
Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: 
www.caerdydd.gov.uk/ailgylchu

Casgliadau Ailgylchu a Gwastraff ar gyfer eiddo yn
Adamsdown, Tredelerch a Sblot  

1) Ar ba ddiwrnod y dylwn i roi fy ailgylchu a gwastraff mas i’w casglu?

2) Pryd y dylwn i roi fy ailgylchu a gwastraff bwyd mas i’w casglu?

3) Beth dylwn i ei wneud ag unrhyw sbwriel nad yw’n gallu cael ei ailgylchu?

Rhowch nhw mas ar ddydd Mercher ar ôl 4.30pm yn barod ar gyfer y casgliad ar Ddydd Iau
Peidiwch â rhoi eich gwastraff mas yn hwyrach na 6am Dydd Iau, oherwydd gallech fethu’r casgliad. Ar ôl y casgliad, 
cofiwch fynd â’ch biniau olwynion (os oes gennych rai) a’ch cadis bwyd yn ôl i’ch eiddo, cyn 9am Dydd Gwener.

Cyflwynwch eich Ailgylchu a Gwastraff Bwyd Bob Wythnos

Rhowch eich bagiau gwastraff Streipiau Coch/Biniau Du mas Bob Pythefnos
Medi 2019 Hydref 2019 Tachwedd 2019 Rhagfyr 2019 Ionawr 2020 Chwefror 2020

5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 21 5 19 2 16 30 13 27

Mawrth 2020 Ebrill 2020 Mai 2020 Mehefin 2020 Gorffennaf 2020 Awst 2020

12 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

 Bagiau Gwastraff Streipiau Coch/Biniau Du      Gwastraff Gardd   	Gwastraff Gardd y Gaeaf**

Os caiff bagiau gwastraff streipiau coch/biniau du eu rhoi mas ar y diwrnod anghywir, gellid rhoi Hysbysiad Cosb Benodedig i chi o hyd at £100.
*Gall y diwrnodau casglu newid yn ystod gŵyl y banc. **Edrychwch ar-lein neu ar yr Ap Cardiff Gov am gasgliadau gwastraff gardd y gaeaf. 

Rhaid i 
bapur sydd wedi’i rwygo’n ddarnau gael ei roi mewn bag gwyrdd ar wahân.

Angen neges atgoffa am ddim bob wythnos?
Cofrestrwch am negeseuon atgoffa ailgylchu a gwastraff 
am ddim – lawrlwythwch yr ap Cardiff Gov.
Neu cofrestrwch am negeseuon atgoffa dros e-bost wrth 
chwilio am eich dyddiadau casglu ar-lein yn:  
www.caerdydd.gov.uk/atgoffa-casgliadau-am-ddim

Cynhelir casgliadau rhwng 6am a 10pm


