Yr Adain Drwyddedu, Canolfan Ddinesig, Bae Colwyn, Conwy, LL29 8AR.

Cais am Drwydded Metel Sgrap
ADRAN 1. (ar gyfer yr holl ymgeiswyr)
Nodwch y math o drwydded yr ydych yn gwneud cais amdani (ticiwch):
Trwydded Safle

Trwydded Casglwr

Ydych chi’n gwneud cais fel (ticiwch):
Unigolyn

Cwmni

Partneriaeth

Nodwch eich enw masnachol neu enw eich cwmni

A yw’r cais hwn yn adnewyddu trwydded (ticiwch)
Ydi

Nac Ydi

Os ‘ydi’ nodwch rif eich trwydded gyfredol
ADRAN 2. I’W GWBLHAU OS YDYCH YN GWNEUD CAIS AM DRWYDDED SAFLE
Sylwer – Mae trwydded safle yn awdurdodi deilydd y drwydded i gynnal eu busnes ar safle yn ardal yr
awdurdod. Gallwch wneud cais i nifer o safleoedd gan ddefnyddio’r ffurflen hon.
Eich Manylion Personol:
TEITL (Ticiwch)
Mr

Mrs

Miss

Ms

Arall (nodwch)

Cyfenw
Enwau cyntaf
Rwy’n 18 oed neu’n hŷn. Ticiwch
Ydw

Nac Ydw

Dyddiad geni:

Cyfeiriad (byddwn yn defnyddio’r cyfeiriad hwn i gysylltu â chi oni bai eich bod yn cwblhau’r bocs
gohebiaeth arall isod)
Enw / rhif tŷ:
Llinell gyntaf y cyfeiriad:
Tref / Dinas:
Cod Post:
Rhifau cyswllt ffôn
Yn ystod y dydd:
Gyda’r nos:
Symudol:
Cyfeiriad e-bost (pe bai’n well gennych petawn yn cyfathrebu â chi ar e-bost)
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Cyfeiriad ar gyfer Gohebiaeth:
Enw / rhif tŷ:
Llinell gyntaf y cyfeiriad:
Tref / Dinas:
Cod Post:
Os ydych yn ymgeisio fel partneriaeth, nodwch fanylion canlynol pob partner:
Enw llawn:
Dyddiad Geni:
Cyfeiriad Preswyl Presennol:
Os oes mwy nag un partner, yna rhestrwch fanylion ychwanegol ar dudalen ar wahân.

Os ydych yn ymgeisio fel cwmni, nodwch:
Enw’r Cwmni:
Rhif cofrestru:
Cyfeiriad y swyddfa gofrestredig:

Rhestrwch gyfeiriad llawn pob safle yr ydych yn bwriadu gweithredu fel deliwr metel sgrap
[Sylwer – Os yw’r ymgeisydd yn gweithredu nifer o safleoedd o fewn ardal awdurdod trwyddedu; dylid
sicrhau bod darpariaeth ar gyfer mwy nag un rheolwr safle. Parhewch ar dudalen ar wahân os oes angen]
Enw neu Rhif:
Llinell gyntaf y cyfeiriad:
Tref / Dinas:
Cod Post:
Rhif Ffôn:
Cyfeiriad e-bost:
Cyfeiriad Gwefan:
Oriau agor:
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Manylion Rheolwr (rheolwyr) Safle (os yw’n wahanol i’r ymgeisydd)
Enw:
Enw / rhif tŷ:
Llinell gyntaf y cyfeiriad:
Tref / Dinas:
Cod Post:
Dyddiad Geni:
Os gwneir cais ar gyfer nifer o safleoedd, nodwch pa safle y bydd pob rheolwr safle yn gofalu amdanynt,
gan barhau ar dudalen ar wahân os oes angen.
Manylion Cyfarwyddwr (wyr) a /neu Ysgrifennydd y Cwmni (os yw’n wahanol i’r ymgeisydd a’r rheolwyr
safle)
Enw:
Enw / rhif tŷ:
Llinell gyntaf y cyfeiriad:
Tref / Dinas:
Cod Post:
Dyddiad Geni:
Parhewch ar dudalen ar wahân os oes angen
Nodwch fanylion y cyfrif banc fydd yn gwneud taliadau i gyflenwyr, yn unol ag A12 o Ddeddf Delwyr Metel
Sgrap 2013.
Enw’r cyfrif:
Cod Didoli:
Rhif cyfrif:
Nodwch fanylion unrhyw safle yn ardal awdurdod lleol arall lle y mae’r ymgeisydd yn cynnal eu busnes fel
delwyr metel sgrap neu’n bwriadu gwneud hynny:
Cyfeiriad:
Cod Post:
Nodwch enw’r awdurdod lleol sydd wedi trwyddedu’r safle, neu y gwneir cais am safle iddynt cyn Deddf
Delwyr Metel Sgrap 2013:

Parhewch ar dudalen ar wahân os oes angen
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Nodwch fanylion unrhyw drwydded, eithriad neu gofrestriad amgylcheddol perthnasol mewn perthynas â’r
ymgeisydd:
Yn berthnasol os yw’r safleoedd wedi’u sefydlu ar ôl 1 Tachwedd 1990 yn unig
Oes gennych chi ganiatâd cynllunio (ticiwch)
Oes

Nac Oes

Nodwch fanylion, gan gynnwys rhif trwydded, unrhyw drwydded metel sgrap arall a roed gan unrhyw
awdurdod i’r ymgeisydd yn y 3 blynedd diwethaf:

ADRAN 3. I’W GWBLHAU OS YDYCH YN GWNEUD CAIS AM DRWYDDED CASGLWR
Sylwer – Mae trwydded casglwr yn awdurdodi deilydd y drwydded i gynnal eu busnes fel casglwr symudol
yn ardal yr awdurdod yn unig.
Manylion Personol
TEITL (Ticiwch)
Mr

Mrs

Miss

Ms

Arall (nodwch)

Cyfenw :
Enwau cyntaf:
Cyfeiriad (byddwn yn defnyddio’r cyfeiriad hwn i gysylltu â chi oni bai eich bod yn cwblhau’r bocs
gohebiaeth arall isod)
Enw / rhif tŷ:
Llinell gyntaf y cyfeiriad:
Tref / Dinas:
Cod Post:
Rhifau cyswllt ffôn:
Yn ystod y dydd:
Gyda’r nos:
Symudol:
Cyfeiriad e-bost: (pe bai’n well gennych petawn yn cyfathrebu â chi ar e-bost)
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Cyfeiriad ar gyfer Gohebiaeth:
Enw / rhif tŷ:
Llinell gyntaf y cyfeiriad:
Tref / Dinas:
Cod Post:
Nodwch fanylion y cyfrif banc fydd yn gwneud taliadau i gyflenwyr, yn unol ag A12 o Ddeddf Delwyr Metel
Sgrap 2013.
Enw’r cyfrif:
Cod Didoli:
Rhif cyfrif:
Lle y bydd y metel sgrap sydd wedi’i brynu yn cael ei storio cyn ei waredu ymhellach?
Enw / rhif tŷ:
Llinell gyntaf y cyfeiriad:
Tref / Dinas:
Cod Post:
Ni fydd yn cael ei storio
Ydych chi wedi’ch cofrestru fel cludydd gwastraff (ticiwch)
Ydw

Nac ydw

Os ‘ydw’ nodwch eich rhif cofrestru:
Nodwch fanylion unrhyw drwydded, eithriad neu gofrestriad amgylcheddol perthnasol mewn perthynas
â’r ymgeisydd:

Nodwch fanylion unrhyw drwydded metel sgrap arall a roed gan unrhyw awdurdod i’r ymgeisydd yn y 3
blynedd diwethaf:

ADRAN 4. Adfer Ceir (ar gyfer yr holl ymgeiswyr)
A fydd eich busnes yn cynnwys gweithredu fel gweithredwr adfer ceir? Mae hyn yn cael ei ddiffinio fel
busnes sy’n:
•
•
•

gyfangwbl neu’n rhannol gasglu rhannau o geir i’w hailddefnyddio neu eu hailwerthu, ac yna’n
gwerthu gweddill y cerbyd fel sgrap;
gyfangwbl neu’n bennaf yn prynu cerbydau na ellir eu defnyddio ac yna eu hadfer a’u gwerthu; ac
yn
gyfangwbl neu’n bennaf yn prynu neu werthu cerbydau er mwyn casglu rhannau ohonynt neu eu
hadfer a’u gwerthu.

(Ticiwch)
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Bydd

Na fydd

ADRAN 5. TALU (ar gyfer yr holl ymgeiswyr)
Sut ydych chi’n dymuno talu am eich trwydded delwyr metel sgrap? (Ticiwch)
Debyd Uniongyrchol (cwblhewch ffurflen debyd uniongyrchol ar wahân)
Siec (Dylid gwneud sieciau yn daladwy i ‘Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy’ neu ‘CBSC’)
Arian Parod yn bersonol (Canolfan Ddinesig, Bae Colwyn, LL29 8AR)
ADRAN 6. EUOGFARNAU TROSEDDOL (ar gyfer yr holl ymgeiswyr)
Ydych chi neu unrhyw un o’r rheolwyr safle sydd wedi’u rhestru wedi’ch cael yn euog o drosedd berthnasol
neu wedi wynebu gweithredoedd gorfodi perthnasol? (Gweler y rhestr isod o’r troseddau perthnasol).
Do

Naddo

Os ‘do’, rhowch fanylion.

Ydych chi wedi atodi eich ffurflen gwiriad datgeliad sylfaenol? (Sylwer – mae’n rhaid i’r ymgeisydd ac
unrhyw reolwr safle perthnasol gael un o’r rhain a’i atodi i’r cais)
Ydw

Nac Ydw

ADRAN 7. Wybodaeth Treth (ar gyfer yr holl ymgeiswyr)

Rhif Cwmni (CRN): _________________
Oes gennych chi God Treth 9 Llythyren Oes

Nac Oes

Os Oes _______________________

Os na , Ewch i’r cyfeiriad gwefan GOV.UK canlynol ar gyfer canllawiau Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi am
rwymedigaethau cofrestru treth:


Gwybodaeth Talu Wrth Ennill: www.gov.uk/income-tax/how-you-pay-income-tax



Cofrestru ar gyfer Hunan Asesiad: www.gov.uk/register-for-self-assessment



Gwybodaeth Treth Gorfforaeth: www.gov.uk/corporation-tax

ADRAN 8 . DATGANIAD TRETH (ar gyfer yr holl ymgeiswyr)
‘Rwy’n cadarnhau fy mod yn ymwybodol o gynnwys canllaw Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi sy’n berthnasol i
fy/ein (dileer fel bo’n briodol) rhwymedigaethau cofrestru treth.’
O dan Atodlen 23 Deddf Cyllid 2011 (Pwerau Casglu Data) ac Atodlen 36 i Ddeddf Cyllid 2008 (Gwybodaeth
a Phwerau Archwilio), rhoi awdurdod i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi gael gwybodaeth berthnasol gan
drydydd partïon. Mae hyn yn cynnwys cyrff trwyddedu angen darparu gwybodaeth am geisiadau trwydded.’
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Llofnod :

Dyddiad:

ADRAN 9. DATGANIAD (ar gyfer yr holl ymgeiswyr)
Mae’r wybodaeth a roddir yn y ffurflen hon yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred. Deallaf petawn
yn gwneud datganiad gan wybod ei fod yn anwir, neu petawn yn gwneud datganiad ffug yn fwriadol, byddaf
yn troseddu o dan Atodlen 1 Paragraff 5 o Ddeddf Delwyr Sgrap Metel 2013, ac efallai y caf fy erlyn, ac os
byddaf yn cael fy nghanfod yn euog, bydd dirwy.
Deallaf efallai y bydd yr awdurdod lleol lle y cyflwynaf fy nghais yn cysylltu ag asiantaethau eraill ynglŷn â
fy addasrwydd i fod yn ddeliwr metel sgrap trwyddedig, yn unol ag adran 3(7) o Ddeddf Delwyr Metel Sgrap
2013, ac y gall yr asiantaethau eraill gynnwys awdurdodau lleol eraill, Asiantaeth yr Amgylchedd, Corff
Cyfoeth Naturiol Cymru, a’r Heddlu.
Deallaf mai pwrpas rhannu’r data hyn yw ffurfio asesiad llawn o fy addasrwydd i dderbyn trwydded fel
deliwr metel sgrap. Rwyf hefyd yn deall bod rhannu’r wybodaeth amdanaf i yn gallu cynnwys data personol
sensitif, megis data am droseddau blaenorol. Bydd rhai o’r manylion yn cael eu harddangos ar gofrestr
genedlaethol hefyd, yn unol â gofynion Deddf Delwyr Metel Sgrap 2013. Rwyf yn rhoi caniatâd i brosesu’r
data ac arddangos gwybodaeth berthnasol ar gofrestr gyhoeddus.
Llofnod :

Dyddiad:
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Cymorth i gwblhau eich cais ar gyfer trwydded delwyr metel sgrap.
Os byddwch angen mwy o gymorth i gwblhau’r cais yna gallwch alw tîm trwyddedu eich cyngor lleol.
Byddant yn fodlon i’ch cynorthwyo (01492 576626) neu anfonwch e-bost at
gwasanaethau.rheoleiddio@conwy.gov.uk neu ewch i www.conwy.gov.uk/trwyddedu .
Adran 1 – ar gyfer pawb
Mae’r adran hon yn gofyn a ydych yn gwneud cais am drwydded casglwr neu drwydded safle. Dim
ond un math o drwydded y cewch wneud cais amdani mewn ardal cyngor, ond gallwch wneud cais i
redeg nifer o safleoedd. Er enghraifft, gallwch wneud cais i redeg 3 safle yn ardal Cyngor A, a gwneud
cais i fod yn gasglwr yn ardal Cyngor B.
Mae trwydded safle yn eich galluogi i brynu a gwerthu metel sgrap o leoliad penodol yn ardal y
cyngor.
Mae trwydded casglwr yn eich galluogi i deithio o gwmpas ardal y cyngor i gasglu metel sgrap. Ni
chewch fynd â’r metel yn ôl i safle yr ydych yn ei redeg yn ardal y cyngor er mwyn ei werthu.
Adran 2 – Ar gyfer trwyddedau safle
Cwblhewch yr adran hon os mai trwydded safle yr ydych yn gwneud cais amdani. Ynghyd â
chyfeiriad y safle neu’r safleoedd yr ydych am gael trwydded ar eu cyfer, bydd angen nodi lle yr
ydych chi ac unrhyw gyfarwyddwyr, partneriaid neu reolwyr safle yn byw fel arfer. Pwrpas hyn yw y
gellir cysylltu â chi pe bai unrhyw broblemau.
Nid oes llawer o le ar y ffurflen, felly os oes angen nodi mwy nag un rheolwr safle, cyfarwyddwr neu
bartner, yna parhewch ar dudalen ar wahân gan nodi’r manylion yn yr un drefn a’r ffurflen.
Rheolwr Safle yw’r unigolyn fydd yn rheoli’r safle yn ddyddiol. Mae’n debyg y bydd angen rheolwr
safle gwahanol ar gyfer pob safle ar y drwydded.
Cyfarwyddwr neu bartner yw un sydd â chyfrifoldeb cyfreithiol neu’n rhannu’r cyfrifoldeb am
weithredu’r cwmni, gan gynnwys ffurflenni yn Nhŷ’r Cwmnïau.
Mae’r adran hefyd yn gofyn am fanylion banc y byddwch yn eu defnyddio i dalu’r unigolion am y
metel sgrap y byddwch yn ei dderbyn neu ei werthu. Pwrpas hyn yw gwirio nad ydych yn gwerthu
metel am arian parod, sy’n anghyfreithlon. Bydd y manylion hyn yn cael eu cadw’n ddiogel gan y
cyngor.
Rydym hefyd yn gofyn am fanylion unrhyw drwyddedau metel sgrap eraill sydd gennych, neu
ygwnaed cais amdanynt, gan gynnwys enw’r cyngor sy’n eu rhoi. Sicrhewch eich bod yn cynnwys rhif
y drwydded fel y gallwn wirio hyn yn erbyn y gofrestr genedlaethol.
Efallai y bydd yn rhaid i chi fod yn ddeiliaid trwyddedau neu ganiatâd amgylcheddol eraill y dylid rhoi
gwybod amdanynt. Er enghraifft, os ydych yn cludo gwastraff fel rhan o’ch busnes mae’n ofyniad
cyfreithiol eich bod yn cofrestru fel cludydd gwastraff. Mae hyn yn cynnwys cludo gwastraff wrth
deithio o un swydd i un arall, i fan storio i’w gwaredu ar adeg arall neu i gwmni gwaredu gwastraff
neu safle gwastraff. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, neu i gofrestru ffoniwch: 03708 506506 neu
ewch i: www.environment-agency.gov.uk/wastecarriers
Os sefydlwyd eich safle (oedd) ar ôl 1990, yna mae’n rhaid i chi gael caniatâd cynllunio gan y Cyngor.
Bydd yn rhai i chi ein hysbysu o hyn, a bydd yn cael ei wirio gan adran gynllunio’r Cyngor.

8

Adran 3 – Ar gyfer Trwydded Casglwr
Cwblhewch yr adran hon os mai trwydded casglwr yr ydych yn gwneud cais amdani. Gofynnir i chi
nodi manylion cyswllt, gan gynnwys lle yr ydych yn byw, fel y gall y cyngor gysylltu â chi os bydd
angen.
Gofynnwn hefyd am fanylion lle y byddwch yn storio unrhyw fetel sgrap a gasglwyd cyn ei waredu
mewn safle trwyddedig. Sylwer nad ydych yn cael gwerthu na phrynu metel yn y safle storio a bod
gwneud hyn yn drosedd. Gall hyn fod yn safle trwyddedig yr ydych yn ei weithredu mewn ardal
cyngor arall.
Mae’r adran hefyd yn gofyn am fanylion banc y byddwch yn eu defnyddio i dalu’r unigolion am y
metel sgrap y byddwch yn ei dderbyn neu ei werthu. Pwrpas hyn yw gwirio nad ydych yn gwerthu
metel am arian parod, sy’n anghyfreithlon. Bydd y manylion hyn yn cael eu cadw’n ddiogel gan y
cyngor.
Rydym hefyd yn gofyn am fanylion unrhyw drwyddedau metel sgrap eraill sydd gennych, neu y
gwnaed cais amdanynt, gan gynnwys enw’r cyngor sy’n eu rhoi. Sicrhewch eich bod yn cynnwys rhif
y drwydded fel y gallwn wirio hyn yn erbyn y gofrestr genedlaethol.
Efallai y bydd yn rhaid i chi fod yn ddeiliaid trwyddedau neu ganiatâd amgylcheddol eraill y dylid rhoi
gwybod amdanynt. Er enghraifft, os ydych yn cludo gwastraff fel rhan o’ch busnes mae’n ofyniad
cyfreithiol eich bod yn cofrestru fel cludydd gwastraff. Mae hyn yn cynnwys cludo gwastraff wrth
deithio o un swydd i un arall, i fan storio i’w gwaredu ar adeg arall neu i gwmni gwaredu gwastraff
neu safle gwastraff. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, neu i gofrestru ffoniwch: 03708 506506 neu
ewch i: www.environment-agency.gov.uk/wastecarriers
Bydd yn rhaid i chi sicrhau bod eich holl gerbydau’n addas i fod ar y ffordd ac wedi’u trethu, hyswirio
ac yn cyfateb â’r gofynion cyfreithiol i fod ar y ffordd.
Adran 4 – Gweithredwr Adfer Cerbydau
Mae’r adran hon yn gofyn a fyddwch yn adfer cerbydau fel rhan o’ch gwaith. Mae Deddf Delwyr
Metel Sgrap 2013 yn uno Deddf Delwyr Metel Sgrap 1964 a Rhan 1 o Ddeddf (Troseddau) Ceir 2001,
sy’n golygu mai dim ond trwydded delwyr metel sgrap sydd ei angen bellach.
Adran 5 – Manylion Talu
Mae ffi er mwyn gwneud cais am drwydded a bydd eich cyngor yn nodi sut y gellir talu. Mae’r ffi yn
amrywio o gyngor i gyngor gan ei fod yn adlewyrchu costau prosesu’r ffurflen a gwirio bod yr
unigolion yn gwneud yr hyn a ofynna’r drwydded. Ni ellir rhoi trwydded nes bo’r ffi gywir wedi’i
thalu.
Adran 6 – Euogfarnau Perthnasol
Yn yr adran hon mae’n rhaid i bob unigolyn sydd wedi’u rhestru ar y ffurflen gais gyflwyno gwiriad
‘sylfaenol’ gan Disclosure Scotland. Gallwch wneud cais am y dystysgrif hon ar
http://www.disclosurescotland.co.uk/apply/individuals/.
Y rheswm am hyn yw bod y Swyddfa Gartref wedi penderfynu bod yn rhaid i chi hysbysu eich cyngor
os ydych wedi’ch cael yn euog o droseddau penodol. Efallai na fydd euogfarn yn eich atal rhag
derbyn trwydded os nad yw’n berthnasol i fod yn ddeliwr metel sgrap neu ei fod gryn dipyn o amser
yn ôl, ac y gallwch ddarbwyllo’r cyngor eich bod yn unigolyn addas.
Dim ond am gyfnod cyfyngedig o amser y bydd gwiriad ‘sylfaenol’ yn ddilys, ond gellir ei ddefnyddio
i ymgeisio i gymaint o Gynghorau ag y dymunwch yn y cyfnod hwnnw. Fel arfer, tri mis yw’r cyfnod
hiraf y gellir ystyried eich gwiriad fel un dilys.
Adran 8 & 9 - Datganiad
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Mae’n rhaid i chi, a’r unigolion eraill sydd wedi’u henwi ar y ffurflen, lofnodi’r ffurflen fel y gellir ei
derbyn. Mae’r adran hon hefyd yn egluro bod yn rhaid i’r cyngor rannu rhai o’ch manylion gyda’r
heddlu, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi Asiantaeth yr Amgylchedd, neu Gyfoeth Naturiol Cymru wrth
wirio eich bod yn unigolyn addas i dderbyn trwydded. Efallai y bydd rhannau o’r wybodaeth yn cael
eu harddangos ar gofrestr gyhoeddus.
Os nad ydych yn cytuno i ddefnyddio eich gwybodaeth fel hyn yna ni ddylech lofnodi’r ffurflen. Os
oes gennych unrhyw amheuon am ystyr yr adran hon yna siaradwch gyda thîm trwyddedu eich
cyngor.

Troseddau Perthnasol
Mae’r rhain i’w cadarnhau gan Reoliadau’r Swyddfa Gartref. Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol yn
rhagweld, yn seiliedig ar nodiadau eglurhaol Deddf Delwyr Metel Sgrap 2013, y bydd y rhain yn
adlewyrchu cynlluniau caniatâd amgylcheddol eraill ac yn argymell y canlynol fel rhestr ddangosol:























Rheoliadau Rheoli Damweiniau a Pheryglon Mawr 1999
Deddf Rheoli Llygredd (diwygiad) 1989: Adran 1, 5 neu 7 (3).
Deddf Rheoli Tollau Tramor a Chartref 1979: Adran 170 (ar gyfer troseddau’n ymwneud â’r
amgylchedd / dwyn metel yn unig)
Deddf yr Amgylchedd 1995: Adran 110 (2)
Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 2007 : Rheoliad 38
Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 2010 : Rheoliad 38
Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990, Adrannau 33 a 34
Deddf Diogelu Bwyd a’r Amgylchedd 1985: Adran 9 (1)
Deddf Twyll 2006 : Adran 1 (ar gyfer troseddau’n ymwneud â’r amgylchedd / dwyn metel yn
unig)
Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Cymru a Lloegr) 2005
Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Cymru) 2005
Rheoliadau Tirlenwi (Cymru a Lloegr) 2002 : Rheoliad 17 (1)
Rheoliadau Atal a Rheoli Llygredd (Cymru a Lloegr) 2000
Deddf Enillion Troseddau 2002: Adrannau 329, 330, 331 a 332 (ar gyfer troseddau’n
ymwneud â’r amgylchedd / dwyn metel yn unig)
Rheoliadau Rhwymedigaethau Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr (Gwastraff Deunydd Pacio) 2007
Deddf Delwyr Metel Sgrap 1964 (ar gyfer troseddau’n ymwneud â’r amgylchedd / dwyn
metel yn unig)
Deddf Dwyn 1968: Adrannau 1, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 22 a 25 (ar gyfer troseddau’n ymwneud
â’r amgylchedd / dwyn metel yn unig)
Rheoliadau Cludo Gwastraff Tros Ffiniau 1994
Rheoliadau Cludo Gwastraff Tros Ffiniau 2007
Rheoliadau Gwastraff Trydanol ac Offer Trydanol 2006
Rheoliadau Gwastraff (Cymru a Lloegr) 2011: Rheoliad 42
Deddf Adnoddau Dŵr 1991: Adran 85, 202 neu 206

Ffioedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Safle - £580.00
Casglwr -£520.00
www.conwy.gov.uk
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