
UCHWAŁA Nr XLI/277/22 

RADY MIEJSKIEJ Nowe Brzesko 

z dnia 19 sierpnia 2022r. 

 

 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 

 Na podstawie art. 6 r ust. 3 – 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tj. Dz.U.2021r.,  poz.888), art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 

ust. 1 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.)  po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Rada Miejska Nowe 

Brzesko  uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez ustalenie: 

a) rodzajów i ilości odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości, 

b) częstotliwości odbierania odpadów z nieruchomości,  

c) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

d) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. Z zachowaniem ustaleń zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Nowe Brzesko w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się następujący szczegółowy sposób 

i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów: 

1) Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zebrane selektywnie z podziałem dla każdej 

frakcji tj, papier, szkło, metale, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe 

tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, popiół i żużel 

z palenisk domowych,  bioodpady, odbierane będą z poszczególnych pojemników/worków 

na odpady komunalne, które należy wystawiać przed nieruchomość w wyznaczonym dniu 

odbioru w miejscach łatwo dostępnych dla podmiotu uprawnionego w zakresie gospodarki 

odpadami, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień (przed bramą 

posesji, na chodniku).  

2) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe 

odbierane będą w ramach tak zwanej wystawki przydomowej, raz w roku.  



Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe 

odbierane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) w ilości 

nie przekraczającej  na nieruchomość w roku kalendarzowym 4 szt. „dużych” (np. szafa, 

łóżko), 12 szt. „małych” (np. krzesło, szafka nocna). 

3) Zużyte opony odbierane będą w PSZOK.  

Opony mogą pochodzić wyłącznie z pojazdów osobowych o masie do 3,5  tony w ilości nie 

przekraczającej 4 szt. na nieruchomość na rok kalendarzowy Zużytych opon powstałych w 

wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, usługowej oraz w gospodarstwach rolnych 

nie odbieramy.  

4) Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych przyjmowane będą w PSZOK. 

Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości nie przekraczającej 

200 kg na nieruchomość na rok kalendarzowy. 

5) Odpady niebezpieczne i chemikalia przyjmowane będą w PSZOK. 

6) Zużyte baterie i akumulatory przyjmowane będą w PSZOK. 

7) Odpady tekstyliów i odzieży przyjmowane będą w PSZOK. 

8) Przeterminowane leki i odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 

w gospodarstwa domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 

iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł 

i strzykawek przyjmowane będą w PSZOK 

3. Zapewnia się odbiór i wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

całej gminy.  

 

4. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęci są właściciele nieruchomości 

Gminy Nowe Brzesko, na których powstają odpady komunalne. 

 

5.System obejmuje jedynie odpady komunalne wytworzone na nieruchomościach 

zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Brzesko. 

 

6.Odpady komunalne w poszczególnych miejscowościach odbierane będą w terminach 

określonych w rocznym harmonogramie odbioru odpadów komunalnych podanym do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz  dostarczony właścicielom 

nieruchomości zamieszkałych przez podmiot odbierający odpady komunalne.  W danym dniu nie 

będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone w harmonogramie odbioru. 

 

7. Pojemniki i worki przewidziane do zbierania odpadów segregowanych na terenie gminy 

oznaczone odpowiednimi napisami i w zastosowanej poniżej kolorystyce do danej frakcji.: 

a) kolor niebieski- papier i tektura- oznaczone napisem „Papier”; 

b) kolor zielony- szkło, opakowania ze szkła -  oznaczone napisem „Szkło”; 

c) kolor żółty-  odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw 

sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe  

wielomateriałowe - oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

d) kolor brązowy- bioodpady - oznaczone napisem „Bio”; 

e) kolor szary- popiół - oznaczone napisem „Popiół”. 

 

8. Właściciele nieruchomości zabudowanych jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, 

którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowania w nim 

bioodpadów są zwolnieni w całości z obowiązku posiadania worka na te odpady. 

 

8. Gmina Nowe Brzesko nie odbiera bioodpadów stanowiących odpady komunalne, od 

właścicieli nieruchomości zabudowanych jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, którzy 



podali w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

informacje, dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne i korzystających ze zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów. 

 
9.  Podmiot odbierający odpady komunalne zobowiązany jest dostarczyć pojemniki do 

gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do właścicieli  

zamieszkałych nieruchomości.  
 

9.Podmiot odbierający selektywne odpady komunalne, w dniu odbioru wyposaży 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  w worki, w ilości odpowiadającej liczbie 

worków wystawionych przez właściciela nieruchomości do odbioru. 

 

10. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych frakcji ze 

sobą. 

 

§ 3. Częstotliwość  odbierania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których 

wytwarzane są odpady komunalne:  

 

1) Zabudowa wielolokalowa:  

a. częstotliwość wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych oraz bioodpadów- nie 

rzadziej niż raz w tygodniu,  

b. częstotliwość wywozu odpadów segregowanych- nie rzadziej niż raz w miesiącu  

 

2) Zabudowa jednorodzinna: 

a. częstotliwość wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych oraz bioodpadów 

- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w miesiącach kwiecień-październik- we wszystkich 

miejscowościach,  

- w miesiącach listopad-marzec- dwa razy w miesiącu w mieście Nowe Brzesko, w pozostałych 

miejscowościach raz w miesiącu. 

b. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych:  

częstotliwość wywozu odpadów segregowanych: - 1 raz w miesiącu. 

 

§4.1. Właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko przypadki 

niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. Zgłoszeń należy dokonywać bez zbędnej zwłoki do Urzędu Gminy i Miasta 

Nowe Brzesko w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznie. 

 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od 

której pochodzi i jej adresu do korespondencji, adresu nieruchomości, której dotyczy 

reklamacja oraz określenie przypadku i terminu niewłaściwego świadczenia usługi wraz 

z krótkim opisem nieprawidłowości. 

 

3. Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego i rozpatrujący reklamację nie ma 

możliwości ustalenia adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, zgłoszenie 

rozpatruje się bez powiadomienia zgłaszającego. 

 

4. Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony w ust. 1 rozpatrywane będą bez 

zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku reklamacji szczególnie 



skomplikowanej, wymagającej dodatkowego wyjaśnienia, wnoszący reklamację zostanie 

poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy. 

 

5. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana w takiej formie, w jakiej została 

złożona, chyba że składający reklamację określi inny sposób, w jaki ma być udzielona 

odpowiedź, spośród określonych w ust. 1. 

§5.1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Nowe 

Brzeska zapewnia przyjmowanie:  

1) przeterminowanych leków i chemikaliów,  

2) zużytych baterii i akumulatorów,  

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

4)  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych : w ilości nie przekraczającej  na 

nieruchomość w roku kalendarzowym 4 szt. „dużych” (np. szafa, łóżko), 12 szt. „małych” (np. 

krzesło, szafka nocna). 

5) zużytych opon, opony mogą pochodzić wyłącznie z pojazdów osobowych o masie do 3,5 

tony w ilości nie przekraczającej 4 szt. na nieruchomość na rok kalendarzowy, zużytych opon 

powstałych w wyniku prowadzenia działalności 

gospodarczej, usługowej oraz w gospodarstwach rolnych nie odbieramy. 

 6) bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 

7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych w ilości nie 

przekraczającej 200 kg na nieruchomość na rok kalendarzowy, 

 8) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,  

9) metale, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, 

oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

10) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 

z tektury, 

11)  tekstyliów i odzieży,  

12)  popiół,  

13) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwa 

domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek. 

2. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny 

koszt. 

3. Dostarczone do PSZOK odpady powinny być w takiej formie, która umożliwi ich 

przeniesienie do pojemników lub kontenerów bez użycia specjalistycznego sprzętu. 

§6.1. Do PSZOK przyjmowane są jedynie odpady komunalne wytworzone na terenie gminy 

Nowe Brzesko. 



2. Odpady dostarczane samodzielnie przez mieszkańców Gminy Nowe Brzesko do 

PSZOK powinny być podzielone na frakcje i właściwie zabezpieczone oraz umieszczone 

w miejscu /kontenerze/ pojemniku wskazanym przez przyjmującego odpady. Oddający odpady 

ma obowiązek samodzielnego rozładunku przywiezionych odpadów. 

3. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po sprawdzeniu 

zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu, 

zabezpieczenia, itp.  

4. Odpady zielone przyjmuje się, co do zasady, w workach foliowych lub 

biodegradowalnych, o pojemności od 60 l do 120 l. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, 

obsługa PSZOK może zalecić wyładunek odpadów zielonych z worków luzem do 

odpowiedniego kontenera. Odpady zielone przyjmowane są tylko wtedy, gdy nie są 

kompostowane na nieruchomości. W przypadku odpadów biodegradowalnych pochodzących 

z pielęgnacji drzew i krzewów (odpady drewna) będą przyjmowane w formie zrębków 

drzewnych. 

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe  z gospodarstw domowych przyjmuje się, co do zasady, 

workach lub pojemnikach, posortowane według rodzajów odpadów. 

6. Odpady wymagające opakowania, odpady płynne, w szczególności odpady 

niebezpieczne, przyjmuje się wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych (nieprzeciekających) 

pojemnikach, zawierających trwałą i czytelną informację o rodzaju odpadu w nich 

zgromadzonego. 

7. Odpady niebezpieczne należy przekazać obsłudze PSZOK. Obsługa PSZOK 

samodzielnie umieszcza odpady niebezpieczne w odpowiednich pojemnikach, znajdujących się 

w Kontenerze Odpadów Niebezpiecznych. 

8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione 

z zawartości i innych odpadów. 

9. Zużyte opony, opony mogą pochodzić wyłącznie z pojazdów osobowych o masie do 3,5 

tony. Zużytych opon powstałych w wyniku prowadzenia działalności 

gospodarczej, usługowej oraz w gospodarstwach rolnych nie odbieramy. 

10. Odpady komunalne do PSZOK przyjmowane są w ramach wnoszonej do Gminy opłaty 

z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

11.  Przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów. 

Formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

12. W przypadku dostarczania odpadów przez przedsiębiorcę lub inną osobę w imieniu 

mieszkańca, osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest do przekazania upoważnienia od 

mieszkańca. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 



§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. 

§ 8 Traci moc: Uchwała Nr X/85/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 września 

2019r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

§ 9 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr………. 

       Rady Miejskiej Nowe Brzesko 

       z dnia……………...r. 

 



 

Formularz przekazania odpadów 

 

............................................................................................................... 

(Imię i nazwisko właściciela nieruchomości lub osoby dostarczającej odpad) 

 

.................................................................................................................. 

(adres zamieszkania) 

 

lp Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość Jednostka  

(szt., litry, kg, m³) 

     

     

     

 

Odpady dostarczone do PSZOK w Nowym Brzesku w dniu……………………..pochodzą 

z nieruchomości zamieszkałej położonej w Gminie Nowe Brzesko pod 

adresem………………………………..……. i nie pochodzą z wykonywanej działalności 

gospodarczej.  

 

 

 

 

 

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

Data i podpis osoby przyjmującej odpady    Data i podpis osoby dostarczającej odpady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 



sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 

4.5.2016) – zwanego dalej RODO, Gmina Nowe Brzesko informuje, że: 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowe Brzesko, reprezentowana przez 

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44,32-120 Nowe Brzesko, e-mail: iod@iods.pl 

tel. 12 385-20-94. Do sprawdzenia dane RODO  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: …………, e-mail: ………….., tel. …………….. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art.6 ust.1 lit. e) RODO i 

jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, przez okres wynikający z 

realizacji zadania własnego Gminy Nowe Brzesko.  

Posiada Pani/Pan prawo:  

 dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli uzyskania od administratora potwierdzenia o 

przetwarzaniu danych, uzyskania do nich dostępu oraz informacji na podstawie art. 15 RODO,  

 do sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne zgodnie z art. 16 RODO,  

 do usunięcia danych, jeśli nie są one już niezbędne do celów w jakich zostały zebrane lub zachodzi inna 

okoliczność wskazana w art. 17 RODO,  

 do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO  

 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przyjęcia odpadów przez Gminę Nowe 

Brzesko, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością zdania odpadów.  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: obsługa informatyczna PSZOK Gminy Nowe 

Brzesko, operatorzy pocztowi, usługi rachunkowe i księgowe. Pani/Pana dane osobowe nie będą 

poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

 

 

Zapoznałam/em się: 

 

 

………………………….. 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr………. 

       Rady Miejskiej Nowe Brzesko 

mailto:iod@iods.pl


       z dnia……………...r. 

 

 

Upoważnienie 

Ja niżej podpisany 

............................................................................................................... 

(Imię i nazwisko) 

Zamieszkały: 

.................................................................................................................. 

(adres zamieszkania) 

 

 Upoważniam 

…………………………………………………………………………………….. 

(Imię i nazwisko) 

………………………………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

Do oddania w dniu…………………….w moim imieniu do PSZOK w Nowym Brzesku 

następujących odpadów: 

lp Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość Jednostka  

(szt., litry, kg, m³) 

     

     

     

 

Odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałej położonej w Gminie Nowe Brzesko pod 

adresem…………………….……. i nie pochodzą z wykonywanej działalności 

gospodarczej.  

         

 …………………………………………………………… 

(podpis właściciela nieruchomości) 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 



 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 

4.5.2016) – zwanego dalej RODO, Gmina Nowe Brzesko informuje, że: 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowe Brzesko, reprezentowana przez 

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44,32-120 Nowe Brzesko, e-mail: iod@iods.pl 

tel. 12 385-20-94. Do sprawdzenia dane RODO 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: …………, e-mail: ………….., tel. …………….. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art.6 ust.1 lit. e) RODO i 

jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, przez okres wynikający z 

realizacji zadania własnego Gminy Nowe Brzesko.  

Posiada Pani/Pan prawo:  

 dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli uzyskania od administratora potwierdzenia o 

przetwarzaniu danych, uzyskania do nich dostępu oraz informacji na podstawie art. 15 RODO,  

 do sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne zgodnie z art. 16 RODO,  

 do usunięcia danych, jeśli nie są one już niezbędne do celów w jakich zostały zebrane lub zachodzi inna 

okoliczność wskazana w art. 17 RODO,  

 do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO  

 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przyjęcia odpadów przez Gminę Nowe 

Brzesko, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością zdania odpadów.  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: obsługa informatyczna PSZOK Gminy Nowe 

Brzesko, operatorzy pocztowi, usługi rachunkowe i księgowe. Pani/Pana dane osobowe nie będą 

poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 

Zapoznałam/em się: 

………………………………… 

 

 

 

mailto:iod@iods.pl

