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Bydgoszcz, dnia 25 maja 2020 r. 

 

OGŁOSZENIE 

 

Szanowni Państwo, 

działając na podstawie § 12 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.  

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) informuję, że w okresie od dnia 25 maja 

2020 r. do odwołania, zniesiony zostaje zakaz bezpośredniej obsługi interesantów w siedzibie 

RDOŚ z zachowaniem środków bezpieczeństwa obowiązujących w tut. Organie. 

1. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym 

pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, 

 z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. 

2. Pisma do Urzędu w zakresie postępowań administracyjnych należy składać 

z wykorzystaniem: 

o poczty tradycyjnej lub kurierskiej (listownie): Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz, 

o platformy ePUAP: /rdosbydgoszcz/SkrytkaESP, 

o bezpośredniego złożenia pism w siedzibie Urzędu - w Kancelarii, pok. 712,  

VII piętro, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz, nr tel. 52 50-65-666  

wew. 6001, e-mail: kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl 

3. Pisma z Urzędu (np. rozstrzygnięcia administracyjne, odpowiedzi na pisma) 

przekazywane będą pocztą tradycyjną (listownie), przy wykorzystaniu platformy 

ePUAP lub elektronicznie na wskazany adres e-mail. 

4. Konsultacje i wyjaśnienia z pracownikami Urzędu osób chcących uzyskać wgląd do 

akt będą odbywać się telefonicznie lub w formie elektronicznej. Zainteresowani 
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chcący uzyskać bezpośredni kontakt z osobą prowadzącą sprawę proszeni są 

o wcześniejsze zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie na numer 52 50-65-666 lub 

drogą elektroniczną na adres kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl ze wskazaniem 

proponowanej daty konsultacji i wyjaśnień (od poniedziałku do piątku pomiędzy 8.00 

a 14.00). 

5. Kontakty telefoniczne i e-mailowe do wszystkich wydziałów Urzędu znajdują się na 

stronie internetowej http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/kontakt. 

Uprzejmie informuję, że bieg terminów administracyjnych, który uległ zawieszaniu lub 

nie rozpoczął się, rozpoczyna bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 

maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), tj. od dnia 24 maja 2020 r. 

 

Powyższe zasady obowiązują również w Wydziale Spraw Terenowych we Włocławku,  

ul. Brzeska 6, 87-800 Włocławek. 

 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 
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