
AR WERTH 
The Granary, Bae Caerdydd 

Mewn lleoliad 

cyfleus rhwng 

canol y 

ddinas a Bae 

Caerdydd, 

mae’r fflat 

llawr cyntaf 

fawr a 

deniadol un 

ystafell wely 

hon ar werth.   

 

Mae’n agos at Orsaf Drenau Bae Caerdydd, 

gyda chysylltiadau trafnidiaeth ardderchog i 

ganol y ddinas. Mae o fewn pellter cerdded o 

barrau, bwytai, siopau lleol, sinema a Chanolfan 

y Mileniwm.   

Mae gan y fflat lifftiau cymunedol, system 

mynediad drwy ffôn, gwresogi dan y lloriau a ffenestri dwbl drwyddi, costau rhedeg 

isel, llawer o inswleiddio sŵn a thermol, lolfa fawr â balcon juliet dros Rhodfa Lloyd 

George, cegin fodern â digon o le i storio nwyddau ac un ystafell wely ddwbl. 

 

 

 

(100% Pris - £118,000) 

70% Pris Prynu  

£82,600 

Cynhelir sesiynau i edrych ar y tŷ ar   

21.03.18 (rhwng 5.00pm a 7.00pm) 

  

Cysylltwch â Chyngor Caerdydd ar 029 2053 

7366 neu e-bostiwch LCHO@caerdydd.gov.uk i 

drefnu i edrych ar y tŷ  



Gwybodaeth am yr Eiddo  
  

Neuadd (6'6" x 7'6") – Mynedfa fawr i’r fflat â 

chwpwrdd storio sy’n cynnwys y boeler.  Carpedi 

o safon dda.  

Lolfa (13'6" x 11'2") – ardal fyw fawr a golau 

gyda charpedi niwtral o safon dda a balcon 

Juliet.  Gorchudd golau’r nenfwd i aros.  

Cegin (10’ x 4’9”) – Cegin gyflawn fodern gyda 

phopty ffan trydanol, stôf cerameg a ffan 

echdynnu.  Oergell-rewgell i aros.  Lloriau finyl.   

Prif ystafell wely (15’2” x 10’0”) – Ystafell ddwbl 

maint da gyda charpedi niwtral o safon. 

Gorchudd golau’r nenfwd a’r 2 wardrob i aros.   

Ystafell ymolchi (6'6" x 5'10") – Ystafell ymolchi 

wen fodern â chawod camu i mewn, rheilen 

tyweli wedi’i gwresogi ar y wal, lloriau finyl a ffan 

echdynnu.    

Parcio – parcio oddi ar y ffordd ar gael yng 

nghefn yr eiddo. 

   

 

* BYDD YR HOLL LORIAU, Y POLION LLENNI A 

LLENNI YN AROS  YN YR EIDDO.* 

 

 

 

Deddf Cam-ddisgrifio Eiddo 1991 

 

 
 

Tâl Gwasanaeth - £90 i bob mis calendr, yn 

cwmpasu taliadau cynnal a chadw. 

Rhent Llawr - £300 y flwyddyn, sy’n cynnwys 

yswiriant adeiladau 

Prydles – prydles 999 mlynedd (o 2007) 

Sgôr TPY – B (81) (Anfonir adroddiad llawn pan 

ofynnir am ffurflen gais) 

Treth Gyngor – Band D  

  

Pris - £82,600 – Mae hyn yn cynrychioli cyfran 

ecwiti o 70% dan y cynllun Perchentyaeth â 

Chymorth.  Bydd 

Cymdeithas Tai 

Cymunedol Caerdydd yn 

cadw cyfran o 30% o’r 

eiddo.   

  

 Bydd y perchennog ar 

gael i ateb unrhyw 

gwestiynau sydd 

gennych pan fyddwch yn 

ymweld â’r eiddo. 

Lleoliad -  
3 The Granary 

Maes Magretian 

Bae Cardydd 

Caerdydd 

CF10 4BR 


