
Gmina Krasne informuje, że od lutego 2020 roku mieszkańcy gminy będą mieli możliwość 
zbierania popiołów do osobnych pojemników. Zainteresowani mieszkańcy proszeni są 
o wypełnienie poniższego wniosku i dostarczenie go do Urzędu Gminy w Krasnem w terminie 
do 15 stycznia 2020 roku. Mieszkańcom, którzy zadeklarują chęć zbierania popiołów, Gmina 
Krasne zapewni nieodpłatnie metalowe pojemniki o pojemności około 110 litrów za 
pośrednictwem Zakładu Komunalnego z Sokołowa Małopolskiego. 
 

 
 

 
 
Krasne, dnia……..……….. 

Wnioskodawca 

………………………………………..… 
/imię i nazwisko/ 

 
…………………………………..……… 
/adres nieruchomości na której powstaje popiół/ 

 
…………………………………………… 
/adres do korespondencji – jeżeli jest inny niż adres nieruchomości/ 

 
Kontakt: ……………………………….. 

 

Urząd Gminy Krasne 
36-007 Krasne 121 

 
 

WNIOSEK O WYWÓZ POPIOŁU 

Niniejszym deklaruję selektywne zbieranie popiołu z terenu nieruchomości 
zamieszkałej zlokalizowanej na terenie Gminy Krasne, pod adresem: 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

(ulica, nr domu /nr działki) 
Jednocześnie wnoszę/nie wnoszę* o wyposażenie w/w nieruchomości w pojemnik do 
selektywnego gromadzenia popiołu jak i rozpoczęcie jego odbioru, zgodnie z ustalonym 
harmonogramem. 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
 

………………………………...... 
/podpis wnioskodawcy/ 

Informacje dodatkowe: 
 

1. W przypadku złożenia niniejszego wniosku, popiół musi być gromadzony w odrębnym pojemniku 
przeznaczonym wyłącznie do zbierania popiołu. 

2. Pojemnik oraz harmonogram wywozu zostanie dostarczony na wskazany we wniosku adres do 31 
stycznia 2020 r. 

3. Odbiór popiołu odbywał się będzie 1 raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem w okresie 
od 1 października do 31 marca. 

4. Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikająca ze złożonej deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian. 

5. W przypadku rezygnacji z osobnego gromadzenia popiołu, pojemnik przekazany przez Gminę 
podlega zwrotowi. 
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