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Narada w sprawie S5
Spotkanie konsultacyjne w sprawie zmiany planu zadań
Zmiana siedziby RDOŚ w Bydgoszczy
Posiedzenie Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Bydgoszczy
Konsultacje społeczne projektu zmiany planu zadań ochronnych
Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim
Czynna ochrona kujawsko-pomorskich rezerwatów
Dni Energii w Bydgoszczy
Działania ochronne w Cytadeli Grudziądz
Znakowanie obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody w kujawsko-pomorskim
Pozyskanie ślimaka winniczka w kujawsko-pomorskim
Projekty zmian kujawsko-pomorskich planów zadań ochronnych
Warsztaty z procedury oceny oddziaływania na środowisko
Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego
Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Bydgoszczy
Konferencja energetyczna w Inowrocławiu
Z wizytą w duńskim zakładzie termicznego przekształcania odpadów
Kolejny projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Zmiana planów zadań dwóch kujawsko-pomorskich obszarów Natura 2000
Konsultacje projektu planu zadań ochronnych Ostoi Nadgoplańskiej
Projekty planów ochrony dla 10 kujawsko-pomorskich rezerwatów przyrody
Nie każdy barszcz to barszcz Sosnowskiego
Prace nad planem zadań ochronnych dla Ostoi Nadgoplańskiej
Plan zadań ochronnych dla Ostoi Nadgoplańskiej
Rekultywacja składowisk odpadów w kujawsko-pomorskim
Nowa, przyjazna środowisku elektrociepłownia w Bydgoszczy
Otwarcie najdłuższej nowej linii tramwajowej w Polsce
Pozyskanie ślimaka winniczka w kujawsko-pomorskim
Posiedzenie Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
Konsultacje planów ochrony kujawsko-pomorskich rezerwatów
Konsultacje kujawsko-pomorskich planów zadań ochronnych
Z głębokim żalem żegnamy Danutę Lewandowską
Na ratunek cisom
Konsultacje kujawsko-pomorskiego planu ochrony i planów zadań ochronnych
Zbiór ślimaka winniczka w woj. kujawsko-pomorskim
Konsultacje kujawsko-pomorskich planów zadań dla obszarów Natura 2000
Maria Dombrowicz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Informacja dla Wójtów i Burmistrzów gmin, które ucierpiały podczas wichury
Zakaz wstępu do lasów po nawałnicy
Nowe plany zadań ochronnych w kujawsko-pomorskim
Zniszczenia form ochrony przyrody po nawałnicy
Usuwanie skutków nawałnicy w pasach drogowych
Pomoc przy usuwaniu skutków nawałnicy
Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka
Spotkanie w sprawie ograniczenia zagrożeń środowiskowych w Bydgoszczy
Uzgodnienie dla czwartego odcinka drogi ekspresowej S-5
Budowa stopnia wodnego w Siarzewie
IV Europejski Tydzień Leśny
Zmiany w procedurze ocen oddziaływania na środowisko
Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Bydgoszczy
Spacer krajobrazowy nad Gopłem
Dzień krajobrazu w Gminie Kruszwica
Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka
Czynna ochrona muraw kserotermicznych i torfowisk
Konferencja podsumowująca projekt „Kampania edukacyjna STOP SMOG”
Oznakowanie form ochrony przyrody w województwie kujawsko-pomorskim
Montaż piezometrów na torfowiskach
Spotkanie z mieszkańcami w sprawie zanieczyszczeń wód podziemnych
Projekt LIFE dla Wydm Kotliny Toruńskiej
Konsultacje kujawsko-pomorskich planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
Sposób na identyﬁkację drapieżników
Poznaj przyrodę województwa kujawsko-pomorskiego
Decyzja środowiskowa dla budowy stopnia wodnego w Siarzewie
Decyzja środowiskowa dla rewitalizacji Starego Fordonu w Bydgoszczy
Zbiór ślimaka winniczka w kujawsko-pomorskim
Zmiany w obszarach chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim
Nauka i praktyka wobec zjawisk klęskowych w lasach
O wilkach na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Zachowanie różnorodności biologicznej województwa kujawsko-pomorskiego
Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Bydgoszczy
Wizyta studyjna Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki
Komunikat ws. zrzutu wody poprzez Stopień Wodny we Włocławku
Środowisko przyrodnicze regionu kujawsko-pomorskiego w 100-lecie Niepodległości
„Eko-logika” w Bydgoszczy
Środowisko przyrodnicze regionu kujawsko-pomorskiego w 100-lecie Niepodległości
Oznakowanie kujawsko-pomorskich obszarów cennych przyrodniczo
O wilkach i bobrach w powiecie bydgoskim
Zwalczanie barszczu Sosnowskiego w Dolinie Noteci
Monitoring nietoperzy w obszarze Natura 2000 Kościół w Śliwicach
Konsultacje społeczne projektów planów ochrony dla kujawsko-pomorskich rezerwatów przyrody
Współpraca przy realizacji działań ochronnych w rezerwacie przyrody Ciechocinek
Ostatni odcinek obwodnicy Inowrocławia po ponownej ocenie
Przeprawa promowa przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa
Decyzje środowiskowe dla przebudowy dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy
Oznakowanie obszarów chronionych w Kujawsko-Pomorskiem
Decyzja środowiskowa dla przebudowy drogi gminnej uszkodzonej w wyniku nawałnicy

Wiślany Festyn Przyrodniczy
Oględziny terenu budowy drogi ekspresowej S-5
Emisja substancji odorotwórczych z ferm drobiu i trzody chlewnej
Posiedzenie Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
Ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami
Terenowy wyjazd Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Bydgoszczy
Obchody Dnia Krajobrazu w Kujawsko-Pomorskiem
Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Bydgoszczy
Kolejna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy drogi gminnej uszkodzonej w wyniku zeszłorocznych nawałnic
Rezerwat przyrody Dolina Rzeki Brdy skontrolowany
Dzień Krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim
Szkolenie dla funkcjonariuszy policji
Wpływ presji turystycznej na walory przyrodnicze rezerwatu przyrody
Dołącz do akcji „Niepodległa do Hymnu”
Kolejna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy dróg gminnych uszkodzonych w wyniku zeszłorocznych nawałnic
Jest decyzja środowiska dla przebudowy węzła Bydgoszcz Błonie
Łagodzenie konﬂiktów na linii człowiek-wilk
Uzgodnienia projektów uchwał dla obszarów chronionego krajobrazu i parków krajobrazowych
Zalecenia i zasady postępowania w odniesieniu do wilka
Niskoemisyjny transport publiczny w Grudziądzu
Ponowna ocena i wydanie postanowienia dla S-5
Populacja ślimaka winniczka w województwie kujawsko-pomorskim
Konsultacje społeczne projektów planów zadań ochronnych dla kujawsko-pomorskich obszarów Natura 2000
Zakup ﬂadr dla gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim
Zimowy monitoring nietoperzy w obszarach Natura 2000 województwa kujawsko-pomorskiego
Zbiór ślimaka winniczka w województwie kujawsko-pomorskim
Okazja do poznania pięknych i różnorodnych gatunków dzikiej fauny
Porozumienie w sprawie publikacji o ogrodach botanicznych kujawsko-pomorskiego
Jest decyzja środowiskowa dla budowy obwodnicy Mogilna
Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody
Inwentaryzacja sów na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego
O likwidacji skutków nawałnicy z sierpnia 2017 roku
Solidarni z klęską - wspólnie dla lasu
Pomaganie mamy we krwi
Obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju w kujawsko-pomorskim
Wizja terenowa przebiegu drogi ekspresowej S-10
Światowy Dzień Pszczół
Europejski Dzień Sieci Natura 2000
Tradycyjne odmiany drzew owocowych w zachowaniu bioróżnorodności
Decyzja środowiskowa dla przebudowy drogi łączącej gminy Tuchola i Cekcyn
Czynna ochrona rybitw nad Dolną Wisłą
O realizacji przedsięwzięć na obszarach Natura 2000 w kujawsko-pomorskim
Brodnicki Park Krajobrazowy
Czynna ochrona bociana w kujawsko-pomorskim
Krajeński Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Kolejne uzgodnienia projektów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
Nadgoplański Park Tysiąclecia
Wdecki Park Krajobrazowy
Ochrona czynna muraw kserotermicznych i torfowisk w kujawsko-pomorskim
Tucholski Park Krajobrazowy
Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
Działania interwencyjne na terenie rezerwatu przyrody Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego
Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Bydgoszczy
Szkolenie z zakresu ochrony powietrza
Współpraca przy ochronie czynnej muraw kserotermicznych
Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk
Startuje akcja #sprzątaMY
Ruszyła ogólnopolska akcja #sprzątaMY
Rozwiązania minimalizujące wpływ na środowisko
Obszar instalacji do produkcji DNT na terenie byłych Zakładów Chemicznych „ZACHEM” objęty badaniami środowiska gruntowo-wodnego
Dzień Krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim
Ochrona haloﬁtów w rezerwacie przyrody Ciechocinek
Trwają badania środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłych zakładów „ZACHEM”
Obchody Dnia Krajobrazu w Kujawsko-Pomorskiem
Zastosowanie roślin w ﬁtoekstrakcji zanieczyszczeń
Ogrody botaniczne województwa kujawsko-pomorskiego
„Niepodległa do hymnu” wybrzmi ponownie w całej Polsce
Solidarni z klęską. To już kolejna akcja wspólnego sadzenia lasu
Współpraca na rzecz poprawy jakości środowiska na terenach poprzemysłowych
Ochrona czynna muraw kserotermicznych i torfowisk w województwie kujawsko-pomorskim
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „To ostatni dzwonek dla klimatu”
Rezerwat przyrody Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego na obszarze Borów Tucholskich województwa kujawsko-pomorskiego
Wizja terenowa w rezerwacie przyrody Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego
Ochrona czynna na terenie rezerwatu przyrody Ciechocinek
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała pocztówki prezentujące walory przyrodnicze województwa kujawsko-pomorskiego
Inwentaryzacja wraz z oceną terenu poklęskowego dla rezerwatu przyrody Wąwelno
Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych w Dolinie Wisły i Dolinie Osy
Konsultacje społeczne projektów zmian planów zadań ochronnych dla kujawsko-pomorskich obszarów Natura 2000
27 grudnia 2019 r. dniem wolnym w administracji rządowej
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zakończyła badania wstępne środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłych Zakładów Chemicznych „ZACHEM”
Rok 2019 - rokiem zmian w kujawsko-pomorskich obszarach chronionego krajobrazu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oznakował kolejne obszary chronione
Wiercenia studni i piezometrów zakończone
Konferencja naukowo-dydaktyczna w Barcinie
Zbiór ślimaka winniczka w województwie kujawsko-pomorskim
Zimowy monitoring nietoperzy w obszarach Natura 2000 województwa kujawsko-pomorskiego
Spotkanie konsultacyjne na temat siedlisk przyrodniczych na obszarze Natura 2000 w województwie kujawsko-pomorskim
Obchody Światowego Dnia Mokradeł w województwie kujawsko-pomorskim
Bory Tucholskie w obiektywie leśników
Spotkanie konsultacyjne na temat uzupełnienia stanu wiedzy na obszarze Natura 2000 Dolina Noteci
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń
Odłóż osobistą wizytę w Urzędzie
7 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Bobrów
Inwentaryzacja siedlisk w obszarze Natura 2000 Jezioro Gopło PLH040007
Bieżące działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w naborze projektów z instrumentu ﬁnansowego LIFE
Zmiana terminu zgłaszania prac do konkursu fotograﬁcznego „Bory Tucholskie w obiektywie leśników”
Inwentaryzacja w obszarach Natura 2000 Sandr Wdy oraz Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich
Rezerwat przyrody Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego – nowe wyzwania i działania
Akcja obrączkowania zimorodków
Zaproszenie do składania ofert na inwentaryzację gatunków ptaków na obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły
Przekazanie ﬂadr dla gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim
Różnorodność biologiczna – konieczność czy wybór
Różnorodność biologiczna – rolnictwo
Znaczenie bobra w kształtowaniu różnorodności biologicznej
Pszczoły a różnorodność biologiczna
Posiedzenie nowo wybranego Prezydium Regionalnej Rady Ochrony Przyrody

Postępy w realizacji projektu „Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych”
#GaszynChallenge. Pomaganie leży w naszej naturze
Procedura uzyskania ustnego zezwolenia na umyślne płoszenie i niepokojenie osobników żurawia i łabędzia
Inwentaryzacja ptaków gniazdujących na śródrzecznych łachach w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły
Messy Krajeńskie – wczoraj i dziś
„Uchwały krajobrazowe” odpowiedzią na problemy ładu przestrzennego miast
Działania informacyjno-edukacyjne Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Konsultacje projektów zmian planów ochrony rezerwatów i zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Ruszyła druga edycja zielonych staży
Blisko 155 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych na drogi w województwie kujawsko-pomorskim
Ekspertyza arborystyczna w rezerwacie przyrody Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego
Tramwaj Zielonej Drużyny
Międzynarodowa Noc Nietoperzy
Czynna ochrona muraw i łąk w rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000
Szymon Kosmalski Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Rośliny za surowce wtórne i wiele atrakcji na pikniku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Odwołany spacer krajobrazowy Aleją dębową w Borównie
20 października – Dzień Krajobrazu
Piękno przyrody uchwycili na zdjęciach. Najlepsi dostali nagrody
Ważna publikacja RDOŚ w Bydgoszczy. Inwestycje na terenach rolnych
Betlejemskie Światło Pokoju 2020
Wirtualny spacer po Rezerwacie Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego
Tereny po ZACHEMIE. Rusza budowa instalacji do remediacji
Zaproszenie do składania ofert na inwentaryzacje przyrodnicze w obszarach Natura 2000
Zbiór ślimaka winniczka w województwie kujawsko - pomorskim w 2021 r.
Zimowy monitoring nietoperzy w obszarach Natura 2000 województwa kujawsko-pomorskiego
Wyrazy współczucia z powodu śmierci emerytowanego pracownika
Ogrodnictwo wobec IGO. Korzyści ze stosowania Kodeksu dobrych praktyk
Zaproszenie na spotkanie Zespołów Lokalnej Współpracy dla obszarów Natura 2000 w Wielkopolsce w sprawie projektów planów zadań ochronnych
Konkurs artystyczny na plakat Dnia Krajobrazu 2021
#OtoRezerwat. Wiedzieć więcej, działać mądrzej. Nie być łosiem
Podlot poza gniazdem? Młode zwierzę bez opieki matki? Upewnij się czy na pewno trzeba działać
Szkolenie dla przedstawicieli władz sądowniczych
Góra Św. Wawrzyńca – rezerwat przyrody i obszar ochrony konserwatorskiej
Ustawa o gatunkach obcych
Nietoperze są wśród nas
Za nami II Spacer Za Głosem Nietoperzy
Grzybobranie
Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej
Konsultacje projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
Dzień Krajobrazu 2021 "Otwarte krajobrazy"
W jakim stanie są obszary Natura 2000? Dzięki „Bankowi Danych” wiemy o nich coraz więcej
Czynna ochrona rybitw nad Dolną Wisłą
Dzień Krajobrazu 2021
Obchody Dnia Krajobrazu w bydgoskich szkołach
Prostsze załatwianie spraw. Udostępniamy formularz realizacji przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa
Porozumienie w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko przyrodzie
Konsultacje projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
Rok 2021 kończymy sukcesem. Podsumowanie projektu „Bank Danych” w województwie kujawsko-pomorskim
O torfowiskach na światowych forach. [Obszary RAMSAR w Polsce – folder do pobrania]
Jak rozpoznać inwazyjne gatunki obce? Cykl szkoleń Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Czarna pszczoła. Jak skutecznie wspierać jej ochronę?
Czynna ochrona muraw kserotermicznych w rezerwacie przyrody Skarpy Ślesińskie
Ulotki o zwierzętach pod ochroną od RDOŚ w Bydgoszczy
Program pilotażowego zwalczania inwazyjnych gatunków obcych w Minikowie
Świeża, pachnąca lasem choinka prosto z Nadleśnictwa Woziwoda, zdobi Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Monograﬁa poświęcona regionalnej geograﬁi ﬁzycznej Polski wspomoże audyty krajobrazowe
Konsultacje projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
Plan działań dotyczący priorytetowych dróg przenoszenia IGO
Betlejemskie Światło Pokoju 2021 pod hasłem „Światło Nadziei”
Nowy "dom" dla bociana białego
#PoPierwszeNieSzkodzić Jak urządzić ptasią stołówkę?
Plany ochrony dla rezerwatów przyrody na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
Rośnie ilość stref ochrony ptaków w województwie kujawsko-pomorskim
Konsultacje projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody
Dzień mokradeł 2022

Kalendarium

Spotkanie konsultacyjne
Dzień Ligi Ochrony Przyrody
Światowy Dzień Leśnika
Akcja "Przygarnij jerzyka"
Dzień Żurawia

