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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zarządza lasami 
Skarbu Państwa o powierzchni  362,4 tys. hektarów na terenie 4 wo-
jewództw i 14 powiatów. Na obszarze RDLP w Pile prowadzi działal-
ność 20 nadleśnictw i 239 leśnictw. Średnia powierzchnia nadleśnic-
twa wynosi ponad 18 tys. hektarów. Lasy zajmują 40,4 % powierzchni 
regionu, w niektórych gminach lesistość przekracza nawet 70 %, przy 
średniej lesistości krajowej  29 %. W drzewostanach przeważa sosna, 
która rośnie na 87 % powierzchni. Przeciętny wiek drzewostanów 
RDLP wynosi 56 lat, zasobność  około 71,5 mln m3, średni zapas - 215 
m3/ha. Co roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Pile pozyskuje się 1,4 mln m3 surowca drzewnego. 

RDLP w Pile może poszczycić się posiadaniem certyfikatu FSC 
Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu. Certyfi-
kat ten stanowi potwierdzenie, że gospodarka w pilskich lasach jest 
prowadzona zgodnie z międzynarodowymi normami.  

Na terenie RDLP w Pile znajdują się 24 rezerwaty przyrody o po-
wierzchni 3406 hektarów. Najcenniejsze rezerwaty to „Wielki Bytyń”, 
„Diabli Skok”, „Zielona Góra”, „Dębina” i „Golcowe Bagno”. Poza rezer-
watami wyznaczono  441  pomników przyrody. 

Na terenach leśnych RDLP w Pile występuje kilkadziesiąt ga-
tunków roślin chronionych. W  pilskich lasach na wolności żyje 55 
żubrów. Powszechnie spotykanymi zwierzętami chronionymi są bo-
bry, które rozprzestrzeniły się w rzekach. W lasach  można spotkać 
również wilki. Łącznie występuje ok. 280 gatunków zwierząt i ok. 
150 gatunków roślin objętych ochroną prawną. Obszar Specjalnej 
Ochrony Ptaków w ramach programu NATURA 2000 obejmuje 45 
proc. powierzchni RDLP w Pile.

Na terenie Puszczy Noteckiej istnieje największy w Polsce Leśny 
Kompleks Promocyjny, którego celem jest przybliżenie społeczeń-
stwu zasad gospodarki leśnej opartej na zrównoważonym rozwoju.  
W LKP „Puszcza Notecka” przeprowadzane są zajęcia z zakresu eduka-
cji leśnej, stanowiącej ważną formę działalności Lasów Państwowych.  

Duża lesistość, liczne jeziora, związane z nimi bogactwo krajo-
brazu, urozmaicony świat dzikich zwierząt i roślin oraz obfitość runa 
leśnego powodują, że pilskie lasy przyciągają turystów z całej Polski.  

Regional heaDquaRteRs 
of the state foRests  

in Piła
The Regional Headquarters of the State Forests in Piła manages 

362,400 hectares of state forests in 4 voivodeships and 14 poviats. 
In this area there are 20 forest inspectorates and 239 forest districts. 
The average area of an inspectorate is 18,000 hectares. Forests cover 
40.4% of the region. In certain communes forestland covers more 
than 70% of their areas, 29% being the national average. The predo-
minant species is pine, which grows on 87% of the area. The average 
age of stands is 56 years, the wood volume is around 71.5 million 
cubic metres, the average volume being 215 cubic metres per hec-
tare. Every year 1.4 million cubic metres of wood are felled down in 
the area of the Regional Headquarters.

The RHSF in Piła is a proud holder of the FSC certificate. It con-
firms the fact that Piła’s forests are managed in accordance  with 
international norms.

In the area of the RHSF in Piła there are 24 nature reserves, which 
total 3,406 hectares of area. The most valuable ones are Great Bytyń, 
Devil’s Leap, Green Mountain, Oak Forest and Golec’s Swamp. Besi-
des the reserves there are also 441 natural relics. 

In the area of the RHSF in Piła there are tens of protected plant 
species. In its forests there are 55 European bisons. Another pro-
tected species of animals that is quite common in the rivers is the 
beaver. Wolves may also be seen in the forests. In total, there are 
around 280 species of animals and around 150 species of plants 
which are protected by law. The region of Special Bird Protection, 
which is part of the NATURA 2000 programme, takes up 45% of the 
area of the RHSF. 

In the Noteć Forest there is the largest Forest Promotional Com-
plex in Poland, whose aim is to inform society on how the rules of 
sustained development are implemented in forest management. 
It is in that complex that the State Forests fulfil their important mis-
sion of providing forestry education to society.

The large forest areas, a big number of lakes, the beauty of the 
landscape, the large diversity of animals and plants as well as the 
abundance of forest produce attract tourists from all over the coun-
try. For those who are interested in forest life 31 didactic trails have 



been prepared. They allow tourists to observe the nature and also 
become acquainted with certain aspects of forest economy. When 
walking those trails one may see the most interesting natural habi-
tats, relics and protected species of plants and animals. The most 
attractive trails are: the trail leading through the forests of the poviat 
of Złotów, the 20-kilometre Dragon trail in the Forest Inspectorate of 
Kaczory, and the trail in the Five Rivers Valley in the Inspectorate of 
Okonek. 11 centres of ecological education offer lessons from both 

foresters and teachers. In the area of RHSF in Piła there are also pic-
turesque canoeing trails on the Rurzyca, the Piława, the Dobrzyca, 
and the Gwda rivers. For motorists there is a network of campsites 
and forest car parks. The abundance of game makes this area parti-
cularly attractive for hunters.

Piła’s foresters invite you to the forest where magnificent views, 
pristine environment and many natural secrets await to be disco-
vered.

For more information go to www.pila.lasy.gov.pl

Dla wszystkich, których interesuje życie lasu, stworzonych zostało 
31 ścieżek dydaktycznych, których trasy zostały tak wytyczone, aby 
zwiedzający mogli podpatrzeć przyrodę i zapoznać się z niektóry-
mi aspektami gospodarki leśnej. Przemierzając te trasy można zo-
baczyć najciekawsze przyrodniczo miejsca, pomniki przyrody oraz 
chronione gatunki roślin i zwierząt. Do najatrakcyjniejszych ścieżek 
dydaktycznych znajdujących się na terenie Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Pile należą: trasa biegnąca przez lasy powiatu 

złotowskiego, 20-kilometrowa ścieżka „Smok” wytyczona w Nad-
leśnictwie Kaczory oraz znajdująca się w Dolinie Pięciu Rzek trasa 
na terenie Nadleśnictwa Okonek. W 11 ośrodkach edukacji ekolo-
gicznej odbywają się lekcje przyrody prowadzone przez leśników 
i nauczycieli. Na obszarze RDLP w Pile istnieją także piękne krajobra-
zowo trasy kajakowe na Rurzycy, Piławie, Dobrzycy, Głomi i Gwdzie. 
Dla turystów zmotoryzowanych utworzono sieć pól biwakowych, 
parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów. Występowanie wielu 
gatunków zwierząt łownych powoduje, że tereny te są bardzo atrak-
cyjne dla myśliwych.

Pilscy leśnicy zapraszają do lasu, gdzie na wszystkich czeka jesz-
cze wiele niezbadanych tajemnic przyrody, przepiękne widoki oraz 
czyste nieskażone środowisko.

Więcej informacji szukaj na www.pila.lasy.gov.pl



naDleŚnictwo cZłoPa 
78-630 Człopa, ul. Mickiewicza 9 

tel. 67 259 10 63, fax 67 259 10 46 
http://www.pila.lasy.gov.pl/czlopa

naDleŚnictwo DuRowo 
Durowo 4, 62-100 Wągrowiec 

tel. 67 268 53 64, fax 67 268 53 60 
http://www.pila.lasy.gov.pl/durowo

naDleŚnictwo jastRowie 
64-915 Jastrowie, ul. Roosevelta 8 
tel. 67 266 23 61, fax 67 266 33 96 

http://www.pila.lasy.gov.pl/jastrowie

naDleŚnictwo kacZoRy 
64-810 Kaczory, ul. Kościelna 17 

tel./fax 67 283 14 61, 67 283 14 62 
http://www.pila.lasy.gov.pl/kaczory

naDleŚnictwo kalisZ PoM. 
78-540 Kalisz Pom., ul. Dworcowa 28 

tel. 94 361 62 73, 94 361 63 03 
fax 94 361 65 11 

http://www.pila.lasy.gov.pl/kalisz

naDleŚnictwo kRucZ 
64-720 Lubasz, Krucz 28 

tel. 67 255 18 25, 67 255 18 97 
fax 67 255 18 78 

http://www.pila.lasy.gov.pl/krucz

naDleŚnictwo kRZyŻ 
64-761 Krzyż Wlkp., Łokacz Mały 31 

tel. 67 256 40 09, fax 67 256 45 61 
http://www.pila.lasy.gov.pl/krzyz

naDleŚnictwa 
RDlP w Pile



Regional heaDquaRteRs 
of the state foRests in Piła
foRestRy insPectoRates

naDleŚnictwo liPka 
77-420 Lipka, Buczek Mały 38 
tel. 67 266 50 46, tel./fax 67 266 57 53 
http://www.pila.lasy.gov.pl/lipka

naDleŚnictwo MiRosławiec 
78-650 Mirosławiec, ul. Wolności 30 
tel. 67 259 50 94, fax 67 259 63 31 
http://www.pila.lasy.gov.pl/miroslawiec

naDleŚnictwo okonek 
64-965 Okonek, ul. Kolejowa 16 
tel. 67 266 91 01, fax 67 266 95 19 
http://www.pila.lasy.gov.pl/okonek

naDleŚnictwo Płytnica 
78-600 Wałcz, Nowa Szwecja 
tel. 67 250 02 00, fax 67 250 02 02 
http://www.pila.lasy.gov.pl/plytnica

naDleŚnictwo PoDanin 
64-800 Chodzież, Podanin 65 
tel. 67 281 07 81, fax 67 281 07 85 
http://www.pila.lasy.gov.pl/podanin

naDleŚnictwo PotRZeBowice 
64-730 Wieleń, Potrzebowice 1 
tel. 67 256 10 38, fax 67 256 24 92 
http://www.pila.lasy.gov.pl/potrzebowice

naDleŚnictwo saRBia 
64-700 Czarnków, Sarbka 46 
tel. 67 255 12 20, fax 67 255 27 66 
http://www.pila.lasy.gov.pl/sarbia

naDleŚnictwo tRZcianka 
64-980 Trzcianka, ul. Ogrodowa 2 
tel. 67 216 32 40, fax 67 216 33 02 
http://www.pila.lasy.gov.pl/trzcianka

naDleŚnictwo tucZno 
78-640 Tuczno, ul. Klasztorna 36 
tel. 67 259 31 47, fax 67 259 32 99 
http://www.pila.lasy.gov.pl/tuczno

naDleŚnictwo wałcZ 
78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 1 
tel. 67 250 08 94, fax 67 258 29 32 
http://pila.lasy.gov.pl/walcz

naDleŚnictwo wRonki 
64-510 Wronki, Nadolnik 1 
tel. 67 254 01 48, fax 67 254 01 53 
http://www.pila.lasy.gov.pl/wronki

naDleŚnictwo ZDRojowa góRa 
64-920 Piła, al. Poznańska 126 
tel. 67 214 26 67, fax 67 214 26 68 
http://www.pila.lasy.gov.pl/zdrojowa

naDleŚnictwo Złotów 
77-400 Złotów, al. Petera J. Lenne 1 
tel. 67 263 34 71, fax 67 263 25 57 
http://www.pila.lasy.gov.pl/zlotow


