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Cagliadau bob dwy wythnos am 9 mis o’ch
man casglu arferol
Efallai na fydd cynhwysyddion na chaiff eu
cyflwyno erbyn 7:30am yn cael eu gwagio ac ni
fyddwn yn gallu dychwelyd ar gyfer y rheini
fydd yn cael eu gadael allan yn hwyr
Rhaid i gaead y bin fod ar gau yn llwyr ac ni
fydd unrhyw wastraff ymylol yn cael ei gasglu,
h.y. dim gwastraff ychwanegol sydd nesaf at
y bin neu a osodwyd ar y caead.

casgliad hawdd a diffwdan bob
pythefnos yn eich cartref

Fel y gall ein lori godi’r bin, peidiwch â rhoi
mwy na 45kg yn y bin 120 litr llai na 90kg yn y
bin 240 litr mwy.

ffordd daclus o storio gwastraff gardd
rhwng casgliadau

Os ydych angen mwy nag un bin, ffoniwch ni
ar 01597 827 465 neu edrychwch ar
www.powys.gov.uk/gardenwaste

ffordd syml o helpu’r amgylchedd

Cofiwch roi eich cynhwysyddion allan
erbyn 7:30am ar y diwrnod casglu.
Ddim yn gwybod eich diwrnod casglu?

Edrychwch ar powys.gov.uk/binday

Dim ond gwastraff gardd organig a gesglir,
ni fydd cynhwysyddion ag unrhyw wastraff arall
oddi mewn iddo yn cael ei wagio.

Edrychwch drosodd am ragor o
wybodaeth am yr hyn y gellir ac
na ellir ei gasglu.
Am amodau a thelerau llawn,
edrychwch ar wefan Powys neu
ffoniwch ni ar 01597 827 465

www.powys.gov.uk/gwastraffgardd
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Bydd eich holl wastraff gardd yn cael ei
gompostio a’i ddefnyddio fel cyflyrydd pridd,
gan helpu i gadw’r amgylchedd lleol yn wyrdd

www.powys.gov.uk/gwastraffgardd

