THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL
CYNGOR BRO MORGANNWG

HYSBYSIAD CYHOEDDUSRWYDD AC YMGYNGHORI CYN YMGEISIO AM GANIATÂD CYNLLUNIO
GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU) (CYMRU) 2012
HYSBYSIAD O DAN ERTHYGLAU 2C A 2D FEL Y’U HADDASWYD GAN ERTHYGL 2G
(I’w gyflwyno i berchnogion a/neu feddianwyr tir cyffiniol ac ymgynghoreion cymunedol; a’i arddangos ar
hysbysiad safle ar neu ger y datblygiad arfaethedig)

Diben yr hysbysiad hwn: mae’r hysbysiad hwn yn rhoi
cyfle i wneud sylwadau yn uniongyrchol i’r datblygwr
ynglŷn â datblygiad arfaethedig cyn cyflwyno cais am
ganiatâd cynllunio i’r awdurdod cynllunio lleol (“ACLl”).
Bydd unrhyw gais cynllunio dilynol yn cael ei hysbysebu
gan yr ACLl perthnasol; ni fydd unrhyw sylwadau a
ddarperir mewn ymateb i’r hysbysiad hwn yn lleihau dim
ar eich gallu i gyflwyno sylwadau i’r ACLl ar unrhyw gais
cynllunio cysylltiedig. Dylech nodi y gellir gosod unrhyw
sylwadau a gyflwynir gennych yn y ffeil gyhoeddus.
Datblygiad arfaethedig yn Ysgol Gynradd Sant Nicholas
yng Nghymru, Sant Nicholas.
Rwy'n rhoi rhybudd bod Cyngor Bro Morgannwg
(Ysgolion yr 21 Ganrif) yn bwriadu gwneud cais am
ganiatâd cynllunio i adeiladu ysgol newydd.
Gallwch weld copïau o’r:
Y cais arfaethedig; y cynlluniau; a’r dogfennau
cysylltiedig eraill ar-lein yn http://vogonline.planningregister.co.uk/PlaRecord.aspx?AppNo=2021/00005/PA
C a chyfleusterau cyfrifiadurol ar gael i weld y
wybodaeth hon ar-lein yn Swyddfeydd y Doc, Subway
Road, Y Barri, CF63 4RT rhwng 09:00 a 16:00.
Neu
Gallwch weld y wybodaeth hon yn Swyddfeydd y Doc, Subway Road, Y Barri, CF63 4RT rhwng 09:00 a
16:00. Gallwch hefyd ofyn am gopïau o'r wybodaeth hon trwy e-bost npslater@valeofglamorgan.gov.uk neu
drwy ffonio'r ceisydd ar 01446 704762.
Rhaid i unrhyw un sy'n dymuno cyflwyno sylwadau am y datblygiad arfaethedig hwn ysgrifennu at y
asiant yn FOA: Nathan Slater, Ysgolion yr 21ain Ganrif, Swyddfeydd Dinesig, Holton Road, Y Barri CF63
4RU neu e-bost npslater@valeofglamorgan.gov.uk. Rhaid derbyn pob sylw erbyn dydd Mawrth 4 Ionawr
2022.
Rhaid derbyn sylwadau erbyn dydd Mawrth 4 Ionawr 2022.
Llofnodwyd: Nathan Slater (Rheolwr Prosiect)

Dyddiad: 06/12/2021

