
  

ASTUDIAETH ACHOS:   

Clos Owen, Ffordd Whitegate, Wrecsam 

Enw'r Prosiect: Clos Owen 
 
Dyddiad Cwblhau: Gorffennaf 2016 
 
Cost y Prosiect: £1,459,999 
 
Math o Adeilad: Anghenion Cyffredinol 
 
Lleoliad: Ffordd Whitegate, Wrecsam 
 
Partneriaid: Cyngor Wrecsam 
 
Prif Gontractiwr: K & C Construction  
 
Pensaer: TACP Architects Ltd 
 
Perfformiad Amgylcheddol: Cartrefi 
Cynaliadwy Lefel 4 
 
 
 

Trosolwg o'r Datblygiad 
 
Mae Clos Owen yn dynodi’r datblygiad cyntaf i Tai 
Gogledd Cymru yn Wrecsam, gan wneud yn siŵr 
bod y gymdeithas yn gweithredu yn unol â’r enw 
'Tai Gogledd Cymru'. 
 
Gan weithio'n agos gyda Chyngor Sir Wrecsam, 
mae'r datblygiad newydd wedi'i adeiladu yn ardal 
Whitegate y dref. Mae wedi ei leoli ar Ffordd 
Whitegate, i’r de-ddwyrain o ganol tref Wrecsam. 
Yn y gorffennol roedd y safle yn arfer cael ei 
ddefnyddio fel maes parcio oedd yn gwasanaethu 
Ystad Ddiwydiannol Whitegate. 
 
Mae tai fforddiadwy yn flaenoriaeth strategol i’r 
Cyngor. Nododd Asesiad Anghenion Tai Wrecsam 
2006 bod angen 2,205 o dai fforddiadwy 

ychwanegol ar draws y Fwrdeistref Sirol erbyn 
2021, sy'n cyfateb i 147 y flwyddyn. 
 
Rhoddwyd Caniatâd Cynllunio amlinellol ar gyfer 
datblygiad preswyl ar Orffennaf 26ain 
2010. Derbyniwyd Caniatâd Cynllunio Llawn ar 
19eg Tachwedd 2014, a dechreuwyd ar y gwaith 
ar ??. 
  
Mae'r datblygiad wedi creu cyfanswm o 12 cartref 
Rhent Cymdeithasol newydd: 6 fflat i 2 berson x 1 
ystafell wely, 2 dŷ i 3 pherson x 2 ystafell wely a 4 
tŷ i 4 person x 2 ystafell wely. Addaswyd dau fflat 
llawr gwaelod ar gyfer defnydd cadair olwyn. 
 
Datblygwyd y cymysgedd unedau gyda swyddogion 
tai lleol a chynghorwyr lleol er mwyn cwrdd â'r 
galw presennol am dai cymdeithasol yn yr ardal. 
  
Y prif gontractiwr ar gyfer y datblygiad oedd K&C 
Construction a'r pensaer oedd TACP Architects Ltd. 



Efallai y bydd y tai yng Nghlos Owen yn ymddangos 
yn debyg iawn i eiddo cyfagos ond maent yn hynod 
o effeithiol o ran ynni gydag ystod o nodweddion 
sy'n golygu eu bod yn cyflawni lefel 4 y Cod Cartrefi 
Cynaliadwy. 
  
Mae'r cyfuniad o lefelau uchel o insiwleiddiad a 
lefelau isel iawn o awyru heb ei reoli (drafftiau) yn 
golygu bod y tai pâr 59% yn uwch na'r isafswm 
gofynnol o ran effeithlonrwydd ynni. Mae'r fflatiau 
47% yn uwch na'r isafswm gofynnol. Mae'r 
perfformiad lefel uchel yma’n gwneud cyfraniad 
sylweddol iawn at leihau biliau ynni ac yn sicrhau y 
bydd y cartrefi yn gynnes ac yn gyfforddus ym 

mhob tymor. Mae cynnwys paneli solar yn 
cyfrannu ymhellach at y gostyngiad mewn costau 
byw yn yr eiddo yn ogystal â lleihau allyriadau 
carbon deuocsid a nwyon tŷ gwydr eraill. 
 
Cynorthwyir cynaliadwyedd hir dymor yr eiddo 
hefyd gan y nodweddion arbed dŵr cynwysedig a 
chyfleusterau ailgylchu da. I'r preswylwyr hynny 
sy’n dymuno beicio mae yna hefyd le diogel i gadw 
beiciau yn y siediau gardd 

Cynaliadwyedd 


