REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W BYDGOSZCZY
Szymon Kosmalski
Bydgoszcz, dnia 2 października 2020 r.

OGŁOSZENIE
Szanowni Państwo,
działając na podstawie §21 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1356 z późn. zm.) ogłaszam, że od dnia
2 października 2020 r. do odwołania w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy zostały wprowadzone następujące rodzaje ograniczeń:
1. Zainteresowani, chcący uzyskać wgląd do akt lub umówić się na spotkanie proszeni są
o wcześniejsze zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie na numer 52 506 56 66 do osoby
prowadzącej
daną
sprawę
lub
drogą
elektroniczną
na
adres:
sekretariat.bydgoszcz@rdosgovpl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny
przeglądania akt lub spotkania (od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 do godziny 14:00).
2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w kancelarii
ogólnej nie może być większa niż 1.
3. Bezpośrednia obsługa klientów przychodzących do tut. Urzędu odbywać się będzie na
VII piętrze budynku Kancelaria, pok. 712.
4. Informujemy, że korespondencja wpływająca do Urzędu jest poddawana 24-godzinnej
kwarantannie.
5. Prosimy, w miarę możliwości, o dalsze kierowanie wszelkiej korespondencji do Urzędu
za pośrednictwem:
a) poczty tradycyjnej lub kurierskiej (listownie): Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz;
b) platformy ePUAP:/rdosbydgoszcz/SkrytkaESP;
c) bezpośredniego złożenia pism w siedzibie Urzędu – w Kancelarii, pok. 712,
VII piętro, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz, tel. 52 506 56 66 wew. 6001;
e-mail: kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl
6. Osoby przychodzące do Urzędu zobowiązane są stosować się do powszechnie
obowiązujących nakazów i zakazów w zakresie stosowania środków
profilaktycznych (m.in. obowiązek zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk,
zachowania dystansu społecznego).

7. Osoby z objawami choroby np. katar, kaszel, podwyższona temperatura proszone są
o powstrzymanie się od bezpośredniego załatwiania spraw w RDOŚ w Bydgoszczy oraz
w jego Wydziale do Spraw Terenowych we Włocławku i stosowanie kontaktu w formie
telefonicznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podanie

w

formie

dokumentu

elektronicznego

powinno

być

opatrzone

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisane profilem zaufanym albo
podpisem osobistym.
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