


Yr hyn mae ei angen arnoch i ddechrau arni...

Ailgylchu a Gwastraff Bwyd:
Bydd angen sachau ailgylchu gwyrdd ar gyfer eitemau sych i’w 
hailgylchu a chadi brown ar gyfer eich gwastraff bwyd.  Dylai’r rhain
fod ar gael yn eich cartref ond gallant gael eu harchebu ar-lein am
ddim yn www.lletycaerdydd.co.uk 

Gwastraff cyffredinol na ellir ei ailgylchu:
Bydd gan eich cartref naill ai bin olwynion du neu gyflenwad o fagiau streipiau coch ar gyfer
gwastraff cyffredinol.  Os na allwch ddod o hyd i unrhyw un o’r eitemau hyn, ewch i 
www.lletycaerdydd.co.uk i gael gwybod yr hyn i’w wneud nesaf. 

Gallwch hefyd archebu bagiau a dod o hyd i'ch stociwr lleol agosaf gan 
ddefnyddio’r app Cardiff Gov  

Os oes bin olwynion yn eich cartref, rhaid i’ch gwastraff 
ffitio yn y bin hwnnw.  Cadwch eich bin yn ddiogel – bydd
yn costio £25 i gael un newydd.

Os oes bagiau streipiau coch yn eich cartref, caiff digon o
fagiau eu dosbarthu ddwywaith y flwyddyn er mwyn gallu
rhoi hyd at 3 allan fesul casgliad.  Os byddwch yn defnyddio
mwy na hyn ac yn mynd yn brin, bydd rhaid i chi drefnu
casgliad am dâl nes i’ch cyflenwad newydd gyrraedd.

Fel arfer, caiff bagiau streipiau coch eu danfon ym mis
Medi ar ddechrau tymor y myfyrwyr.  Os ydych yn aros yng
Nghaerdydd drwy gydol yr haf, ac nad oes gennych fagiau
streipiau coch, cysylltwch â ni. Byddwn yn rhoi digon i chi i
bara tan y danfoniad nesaf.

Gall cartrefi â 6 pherson neu fwy fod yn gymwys i gael bin mwy/rhagor 
o fagiau streipiau. Cysylltwch â’r Cyngor trwy c2c i ymholi trwy ffonio
2087 2088 neu www.caerdydd.gov.uk/Cysylltuani



Nos Fawrth yw noson wastraff yn Cathays, Gabalfa, Y Rhath a Phlasnewydd.  Gellir rhoi eitemau
i’w hailgylchu a gwastraff bwyd allan bob wythnos, ond rhaid i wastraff cyffredinol gael ei roi allan
bob pythefnos yn unig ac mae angen i chi wirio mai’r wythnos gywir yw hi ar gyfer eich cyfeiriad. 

Rhowch eich gwastraff allan ar ôl 4.30pm ddydd Mawrth yn barod i’w casglu ar fore dydd Mercher,
gan fod casgliadau’n dechrau am 6am!  Ar ôl i gynnwys eich biniau olwynion (os oes rhai gennych)
a’ch cadis bwyd gwastraff gael ei gasglu, cofiwch eu dychwelyd i’ch eiddo erbyn 9am ddydd Iau.

I wirio dyddiadau eich casgliadau ac ym mha wythnos y dylech chi roi eich gwastraff 
cyffredinol allan, ewch i www.lletycaerdydd.co.uk 

A oes angen cael eich atgoffa?  Lawrlwythwch yr app!
Mae’r Cyngor wedi datblygu app i’ch helpu i osgoi colli casgliad gwastraff.  Mae hyd yn 
oed modd i chi adrodd am dipio anghyfreithlon.  
Chwiliwch am “Cardiff Gov” yn y Google Play
Store neu’r Apple App Store 

Gwyliau Banc – bydd dyddiad eich casgliad yn newid, felly edrychwch ar-lein i 
weld pryd bydd eich casgliad.

Os caiff biniau du/bagiau streipiau coch eu rhoi allan ar ddiwrnodau 
anghywir, gellid rhoi Hysbysiad Cosb Benodedig i chi o hyd at £100.

Cyflwynwch 
eich ailgylchu a
gwastraff bwyd

BOB 
WYTHNOS

Caiff eitemau i’w hailgylchu a gwastraff bwyd eu casglu BOB WYTHNOS

Caiff gwastraff cyffredinol na ellir ei ailgylchu ei gasglu BOB PYTHEFNOS

Cymru yw trydydd ailgylchwr gorau’r byd!  Mae mwyfwy o 
fyfyrwyr yn ein helpu i fod yr un gorau oll!

Pryd caiff eich eitemau i’w hailgylchu a’ch 
gwastraff eu casglu?



Casgliadau Gwastraff Swmpus
A Wyddech Chi... Mae’r Cyngor yn cynnig casgliad 
am ddim i aelwydydd ar gyfer llawer o eitemau 
mawr megis oergelloedd neu gyfarpar trydanol mawr.

Mae angen trefnu’r casgliad ymlaen llaw trwy 
gysylltu â’r Cyngor trwy ffonio canolfan gyswllt 
C2C ar (029) 2087 2088.

Nid yw pob eitem fawr yn cael ei chasglu am ddim.  
Ceir mwy o wybodaeth am yr eitemau y codir tâl 
amdanynt yn www.caerdydd.gov.uk/ailgylchu  

Canolfannau Ailgylchu
Gallwch ddefnyddio Canolfan Ailgylchu am ddim, i ailgylchu eitemau nad ydym yn eu casglu 
o ymyl y ffordd. 

Mae angen i chi archebu o leiaf 24 awr o flaen llaw i ymweld, a gwirio pa eitemau y gallwn eu 
derbyn. Mae gennych 12 ymweliad y flwyddyn, fesul cartref. Mae ymweliadau wedi cael eu 
cyfyngu i 1 y diwrnod. Bydd angen i chi ddod â rhif cyfeirnod eich archeb, a phrawf eich bod 
yn byw yng Nghaerdydd. Bydd eich cytundeb tenantiaeth neu debyg yn iawn.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar www.caerdydd.gov.uk/canolfannauailgylchu 

Eich Canolfan Ailgylchu Agosaf yw

Symud yn Fuan?  Meddyliwch am sut byddwch yn cael gwared ar eich eitemau i’w 
hailgylchu a’ch gwastraff ymlaen llaw. I osgoi dirwyon, ewch i www.lletycaerdydd.co.uk 


