Atodiad 1
Dyffryn Clwyd
Gweithgaredd

Disgrifiad

Costau

Prosiectau Canol Tref/ Adfywio
Parth Cyhoeddus a Theithio Llesol y Rhyl

Cynllun Promenâd Canol y Rhyl

Cynllun Porth Canol Tref y Rhyl

Parth cyhoeddus (culhau’r gerbydffordd, lledu llwybrau, i
gynnwys setiau gwenithfaen neu balmant carreg efrog,
goleuadau LED, parcio beiciau, bolardiau, ac ati) a seilwaith
gwyrdd i Ganol Tref y Rhyl.
Ailgysylltu canol y dref gyda’r promenâd a’r traeth. Ymagwedd
raddol tuag at welliannau i'r parth cyhoeddus gan ymgorffori
parth cyhoeddus gwyrddach / naturiol ac uno'r cynnig
hamdden. Stryd Edward Henry i Stryd Y Baddon
Dymchwel ac ailddatblygu safle gyda chynllun parth
cyhoeddus o ansawdd

Tu allan Adeilad Queens y Rhyl

Gwella effaith adeilad Queens trwy gam 1 o elfennau allanol
gwell, gan ymgorffori tirwedd caled (e.e, graean â resin,
gorchuddion gwasanaeth pantiog), dodrefn stryd (e.e.
cysgodfan beic, stand beic, seddi coed, canopi y gellir ei
dynnu'n ôl, goleuadau daear), ffensio a thirlunio meddal.

Parth Cyhoeddus a Gwyrddu Prestatyn

Uwchraddio'r parth cyhoeddus, gan gynnwys gwyrddu
brodorol, ar Stryd Fawr Prestatyn.

Ysbyty Dinbych
Canolbwynt Cymunedol Marchnad Fenyn
Dinbych

Dymchwel a chlirio adeiladau ynghyd â rhywfaint o waith
teithio llesol i gysylltu'r safle â'r dref
Ail-bwrpasu adeilad rhestredig Gradd II i greu canolfan iechyd,
lles a diwylliant gydag ardal amgueddfa ac archifau. Gan
gynnwys ardal ar gyfer gweithio / ymarfer.

£5,250,000

£4,000,000

£900,000

£500,000

£2,500,000
£2,750,000
£1,200,000

Prosiectau Adfywio Economaidd

Gwelliannau i Barc Gwledig Bodelwyddan.

Plannu coetir newydd, coed a dôl blodau gwyllt. Llwybrau
mynediad newydd, parcio ceir, toiledau, gwelliannau ecolegol
a thirlunio. Uwchraddio ardal chwarae a phrofiad ffos.

£1,000,000

Taith Gerdded Natur Ailbwrpas Prestatyn

Yn cynnwys uwchraddiadau i Ffordd Dyserth a hygyrchedd i
bawb ym Morfa, i ategu a chysylltu â gwaith diweddar CSDd yn
yr ardal wlyptir: Bydd gwelliannau i Ffordd Prestatyn Dyserth
(PDW) ar wely'r trac ar gyfer beicio a cherdded yn cysylltu'r
PDW â'r bocs signal ac o amgylch y gwlyptiroedd. Trawsnewid
bocs signalau yn gaffi/ cyfleuster cymunedol. Cysylltu’r
llwyfannau gwylio ar y gwlyptiroedd â beicio / cerdded o
amgylch cyrion y gwlyptiroedd. Gwella’r llwybrau o amgylch y
Morfa.

£750,000

Canolbwynt Cymunedol Coed Y Brain
Rhuddlan

Trawsnewid hen feithrinfa yn gyfleuster cymunedol i ddarparu
toiledau, cegin a ardal lluniaeth ac ystafell gyfarfod.

£200,000

Atodiad 1
Cyfanswm Cost Dangosol

£19,050,000

Cyfanswm gan gynnwys Costau Rheoli Prosiectau (5%)

£20,002,500

