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Cais am 

Dystysgrif Storio Petroliwm 
o dan y Rheoliadau Petroliwm (Cydgrynhoi) 2014                                                           

1. Cyfeiriad y safle [yn cynnwys côd post]

2. Dyddiad yr hoffwch i’r dystysgrif ddod i rym

3. Gwybodaeth am y tanciau [rhowch fanylion eich holl danciau storio tanwydd]

Y tanciau y mae’r Awdurdod Gorfodaeth Petroliwm (AGP) yn caniatau i betroliwm gael eu storio ynddynt 

Tank (rhif)
Adran 

(tanciau wedi eu rhannu i 
adrannau)

Cymhwysedd gweithio 
uchaf

Y tanwydd sy’n cael eu 
storio ar hyn o bryd 

4. Ffioedd

Mae’r ffi flynyddol yn cael ei gyfrifo ar y cymhwysedd gweithio uchaf o betrol wedi ei storio yn y tanciau ac a 
nodwyd gennych uchod. Nodwch y cyfnod cychwynnol yr ydych yn bwriadu talu’r ffi. Byddwch yn derbyn 
anfoneb pan dderbynnir y ffurflen yn ôl. 

                                                                     Rhestr o’r Ffioedd   
                   Dim mwy na  2,500 litr                                                  -       £44 am bob blwyddyn 
                   Dros 2,500 litr, dim mwy na 50,000 litr                         -       £60 am bob blwyddyn 
                   Dros 50,000 litr                                                             -       £125 am bob blwyddyn             

1 flwyddyn 2 flynedd 3 blynedd 4 blynedd 5 mlynedd

6 blynedd 7 mlynedd 8 mlynedd 9 mlynedd 10 mlynedd

Nodwch os gwelwch yn dda: Bydd talu am fwy nag un flwyddyn yn awr yn lleihau’r baich gweinyddol ar eich busnes 
ac yn eich galluogi i dalu yn ôl cyfraddau ffioedd eleni. Fodd bynnag, mae’r Rheoliadau yn amodol i gael eu hadolygu 
ac mae’n bosib y bydd y ffioedd yn newid. 
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5. Ceidwad y Petrol 

Ceidwad y petrol

Cyfeiriad 
[Cyfeiriad cofrestredig os yn 
gwmni ]

Prif Gyswllt

Rhif ffôn      Symudol

Cyfeiriad Ebost

6. Cydnabyddiaeth

Nodwch os gwelwch yn dda os gall yr AGP gysylltu â chi’n electronig [ticiwch 
un bocs]

Gall Na

Nodwch isod unrhyw wybodaeth ychwanegol yr ydych yn ystyried yn berthnasol os gwelwch yn dda.

Dychwelwch y ffurflen gais yma i:  Neu fel arall cewch lenwi ac yna sganio’r  
                                                                                   ffurflen a’i ebostio i:      
Uned Safonau Masnach safmas@gwynedd.llyw.cymru 
Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd,  
Cyngor Gwynedd,                                                      Nodwch os gwelwch yn dda: Er mwyn sicrhau  
Stryd Y Jêl,                                                                 cywirdeb y data, rydym yn gofyn i chi
Caernarfon,                                                                ddychwelyd copiau electronig o’r ffurflen hon
Gwynedd,                                                                   hon fel dogfen PDF. 
LL55 1BN. 

Rhif Ffôn: 01766 771000   ebost: safmas@gwynedd.llyw.cymru 


