
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

zwana dalej Urzędem, znajduje się przy ulicy Dworcowej 81 

w Bydgoszczy. 

Dyrektorem Urzędu jest Pan Szymon Kosmalski. 

Pomaga mu wielu pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Czym zajmuje się Urząd? 

• Naszym zadaniem jest dbanie o ochronę przyrody. 

• Przyroda to zwierzęta, rośliny, gleba, skały, rzeki, 

jeziora, morza. 

• Dbamy o rezerwaty przyrody. 

o Rezerwat to miejsce, w którym chroni się rośliny, zwierzęta i widoki 

o W rezerwacie można chodzić tylko po wyznaczonych drogach 

o Nie wolno zrywać roślin i śmiecić 

• Dbamy o obszary Natura 2000 

o Można tu więcej niż w rezerwacie 

o Nie wolno niszczyć chronionych rzeczy 

• Dbamy o to, by ziemia, jeziora lub rzeki nie 

zostały zanieczyszczone. 

• Dbamy też o to, by budowa nowych dróg i 

budynków nie powodowała zniszczeń w 

przyrodzie. 

• Sprawdzamy miejsca gdzie ludzie wyrządzili szkody w przyrodzie 

• Udzielamy informacji o środowisku 



Jak załatwić sprawę?  

 

Do urzędu można przyjść. 

Urząd jest otwarty od godziny 7:30 do 15:30. 

Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się 

portiernia. W korytarzu po lewej stronie są schody 

prowadzące na piętra, a po prawej stronie 

2 windy. 

Kancelaria urzędu jest na 7 piętrze. 

Kancelaria to miejsce, gdzie można zostawić listy do 

urzędu i zadać pytania o przyrodę. 

W urzędzie można skorzystać z pomocy tłumacza 

języka migowego lub przewodnika. 

Do urzędu można zabrać psa na smyczy. 

W urzędzie nie ma toalet dla osób poruszających się 

na wózkach inwalidzkich. 

 

Do urzędu można przysłać pismo na adres:  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy 

ul. Dworcowa 81 

85-009 Bydgoszcz 

 

Do urzędu można zadzwonić 
Telefon: 52 50-65-666 

Fax: 52 50-65-667 

 



Można przysłać pismo przez platformę 

ePUAP 

(ePUAP to Elektryczna Platforma Usług 

Administracji Publicznej. Żeby wysłać pismo 

przez ePUAP musisz mieć internet i swoje konto 

w ePUAP) 

 

Można przysłać pismo na adres e-mail: 

kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl 

 

mailto:kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl

