nodiadau

Gwiriwyd gan
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1.0 Cyflwyniad

1.1

Rhagair

Mae’r Datganiad Dylunio a Mynediad canlynol wedi’i strwythuro yn unol â
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu)
(Cymru) 2015 a chanllawiau yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol ar
yr wybodaeth angenrheidiol a dilysu.
Mae’r ddogfen yn dilyn strwythur canllawiau Y Comisiwn dros
Bensaernïaeth a’r Amgylchedd Adeiledig (CABE) “Datganiadau Dylunio a
Mynediad – Sut i’w hysgrifennu, eu darllen a’u defnyddio” mewn ymgais i
ddangos y broses ddylunio a sut mae nodweddion ffisegol y cynllun a
gyflwynwyd yn ymateb i’r cyfyngiadau a chyfleoedd ffisegol a economaiddgymdeithasol a gyflwynir gan safle’r datblygiad.
1.2

Cais

Dylid darllen y datganiad ar y cyd â'r holl wybodaeth ategol eraill sy’n ffurfio’r
cais sydd yn cynnwys

Dogfen

a gyhoeddwyd gan

Datganiad Dylunio a Mynediad

JDA

Darluniau Pensaernïol

JDA

Asesiad Canlyniadau Llifogydd a Strategaeth
Ddraenio Cynllun Gofodol Cymru

WSP

Adroddiad Ymchwiliad Tir

Ian Farmer Associates

Mae’r ddogfen hon yn cefnogi’r cais cynllunio llawn ar gyfer y tir yng
Ngwynant, Plas Madoc, Wrecsam.
Y cais ydi cymeradwyaeth gynllunio llawn, ar gyfer 11 tŷ ar safleoedd
gwag.
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2.0 Safle a Chyd-destun

2.1

Trosolwg

Mae’r cynnig ar gyfer 11 uned yng Ngwynant, Plas Madoc yn cynnwys 4
uned 1 ystafell wely i 2 berson, 2 uned 2 ystafell wely i 4 person, 2 uned 2
ystafell wely i 3 pherson a 3 uned 4 ystafell wely i 6 pherson. Mae’r safle
i’r de-orllewin o ganol tref Wrecsam ac i’r gogledd o Ffordd Hampden.
2.2

Safle a’r Ardal

Mae arwynebedd y safle tua 0.23 hectar ac mae wedi cael ei ddynodi fel
safle posibl ar gyfer tai a fyddai’n mynd i’r afael â’r angen am dai
cymdeithasol lleol yn y fwrdeistref trwy ddarparu 11 o gartrefi mewn
partneriaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.
Mae’r safle wedi’i leoli yng Ngwynant tua chwe milltir y tu allan i ganol tref
Wrecsam, ac mae o fewn awdurdodaeth Adran Gynllunio Cyngor
Bwrdeistref Sirol Wrecsam.
Mae’r safle o fewn ardal breswyl, sydd yn cynnwys cymysgedd tai o
feintiau gwahanol sydd wedi’u hadeiladu gydag amrywiaeth o
ddeunyddiau.
Mae’r prif arddull pensaernïol yn yr ardal yn draddodiadol, gyda byngalos,
tai pâr a therasau ar draws Plas Madoc. Mae’r to ar oleddf traddodiadol ar
yr eiddo wedi cael eu hadeiladu mewn bric coch a llwydfelyn, gyda phren
ac addurn teils ar y drychiadau, ffenestri UPVC gwyn a bondo ac ymylon
bondo sydd yn hongian drosodd.

Cynllun o leoliad y safle
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2.0 Safle a Chyd-destun

2.3 Cyfyngiadau, Cyfleoedd a Mynediad
Mae yna nifer o brif faterion sydd yn arwain at gyfyngiadau a
chyfleoedd sydd yn llywio’r broses ddylunio


Y mathau arfaethedig o dai a deiliadaethau sydd yn ceisio
ateb y galw lleol.



Bydd y dyluniad a deunyddiau adeiladu arfaethedig yn
cyfeirio at ac yn ymateb i’r bensaernïaeth leol.



Bydd rhaid ystyried topograffi’r safle wrth gynnig
datrysiadau mynediad a draenio.

Mae nifer o gyfleoedd yn gysylltiedig â’r safle hefyd.


Mae’r safle wedi’i leoli’n agos at amwynderau amrywiol a
llwybrau cludiant.



Mae cyfleusterau megis Canolfan Hamdden Plas Madoc yn
agos at y safle

Cynllun Cyfyngiadau’r Safle
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2.0 Safle a Chyd-destun

2.4

Lluniau i roi cyd-destun

Mae’r lluniau gyferbyn yn dangos y safle
dan sylw a’r dalgylch. (Clocwedd o’r ochr
chwith ar y top).

Golygfa o linell y safle’n edrych
tua’r gogledd

Yr olygfa o ffin ochr ogleddol y safle

Yr olygfa o’r safle yn edrych tua’r
de

Golygfa o’r safle’n edrych tua’r
gogledd
(Lluniau o Google Street View)
Sylwer: Mae’r adeiladau presennol
bellach wedi cael eu dymchwel.
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2.0 Safle a Chyd-destun

2.5

Hanes Cynllunio

Cyflwynwyd cais am Hysbysiad Ymlaen Llaw am Waith Dymchwel Arfaethedig
i CBS Wrecsam ym mis Chwefror 2017 (rhif achos P/2017/0110 a
P/2017/01108). Mae’r hen unedau preswyl bellach wedi cael eu dymchwel.
Cynhaliwyd digwyddiadau ymgynghori cyhoeddus ar gyfer adfywio’r safle ac
ardal ehangach Plas Madoc ar 11/04/18 a 19/9/18. Cafodd y cynigion eu
croesawu gan drigolion lleol.
2.6

Adolygu Polisi Cynllunio

Y dogfennau polisi sydd i gyfeirio’n benodol atynt ar gyfer y cynnig hwn yw
Fframwaith Polisi Cynllunio Cenedlaethol (NPPF) (2012), Polisi Cynllunio
Cymru Argraffiad 10, Nodiadau Cyngor Technegol a Chynllun Datblygu
Unedol Wrecsam.
Mae NPPF yn cynnwys canllawiau ar gyflwyno dewis eang o gartrefi o
ansawdd uchel (paragraffau 47 i 55), sydd angen dyluniad da (paragraffau 56 i
68) a sicrhau bywiogrwydd canol trefi (paragraffau 23 i 27).
Cyfeiriwyd yn benodol at Nodiadau Canllawiau Cynllunio Lleol 10, 16 a 21.

2.7

Adroddiadau ac Arolygon

Cwblhawyd yr adroddiadau ac arolygon canlynol er mwyn llywio’r broses
ddylunio, ac maent ynghlwm â’r cais hwn.


Strategaeth Goblygiadau Llifogydd a Draenio

2.9

Asesiad

Mae pennod Safle a Chyd-destun y Datganiad Dylunio a Mynediad hwn wedi
dangos addasrwydd y safle i’w ddatblygu
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2.0 Safle a Chyd-destun

2.8

Perygl llifogydd

Yn ôl Map Cyngor Datblygu Cyfoeth Naturiol Cymru, mae rhan o’r safle
presennol yn disgyn o fewn Parth C2 (glas). Mae Parth C2 wedi’i ddiffinio fel
ardaloedd o'r gorlifdir heb isadeiledd amddiffyn rhag llifogydd.
Bydd hyn yn ystyriaeth fawr yn ystod y camau dylunio, a bydd gosodiad y
safle a chynllunio draenio yn mynd i’r afael â’r mater perygl llifogydd.
Mae Asesiad llawn o Risg Llifogydd wedi’i ddarparu gan Gynllun Gofodol
Cymru.

Map Cyngor Datblygu Cyfoeth Naturiol Cymru (Nid i raddfa)
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3.0 Dylunio

3.1

Cyngor cyn-ymgeisio

Cyflwynwyd cynigion eisoes i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar gyfer
cyngor cyn-ymgeisio, ym mis Tachwedd 2018, (Cyf: ENQ/2018/0199) ac
anfonwyd ymateb ffurfiol ar ffurf e-bost ym mis Ionawr 2019.
Fe soniwyd am y meysydd canlynol yn yr ohebiaeth:

Sylwadau cyffredinol
Roedd yr egwyddor o ddatblygu yn dderbyniol. Roedd y tir yn disgyn o
fewn anheddiad diffiniedig a oedd wedi cael ei ddatblygu yn y gorffennol.
Fe nodwyd hefyd fod yna ddigon o le ar gyfer man amwynder i’r
anheddau a bod y ddarpariaeth parcio mewn llefydd rhesymegol.
Byddai’r gosodiad arfaethedig yn welliant sylweddol ac ni fyddai’n achosi
anfantais i'r cymdogion. Er bod y ddarpariaeth parcio yn is na'r uchafswm
sydd wedi’i osod yn safon 16 CCLl ar gyfer annedd 3 ystafell wely, roedd
y swyddog cynllunio yn fodlon ei fod yn lleoliad cynaliadwy ac y gellir
cyfiawnhau diffyg un lle parcio ar gyfer yr anheddau hyn.

oedd eu hangen. Yn amodol ar gyflwyniad boddhaol, rwy’n credu y
gallai’r datblygiad gyd-fynd â pholisïau CDU EC12 a TAN15 Llywodraeth
Cymru.
Gweler hefyd adran 2.8 Perygl Llifogydd

Rhwymedigaethau Cynllunio
Cyfraniadau addysg - dros 4 annedd. Cyfeiriwch at CCLl27 Man Agored
– dros 10 annedd. Cyfeiriwch at CCLl10
3.2

Gwerthusiad

Cafwyd adborth amhrisiadwy o drafodaethau gyda'r adran gynllunio, a
chafodd y cynigion eu derbyn yn gadarnhaol.


Ymddangosiad
Mae natur yr anheddau yn y cyffiniau yn golygu y gellir bod yn fwy hyblyg
mewn cysylltiad â dyluniad yr anheddau arfaethedig a gellir cynnig
cymysgedd o ddeunyddiau allanol yn hytrach na chadw at un steil
penodol.

Llifogydd
Mae rhan o’r tir wedi’i ddynodi’n risg llifogydd (parth C2). Yn unol â TAN
15 Llywodraeth Cymru, ni fyddai datblygiad mewn perygl megis tai yn
cael ei ganiatáu. Un ffactor sydd o blaid y datblygiad yw’r anheddau
blaenorol ar y safle ar ddwysedd uwch.
Mae’r datblygiad arfaethedig yn cynnig y posibilrwydd i wella’r sefyllfa
bresennol trwy gyflwyno mesurau lliniaru llifogydd ar gyfer yr eiddo.
Roedd y swyddog cynllunio yn fodlon bod natur defnydd blaenorol y tir yn
ddigon i ddiystyru’r polisi hwn ond nododd y byddai angen Asesiad o
Ganlyniadau Llifogydd i ymchwilio i natur y perygl a’r mesurau lliniaru
Mawrth 2019
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3.0 Dylunio

3.3

Esblygiad y Dyluniad

Yn dilyn trafodaethau cychwynnol am y dyluniad,
cafodd agweddau o’r cynllun eu haddasu.
Mae’r lluniau gyferbyn yn dangos y darluniau
cychwynnol cydlynus ar gyfer y safle a’r
gosodiad terfynol arfaethedig.
Er nad yw’r dyluniad wedi newid yn sylweddol,
roedd agweddau o'r gosodiad yr aed i'r afael â
nhw yn cynnwys:


Ymdeimlad o hunaniaeth – mae’r gosodiad
wedi cael ei ddylunio i fod yn benodol i'r
safle trwy ymateb yn uniongyrchol i
gyfyngiadau a chyfleoedd ar y safle.



Pensaernïaeth leol – Mae’r mathau o dai
wedi cael eu hysbrydoli gan y
bensaernïaeth leol, gyda’r bwriad o
addasu’r datblygiad mewn i’r dalgylch.



Nod dyluniad y tai yw mynd i’r afael ag
anghenion llety lleol, gyda'r gymysgedd a
math o lety wedi cael sylw ers y cynigion y
darluniadau cyntaf. Mae’r amrywiaeth i’w
weld yn y strydwedd ac yn y gosodiad gan
ychwanegu diddordeb.
Cynllun Safle Arfaethedig

Cynigion braslunio cychwynnol
Mawrth 2019
11

4.0 Defnydd, Nifer a Graddfa

4.1

Defnydd

Bwriad y cynnig ydi darparu 11 uned preswyl mewn partneriaeth gyda
Chyngor Wrecsam.
Mae rhan helaeth y stoc dai ym Mhlas Madoc yn fyngalos trefol, tai cowrt
dau lawr, anheddau tai pâr neu deras, gyda’r cynnig yn bwriadu cyd-fynd a
gwella’r gymysgedd bresennol o anheddau.
4.2

Nifer

Mae’r cynnig yn cynnwys 11 uned gyda’r dosbarthiad canlynol rhwng
meintiau’r unedau:





36% Fflatiau 1 ystafell wely i 2 berson – Cyfanswm o 4 uned
18% Unedau 2 ystafell wely i 4 berson – Cyfanswm o 2 uned
18% Unedau 2 ystafell wely i 3 pherson – Cyfanswm o 2 uned
28% Unedau 4 ystafell wely i 7 pherson – Cyfanswm o 3 uned

4.3

Dwysedd

Mae maint y safle yn 0.23 hectar gydag 11 uned arfaethedig, sef dwysedd
o 48 uned fesul hectar.
4.4

Graddfa

Bydd yr unedau arfaethedig yn ddau lawr. Bydd y mathau o dai o faint a
graddfa cymharol â'r rhai gyferbyn ac adeiladau cyfagos i sicrhau parhad y
strydwedd.

Cynllun Safle Arfaethedig (Nid i raddfa)
Mawrth 2019
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5.0 Gosodiad ac Ymddangosiad

5.1

Gosodiad

Fel y dangosir yn Esblygiad y Dyluniad (adran 3.3), mae'r gosodiad wedi cael
ei addasu trwy gydol y broses ddylunio er mwyn manteisio ar y ddarpariaeth
preswyl ac i wella’r dyluniad yn gyffredinol i ddarparu cynllun cydlynol clir.
5.2

5.3

Tirlunio

Bydd planhigion yn cael eu darparu yn y datblygiad, gan gynnwys llwyni yn y
gerddi blaen. Yn y gerddi cefn, fe osodir gwair ac arwynebau llawr caled sy’n
addas i storio biniau sbwriel ac ailgylchu.

Cymeriad, Strydwedd ac Ymddangosiad

Trwy ddatblygu mathau o dai unigryw a gosodiad safle sympathetig sy’n
ymateb i’w amgylchedd, y gobaith yw y bydd y cynllun yn cyd-fynd yn
esmwyth â’r ardal ac y bydd o fudd cadarnhaol i Blas Madoc.
Yn unol â chanllawiau dylunio Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a’r cynsail
yn yr ardal, bydd briciau a theils concrid sy’n cyd-gloi yn cael eu defnyddio i
weithio gydag adeiladau cyfagos y gymdogaeth ac i gysylltu’n esmwyth gyda
datblygiadau hen a newydd tra’n creu naws am le.

Strydwedd Arfaethedig (Nid i raddfa)
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5.0 Gosodiad ac Ymddangosiad

5.4

Prif Elfennau a Deunyddiau Adeiladu

Mae’r deunyddiau adeiladu a ddewiswyd wedi’u rhestru
isod. Maent wedi cael eu dewis yn seiliedig ar y defnydd
arfaethedig ac maent yn cadw at fanylion a safonau
angenrheidiol y diwydiant.
Mae enghreifftiau o’r bensaernïaeth leol a mathau o dai
arfaethedig i’w gweld gyferbyn.






Teils to concrid sy’n cyd-gloi
Brics i’r drychiadau
Bondo ac ymylon bondo sydd yn hongian drosodd
Cafnau dŵr ac ati du
Fframiau ffenestri gwyn

5.5

Diogelu drwy Ddylunio

Bydd y datblygiad yn cael ei ddatblygu yn amodol ar
safonau diogelwch lleol a chanllawiau cenedlaethol i
leihau’r cyfle i droseddu ac ofn troseddau, gan greu
amgylchedd mwy saff, mwy diogel a chynaliadwy.
Surrounding Built Environment /
Materials

Drychiadau o’r unedau arfaethedig: Tŷ pâr 2 ystafell wely a thŷ 4 ystafell wely ar
wahân (Nid i raddfa)
Mawrth 2019
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6.0 Mynediad

6.1

Asesiad Cludiant

Dyma grynodeb o hygyrchedd y safle arfaethedig, sydd yn ystyried
symudiad ac opsiynau symudedd trwy ddulliau cludiant presennol.
6.2

Cerdded a Beicio

Mae yna gyfleusterau a gwasanaethau lleol hygyrch ar gael o fewn
taith gerdded neu feicio byr. Mae yna siopau cyfleustra, canolfan
hamdden fawr a swyddfa bost yn agos at y safle. Mae archfarchnad
Tesco wedi’i leoli 1.3 milltir o’r safle.
6.3

Cludiant Cyhoeddus

Mae’r cysylltiadau cludiant yn gryf, ac mae yna safle bws lle mae
Gwynant yn gwrdd â Ffordd Hampden. O'r safle bws yma mae yna
fysiau rheolaidd yn gweithredu i ganol tref Wrecsam (rhif 2).
Yn ychwanegol, mae gorsaf drenau Rhiwabon tua 1.1 milltir i’r gogledd
-ddwyrain o’r safle (tua 15 munud ar droed). Oddi yma mae yna
wasanaeth rheolaidd i Orsaf Drenau Gyffredinol Wrecsam, ac mae’r
siwrnai tua 6 munud o hyd.
6.4

Ceir

Tra bod gan y safle gysylltiadau cludiant cyhoeddus cryf a dewisiadau
teithio llesol, mae gan y safle gysylltiadau ffordd da i ddeiliaid tai sydd
angen teithio pellteroedd i’r gwaith neu am resymau eraill. Mae ffordd
yr A483 o fewn tua 1 milltir.

6.5

Mynediad, Cydraddoldeb a Chynwysoldeb

Mae Jennings Design Associates wedi
ymrwymo’n llwyr i bolisi o gydraddoldeb,
cynhwysiant a hygyrchedd.
Mae’r ymrwymiad hwn yn sicrhau bod yr holl
gamau ymarferol wedi cael eu cymryd i roi
dyluniad cynhwysol sydd yn ganolog, a dylai
unrhyw ddatblygiad dylunio pellach gyrraedd
safon uwch na’r lefelau gofynnol derbyniol a
nodir gan y Rheoliadau Adeiladu.
Trwy baratoi’r Datganiad Dylunio a Mynediad hwn, dilynwyd y
canllawiau dylunio canlynol:
Dogfen Gymeradwy M

BS 8300 (2001)

Deddf Gwahaniaethu ar Sail
Anabledd 1995

Cynllunio a Mynediad i Bobl Anabl

Bwletinau Adeiladu

Bydd prif faterion mynediad y Cam Dylunio a Cynllunio yn cynnwys:
Ymagwedd

Amgylcheddol tuag at y safle

ymwrthedd

Gwerthusiad Cerddwyr
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6.0 Mynediad

6.6

Mynediad a Symud

Mae mynediad a symudiad wedi cael ei ystyried trwy gydol y
broses ddylunio, gyda’r nod o ddarparu amgylchedd saff a
chyfforddus i bawb sydd yn symud o amgylch y safle.
Bydd mynedfa i gerbydau yn parhau fel y mae ar hyn o bryd,
o Gwynant i’r de o’r safle. Mae gofodau parcio wedi’u darparu
yn unol â safonau darpariaeth parcio.
Nod yr unedau arfaethedig ydi cyrraedd y safonau uchaf o
hygyrchedd a chynhwysiant er mwyn i holl ddeiliaid posibl
allu defnyddio’r safle’n ddiogel ac yn hawdd waeth beth yw
eu hanabledd, oedran neu ryw. Bydd yr unedau’n bodloni
gofynion Rhan M Adran 1: Categori 1_ anheddau y gellir
ymweld â nhw.
Yn ogystal, mae agosatrwydd cludiant cyhoeddus at lwybr
bysiau Ffordd Hampden yn gryf, gan annog preswylwyr i
ddefnyddio llai ar eu ceir, neu roi’r gorau i berchen car.

Golygfa o'r awyr o amgylch Gwynant, yn cynnwys amlinelliad bras o'r safle arfaethedig mewn coch

Cynllun Safle Arfaethedig
Mawrth 2019
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7.0 Casgliadau

7.1

Ystyriaethau eraill ar gyfer dylunio yn y dyfodol

Mae’r Tîm Dylunio wedi ymrwymo i weithredu’r safon uchaf o ddylunio
a manylebau a dylai unrhyw ddatblygiad dylunio yn y dyfodol geisio
sicrhau arferion gorau.
7.2

Casgliadau

Datblygwyd y cynnig i sicrhau yr aed i'r afael â'r holl gyfyngiadau a
chyfleoedd a bod y dyluniad terfynol yn darparu datblygiad cydlynol a
chlir.
Ar ôl derbyn cyngor cyn-ymgeisio gan CBSW, mae’r tîm wedi gweithio
i fynd i’r afael â’r sylwadau cychwynnol i ddarparu cynllun
llwyddiannus.
Bydd yr unedau’n darparu 11 cartref o ansawdd uchel i fodloni angen
lleol. Gyda hyn mewn golwg, rydym yn credu y bydd y cynllun yn
llwyddiannus a bydd yn darparu cartrefi o ansawdd.
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach, mae croeso i chi
gysylltu â JDA Architects.
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