Ynglyn â’r newidiadau
Mae'r cyngor yn cyflwyno ffordd newydd
o gasglu pethau i'w hailgylchu ac mae angen
eich cymorth chi er ei llwyddiant.
Dros y blynyddoedd diwethaf hyn, rydyn ni
wedi ailgylchu llawer mwy ond rydyn ni’n
methu â chyflawni’r targedau o hyd.

Yn 2013/14, ailgylchwyd 48% o’r
gwastraff a gasglon ni. Rhaid ailgylchu
58% erbyn 2016. Rhaid i bob preswylydd
gymryd rhan yn y gwasanaeth ailgylchu
newydd er mwyn cyflawni hynny.

Rydyn ni'n wynebu dirwy o £224,000
am fethu ag ailgylchu digon yn 2013/14 a
dirwy o £24,600 am gladdu gormod

Beth sy’n newid?
Ailgylchu
Mae gan y rhan fwyaf ohonoch chi focs du neu wyrdd ar gyfer ailgylchu, a
dylech chi barhau i’w ddefnyddio. Rydyn ni wedi rhoi sach ddu ar gyfer caniau a
phlastig bellach. Mae’r rhestr isod yn dangos ble y dylech chi roi pob peth.

Blwch

Cynnwys

Casglu

Sach las er ailgylchu
(newydd)

Caniau a phlastig

Bob wythnos

Bocs gwyrdd /du ar
gyfer ailgylchu*

Papur

Bob wythnos

Bocs gwyrdd /du ar
gyfer ailgylchu*

Poteli a jariau gwydr,
a chardfwrdd

Bob wythnos

Bocs glas ar gyfer bwyd

Bwyd gwastraff

Bob wythnos

Sach werdd sawl gwaith

Gwastraff o’r ardd

Bob pythefnos

*Bydd pob bocs ailgylchu newydd yn ddu er y bydd
modd parhau i ddefnyddio’r hen rai gwyrdd.

Bin olwynion
Mae gan bob cartref fin olwynion 140 litr a byddwn
ni’n parhau i wagio’r rheiny bob pythefnos.

Mae'r gwastraff sydd wedi'i gladdu ym
Merthyr Tudful y llynedd yn pwyso
cymaint ag 820 o fysiau deulawr

Beth sydd i’w roi yn y blychau ailgylchu?

Sach las sawl gwaith
I'w gwagio bob wythnos

DERBYNIWN NI
Poteli plastig e.e. llaeth,
diodydd, siampw
Blychau bwyd e.e. potiau
iogwrt, tybiau margarin
Hambyrddau bwyd (e.e.
prydau parod)

DIM DIOLCH
Bagiau plastig (gan gynnwys
bagiau siopa, bagiau bara,
bagiau bwyd rhewedig ac ati)*
Ffilm/haenau glynu/deunydd
lapio plastig e.e. haenau
lapio losin a bisgedi*

Basgedi

Bagiau creision/ffoil ac arno
gefn papur e.e. cydau ffoil*

Hambyrddau a blychau
ffoil heb fwyd

Haenau swigod*

Caniau bwyd a diodydd
Chwistrelli gwag

Cistiau disgiau a fideos**
Polystyren**
Teganau a phlastig caled
arall** (ewch â’r rhai sy’n dal
i weithio i siop elusen)

Dylech chi olchi
popeth a gofalu nad
oes bwyd arno

Prennau ysgwydd**
Potiau planhigion**
Chwistrelli paent, cetris nwy**

Mae'r caniau ailgylchodd pobl
Merthyr Tudful bob mis yn 2013/14
yn pwysau cymaint â 6 char teulu.
*Defnyddiwch eich bin olwynion **Ewch i ganolfan ailgylchu gwastraff

Bocsys ailgylchu
I'w gwagio bob wythnos
Bydd gan bob cartref ddau focs ailgylchu
– y naill ar gyfer papur a’r llall ar gyfer
poteli gwydr, jariau a chardfwrdd.
Bydd pob bocs ailgylchu newydd yn ddu er y
bydd modd parhau i ddefnyddio’r rhai gwyrdd.

Bocs ailgylchu - papur

DIM DIOLCH
DERBYNIWN NI
Papur wal*
Papurau newydd a chylchgronau

Papur lapio*

Cyfeirlyfrau ffôn

Hancesi papur*

Catalogau

Tyweli papur*

Sgrwtsh (gan gynnwys amlenni)

Papur cegin*

Bocs ailgylchu - Poteli a jariau gwydr, cardfwrdd

DERBYNIWN NI

DIM DIOLCH

Bocsys cardfwrdd fflat

Llestri, gwydrau yfed a pyrex**

Pecynnau cardfwrdd

Gwydr ffenestri**

Cartonau bwyd a diodydd (Tetra Paks)

Bylbiau goleuo**

Poteli a jariau gwydr

Darnau gwydr**
Cardfwrdd ac arno fwyd*

*Defnyddiwch eich bin olwynion
**Ewch i ganolfan ailgylchu gwastraff

Cadi a bin bwyd
gwastraff
I'w gwagio bob wythnos
Trwy ailgylchu bwyd gwastraff,
gallwn ni gynhyrchu trydan ar gyfer
cartrefi a gwneud gwrtaith hylifol.

DERBYNIWN NI
Pob math o fwyd gwastraff

DIM DIOLCH

Bwyd amrwd ac wedi’i goginio
Cig

Gwastraff o’r ardd***

Bagiau te

Blodau wedi’u torri***

Pysgod

Bagiau plastig*

Esgyrn
Plisg wyau
Hylifau (e.e. olew, diodydd)

*Defnyddiwch eich bin olwynion
***Defnyddiwch sach gwastraff yr ardd

Mae’n hawdd!

Pedwar rheswm
dros ddefnyddio cadi
bwyd gwastraff!

Mae modd ei
gau rhag plâu
Cesglir unwaith
yr wythnos
Dim gwynt
pydru

Sut mae ailgylchu bwyd gwastraff?
Cam 1
Cael y cyfarpar cywir – cadi cegin, bagiau
bwyd gwastraff a bin bwyd gwastraff.
Cysylltwch â ni i’w harchebu.

Cam 2
Rhoi bag yng nghadi’r
gegin fel leinin.

Cam 3
Rhoi bwyd gwastraff yn y cadi, ar ôl
tynnu unrhyw ddeunydd pecynnu.

Cam 4
Pan fo’r cadi’n llawn, rhoi’r cynnwys yn
y bin ar gyfer bwyd gwastraff a’i adael
allan i’w wagio unwaith yr wythnos.

Pe bai pawb ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
wedi defnyddio gwasanaeth casglu'r bwyd gwastraff
y llynedd, gallen ni fod wedi osgoi claddu bwyd
sy'n pwyso cymaint â 30 o awyrennau mawr

Casglu gwastraff
o'r ardd
O fis Mehefin 2015,
cesglir gwastraff o'ch
gardd bob pythefnos.
Byddwn ni’n casglu yn ôl y tymhorau
o hyn ymlaen – rhwng mis Ebrill a mis
Tachwedd bob blwyddyn. Mae dyddiadau’r
casglu yn eich pecyn gwybodaeth.

DERBYNIWN NI

Bydd pob cartref a chanddo sach
werdd ar gyfer gwastraff o’r ardd
yn cael archebu un ychwanegol.

DIM DIOLCH

Dail

Boncyffion**

Blodau

Pridd a thyweirch**

Planhigion

Planhigion sy’n ymledu’n gyflym
(canclwm, efwr, y benfelen)

Chwyn
Toriadau glaswellt
Toriadau perthi
Toriadau coed a llwyni
Canghennau bychain

Cerrig**
Gwastraff o’r cartref*
Bwyd gwastraff
(defnyddiwch y bin)
Baw anifeiliaid (cewch chi roi
ychydig yn eich bin olwynion)
Pren**

*Defnyddiwch eich bin olwynion
**Ewch i ganolfan ailgylchu gwastraff

Bin olwynion
I'w wagio bob pythefnos (rhaid
ei ddodi allan erbyn 7 o'r gloch
ar y bore priodol).
Byddwn ni’n parhau i wagio’ch bin bob yn ail
wythnos. Defnyddiwch focsys ailgylchu, sach
sawl gwaith, bin eich bwyd gwastraff a bagiau’r
ardd i gael gwared ar y rhan fwyaf o’ch gwastraff.

DERBYNIWN NI
Llwch o’r sugnwr
Cewynnau, a nwyddau
hylendid
Bagiau creision, bagiau
grawnfwyd a phob pecyn arall
sydd ar ffurf haen blastig
Ychydig o faw anifeiliaid
anwes (bagiau dwbl amdano)
Popeth arall o’r cartref
heb fodd ei ailgylchu
Lludw glo
Darnau o wydr
Teganau wedi’u torri
Polystyren

DIM DIOLCH
Pethau mae modd eu hailgylchu*
Gwastraff o’r ardd**
Dillad***
Bwyd gwastraff****
Nwyddau trydanol***
Rwbl a phridd*** – dylech chi
logi sgip os oes llawer
Nwyddau metel trwm – e.e.
diffoddwyr tân, darnau o feiciau***
Pren***
Batrïau ceir/olew peiriannau***
Gwastraff clinigol – cysylltwch
â ni am ragor o wybodaeth

Dylai fod modd cau’r bin. Dim ond un bin
i bob cartref y byddwn ni’n ei wagio.

*Defnyddiwch eich bocsys/sach ailgylchu

Fyddwn ni ddim yn casglu unrhyw
sbwriel nad yw yn eich bin.

***Ewch i ganolfan ailgylchu gwastraff

**Defnyddiwch sach gwastraff yr ardd
****Defnyddiwch fin bwyd gwastraff

Cysylltu â ni
Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth:
www.recycleformerthyr.co.uk

01685 725 138

www.merthyr.gov.uk

facebook.com/merthyrtydfilcbc

wasteservices@merthyr.gov.uk

@merthyrcbc

