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CYHOEDDUSRWYDD AC YMGYNGHORI CYN GWNEUD 
CAIS AM GANIATÂD CYNLLUNIO

HYSBYSIAD O DAN ERTHYGL 8 A 9(2)

Diben yr hysbysiad hwn: mae’r hysbysiad hwn yn rhoi’r cyfle i wneud 
sylwadau’n uniongyrchol i’r datblygwr ar Ddatblygiad o Arwyddocâd 
Cenedlaethol (DAC) arfaethedig cyn cyflwyno cais cynllunio i 
Weinidogion Cymru. Bydd ceisiadau cynllunio ar gyfer DAC yn cael 
eu cyhoeddi gan Weinidogion Cymru a’r awdurdod cynllunio lleol 
perthnasol; ni fydd unrhyw sylwadau a ddarperir mewn ymateb 
i’r hysbysiad hwn yn rhagfarnu eich gallu i gyflwyno sylwadau i 
Weinidogion Cymru ar unrhyw gais cynllunio DAC cysylltiedig. 
Dylech nodi y gall unrhyw sylwadau a gyflwynir gael eu rhoi ar y ffeil 
gyhoeddus.
Datblygiad arfaethedig yn Fferm Wynt Pen March ar Comin Gelligaer 
a Merthyr
Rhoddaf hysbysiad fod RWE Renewables UK Swindon Ltd yn 
bwriadu gwneud cais i Weinidogion Cymru am ganiatâd cynllunio 
mewn perthynas â Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol sef 
adeiladu a gweithredu fferm wynt, systemau storio ynni batris a 
seilwaith cysylltiedig ac yn ystyried bod y caniatâd eilaidd canlynol 
yn gysylltiedig â’r cais arfaethedig ac y bydd neu y dylai penderfyniad 
mewn perthynas â’r caniatâd hwnnw gael ei wneud gan Weinidogion 
Cymru:
 Caniatâd o dan Adran 16 Deddf Tiroedd Comin 2006 i   
 ddadgofrestru a chyfnewid tir comin
 Caniatâd o dan Adran 38 Deddf Tiroedd Comin 2006 i   
 wneud gwaith cyfyngedig ar dir comin i osod, cynnal a   
 chadw, ailosod a thynnu ceblau trydan tanddaearol

Gallwch archwilio copïau o’r cais arfaethedig; y cynlluniau; a dogfennau 
ategol eraill ar-lein yn https://penmarch.co.uk/.
Rhaid i unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau am y datblygiad 
arfaethedig hwn ysgrifennu at yr ymgeisydd/asiant yn penmarch@
rwe.com neu RWE Renewables UK Swindon Limited, Baglan Bay 
Innovation Centre, Central Avenue, Baglan Energy Park, Port Talbot, 
SA12 7AX erbyn 15 Rhagfyr 2022.
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