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I.

Kapitał społeczny, społeczny klimat rozwoju

Liczba organizacji pozarządowych (składająca wnioski o dotacje)
• 2008 r. - 26 ofert (15 sport, 6 kultura, 5 zdrowie)
• 2009 r. – 34 oferty (17 sport, 9 kultura, 6 zdrowie, 2 bezpieczeństwo)
• 2010 r. – 36 ofert (19 sport, 8 kultura, 6 zdrowie, 2 bezpieczeństwo, 1 ekologia)
• 2011 r. – 26 organizacji, 47 ofert (18 sport, 14 kultura, 8 zdrowie, 3 bezpieczeństwo, 2
ekologia, 2 edukacja)
• 2012 r. - 30 organizacji, 55 ofert (29 sport, 13 kultura, 5 zdrowie, 3 bezpieczeństwo, 3
ekologia, 2 edukacja)
• 2013 r. – 43 oferty (22 sport, 10 kultura, 4 zdrowie, 3 bezpieczeństwo, 2 ekologia, 2
edukacja)

1. Liczba i czytelnictwo prasy lokalnej: Dziennik Bałtycki + dodatek piątkowy Dziennik
Człuchowski, Tygodnik Człuchowski, Gazeta Pomorska, Czas Chojnic, Echo Regionu,
2.

Poruszana tematyka: aktualności, sport,

3. Ilość lokalnych organizacji biznesowych: Cech Rzemiosł Różnych, Człuchowski Oddział
Organizacji „PRACODAWCY POMORZA” skupiający 16 podmiotów gospodarczych,
nieformalny związek – Człuchowski Klub Gospodarczy, Spółdzielnia Rzemieślnicza
„NOVENA”
4. Ilość spotkań w roku samorząd – ngo – 0 - konsultacje „Programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi (…)” prowadzone są w formie elektronicznej
5. Ilość spotkań w roku samorząd – środowiska biznesu 3
6. Ilość spotkań w roku ngo - środowiska biznesu 0
7. Strategie rozwoju w mieście: Strategia Zrównoważonego Rozwoju SpołecznoGospodarczego Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2008-2013, Aktualizacja Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miejskiej Człuchów na lata
2008-2013, Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Miejskiej Człuchów na lata 20082013, Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016, Strategia rozwiązywania Problemów
Społecznych w Mieście Człuchów do roku 2013, Program Aktywności Lokalnej na lata
2008-2013, Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok, Roczny program
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opieki nas zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, Program
współpracy z organizacjami pozarządowymi, Program Ochrony Środowiska dla miasta
Człuchów na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2018
8. Poziom uczestnictwa społeczności w dialogu publicznym: brak danych
9. Relacje pomiędzy grupami, organizacjami i administracją: brak danych
10. Charakter grup formalnych i nieformalnych: brak danych
11. Formy komunikacji:
o Władza lokalna – mieszkańcy: miejska strona internetowa www.czluchow.eu,
profil na facebooku, biuletyn „Prosto z ratusza” wydawany dwa razy w roku,
trafiający do skrzynek pocztowych mieszkańców, lokalna prasa,
o Władza-organizacje

pozarządowe

i

biznes:

miejska

strona

internetowa

www.czluchow.eu profil mieszkaniec, zakładka współpraca z ngo oraz profil
inwestor

II.

Przywództwo

Wyraziste postacie wśród mieszkańców: Aleksander Gappa, Krzysztof Jackowski, Waldemar
Faryno, Maria Danuta Kordykiewicz, Bogusława Konczanin, Wiktor Zybajło, Mieczysław
Modrzejewski, Adama Dybczyński, Józef Wojtasik, Adam Bondarenko, Bożena Lisowska,
Marian Fryda, Jerzy Opara, Ryszard Jękot

Urodzeni sławni obywatele: Krystyna Giżowska (piosenkarka), Krzysztof Jackowski
(jasnowidz), Marcin Kobierski (sportowiec, olimpijczyk), Kamilla Baar (aktorka), Marta
Żmuda-Trzebiatowska (aktorka), Adam Kalinowski (zakonnik)

III.

Zasoby środowiska naturalnego

1. Uwarunkowania fizjograficzne
Człuchów położony jest w południowo – zachodniej części województwa pomorskiego, a pod
względem fizycznogeograficznym w całości położony jest w mezoregionie Pojezierza
Krajeńskiego (Kondracki, 1994). Najważniejszym elementem krajobrazu miasta jest
występujący w południowej części ciąg rynien glacjalnych wypełnionych wodami jezior
człuchowskich, tj.: Rychnowskiego (wschodnia część miasta), Miejskiego Małego,
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Miejskiego Dużego oraz Urzędowego (zachodnia część miasta) o łącznej powierzchni ok.
300ha.
W otoczeniu miasta Człuchów występują elementy struktury ekologicznej o znaczeniu
regionalnym i ponadregionalnym. Należy do nich południowa część rozległego leśnego płatu
ekologicznego Borów Tucholskich. Na obszarze miasta dominuje polodowcowa, falista,
miejscami płaska wysoczyzna morenowa. Charakteryzuje się ona niewielkimi różnicami
wysokości dochodzącymi do ok. 2-5 m. Na powierzchni wysoczyzny, wznoszącej się w
poziomie 160 – 170 m n.p.m., występują lokalnie wzniesienia moren czołowych dochodzące
do maksymalnie do 184 m n.p.m.

Teren miasta pod względem hydrograficznym należy do zlewni Gwdy i Brdy, Wododział
pomiędzy zlewniami tych rzek rozdziela jednocześnie dorzecza Wisły i Odry stąd przez
obszar miasta Człuchów przebiega dział wodny I rzędu. Większa część miasta należy do
zlewni Chrząstawy będącej lewobrzeżnym dopływem Gwdy. Do zlewni tej należy cały zespół
jezior człuchowskich. Są one połączone ze sobą hydrograficznie krótkimi przesmykami i
odwodniane bezpośrednio przez rzekę Chrząstawę. Odpływ powierzchniowy z jezior
zachodzi w kierunku południowo – zachodnim. Jeziora człuchowskie są stosunkowo głębokie
o genezie rynnowej. Ich głębokość maksymalna przekracza 10 m. Największym i
najgłębszym jeziorem w granicach miasta jest Jezioro Rychnowskie o powierzchni 158,7 ha i
głębokości do 31,5m.

W północno - zachodniej części miasta z uwagi na położenie w strefie wododziałowej i
niewielkie

zróżnicowanie

hipsometryczne

występują

tu

obszary

bezodpływowe

powierzchniowo o charakterze ewapotranspiracyjnym. W dnach większości z nich znajdują
się niewielkie zbiorniki wodne lub mokradła stałe bądź okresowe. Ograniczają one odpływ
powierzchniowy z przedmiotowego obszaru i zwiększają zdolność retencji. Miejscami
występują tu także niewielkie cieki.

2. Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska
2.1. Jakość powietrza
Największe zanieczyszczenia powietrza powodują: miejska kotłownia KR-1 w Człuchowie
przy ul. Średniej 14. Poza nimi na obszarze opracowania brak jest większych energetycznych
czy przemysłowych źródeł emisji pyłów i gazów do atmosfery. Zanieczyszczenia
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komunikacyjne rozprzestrzeniane są głównie z drogi krajowej 22 (Tczew – Gorzów Wlkp.)
oraz przecinającej ją drogi krajowej nr 25 Koszalin – Bydgoszcz.

Odrębny problem wynika z funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Człuchowie – obiekt nie
posiada formalnie wyznaczonego obszaru ograniczonego użytkowania, jednak może
powodować odczuwalne na terenach sąsiednich uciążliwości związane z wydzielaniem gazów
złowonnych. Zasięg potencjalnej strefy oddziaływania oczyszczalni uzależniony jest od
kierunku, siły wiatru oraz charakteru pokrycia terenu. Arbitralnie można przyjąć jej promień
na ok. 50-100 m od granic działki obiektu. Z uwagi na potencjalną możliwość występowania
uciążliwości zapachowych sugeruje się utrzymanie tej strefy jako wolnej od zabudowy
mieszkaniowej.
2.2. Klimat akustyczny
Na terenie miasta podstawowym źródłem hałasu jest ruch komunikacyjny. Głównym jego
emitorem liniowym są drogi krajowe nr 22 i 25.

Wzdłuż drogi krajowej nr 22 na terenie województwa były wykonywane pomiary natężenia
hałasu. Średnie poziomy zmierzone wzdłuż tej drogi w jej skrajni równoważne poziomy
dźwięku Leq wynosiły od ok. 75 do 79,6 dB. Przekraczały zatem dopuszczalne normy hałasu
drogowego dla wszelkiego rodzaju terenów zabudowy. Według danych z generalnego
pomiaru ruchu przeprowadzonego w roku 2000, średnie dobowe natężenie ruchu na tej drodze
wynosi 11 135 poj/d. Biorąc pod uwagę tendencję wzrostową natężenia ruchu równoważny
poziom dźwięku w miejscu powstania na pasie drogowym jezdni wynosić może w ciągu dnia
przekraczać 80dB. Znacznie mniejszą uciążliwością cechuje się druga droga krajowa nr 25
Koszalin – Bydgoszcz. Średniodobowe natężenie ruchu w punkcie Człuchów – Zamarte
wynosiło w 2000r. 2 358 poj./d, a na granicy województwa 3 411 poj/d.

Na długich odcinkach w środkowej części miasta wzdłuż drogi 22 i jej skrzyżowania z drogą
nr 25 usytuowane są ekrany akustyczne. W chwili obecnej zapewniają one ochronę przed
ponadnormatywnym hałasem terenom mieszkaniowym położonym w bliskiej odległości w
stosunku do drogi.
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2.3. Powierzchnia ziemi i gleby
Na terenie opracowania występują przekształcenia powierzchni ziemi w postaci wyrobisk
poeksploatacyjnych kruszywa naturalnego. Wyrobiska te zlokalizowane są w południowo –
zachodniej części obszaru opracowania, na stokach najwyższego wzniesienia morenowego
położonego w granicach miasta (184,0 m n.p.m.), w okolicach toru motokrosowego.
Występuje tu spontanicznie wkraczająca roślinność zarastająca skarpy i niecki wyrobisk.
Fragmenty wyrobisk są częściowo zrekultywowane poprzez nasadzenia sosny.
2.4. Wody powierzchniowe i podziemne
Wody powierzchniowe na terenie miasta kontrolowane były przez WIOŚ oraz przez
Inspektorat Sanitarny w Człuchowie i WIOŚ w Słupsku które wykazywały bardzo zły stan
wód - szczególnie Jeziora Miejskiego Dużego oraz Urzędowego można zauważyć, że
czystość wód w jeziorach zaczyna się poprawiać po wybudowaniu oczyszczalni ścieków.

Wody podziemne występują na terenie miasta w trzech poziomach wodonośnych. Płytkie
wody gruntowe na terenie miasta cechują się bardzo silną degradacją. Ich aktualny stan
kwalifikuje je pod względem czystości do V klasy wód bardzo złej jakości. Wgłębne,
użytkowe poziomy wodonośne cechują się natomiast dobrą jakością wód. Przekroczenia
dopuszczalnych norm dla wód pitnych wykazują jedynie w zakresie zawartości żelaza i
manganu i nadają się do spożycia po prostym uzdatnieniu.

W strefie jezior człuchowskich istnieje możliwość przenikania zanieczyszczeń z poziomu
wód gruntowych i z wód powierzchniowych jezior do czwartorzędowego, użytkowego
poziomu wodonośnego. Obszar miasta Człuchowa charakteryzuje się bardzo niskim
zagrożeniem wód podziemnych.

Na całym obszarze występuje zwarta pokrywa trudno przepuszczalnych glin zwałowych o
miąższości od 40 do ponad 100 m. Powoduje ona znaczne wydłużenie czasu pionowej
migracji wód. Jako obszar potencjalnie najbardziej zagrożony zanieczyszczeniem wód
podziemnych należy wskazać strefę jezior i ich zlewni bezpośrednich. Jest to strefa
możliwego kontaktu hydraulicznego jezior z I poziomem wód podziemnych.
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2.5. Pola elektromagnetyczne
Na terenie miasta znajdują się obiekty emitujące pola elektromagnetyczne. Należą do nich
przede wszystkim:


urządzenia infrastruktury energetycznej – głównie linie energetyczne wysokiego napięcia 110
kV, stacje GPZ;



instalacje radiokomunikacyjne – stacje bazowe telefonii komórkowej, stacje radiowe i
telewizyjne.

W Człuchowie znajdują się urządzenia należące do obu grup obiektów emitujących pola.
Potencjalnie największymi obiektami emitującymi pola elektromagnetyczne na terenie miasta
są anteny stacji radiowo – telewizyjnych na kościele przy ul. Wejhera oraz na silosach. Jak
wynika z dostępnych opracowań stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej występujące na
terenie opracowania nie powodują występowania przekroczeń dopuszczalnych norm
natężenia pól elektromagnetycznych.

3. Stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
3.1. Grunty rolne w mieście
Grunty rolne zajmują w mieście powierzchnię ok. 499 ha. Większość z nich położona jest w
zachodniej i południowo zachodniej części miasta.

Na terenie miasta znajdują się obszary które nie są lub nie będą rolniczą przestrzenią produkcyjną.
Zaliczyć tu można:


4 kompleksy ogrodów działkowych, większość gruntów użytkowanych w tej formie jest w
zarządzie Polskiego Związku Działkowców;



użytki ekologiczne: 1 istniejący i 3 projektowane o łącznej powierzchni ok. 33,7 ha.;



Strefa W I – pełnej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej, przy ul. Grodzisko
obejmującą wczesnośredniowieczne grodzisko;
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3.2. Gospodarka rolna w mieście
Gospodarka indywidualna w mieście zajmuje 164 ha użytków rolnych. Struktura gospodarstw
przedstawia się następująco:

Obiekt

ilość gosp.

Miasto Człuchów

Ogółem

Ilość gospodarstw o powierzchni ogółem ha
0-1 ha

1-5 ha

5-10 ha

126

28

3

160

10 ha i
więcej
3

Źródło: GUS, Podstawowe informacje ze spisów powszechnych Gmina miejska Człuchów,
Gdańsk 2003.

Cechą charakterystyczną terenów rolnych w mieście Człuchów jest przeważająca ilość
małych gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 ha, których łączna powierzchnia wynosi 154
ha. Użytkownicy małych gospodarstw często pracują równocześnie poza rolnictwem
korzystając z ubezpieczenia KRUS.

Produkcja rolna w obrębie miasta prowadzona jest głównie w kierunku produkcji roślinnej.
Produkcja zwierzęca jest niewielka, np. wg danych ze spisu rolnego w 2002 r. – pogłowie
bydła wynosiło 8 szt, a trzody chlewnej 12 szt. Można przyjąć że produkcja zwierzęca w
granicach miasta jest prowadzona na potrzeby własne użytkowników gospodarstw.

3.3. Charakterystyka i pochodzenie gleb
Warunki glebowe na obszarze opracowania wykazują zróżnicowanie przestrzenne
nawiązujące do morfologii terenu oraz warunków gruntowo-wodnych panujących w mieście
oraz w jego sąsiedztwie. Według klasyfikacji gleb Polski (wg Polskiego Towarzystwa
Gleboznawczego 1989) na terenie miasta występują następujące działy systematyczne gleb:


gleby autogeniczne,



gleby semihydrogeniczne,



gleby hydrogeniczne.

Do gleb autogenicznych należą: gleby brunatne wyługowane i kwaśne oraz gleby bielicowe.
Gleby brunatne kwaśne dominują na całym obszarze powierzchni wysoczyzny. Wyróżniają
się dość silnym zakwaszeniem i wyługowaniem węglanu wapnia w całym profilu glebowym.
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Znacznie rzadziej na łatwo przepuszczalnych piaskach wykształciły się gleby bielicowe. W
zagłębieniach terenowych występują semihydrogeniczne czarne ziemie oraz hydrogeniczne
gleby murszowate, torfowe i glejowe.

Tab. Struktura gruntów rolnych wg klas użytków
Grunty orne
Klasy
bonitacyj

II
I

II I

ne gleb
Powierzch
nia (ha)

Grunty łąk i pastwisk

IIIb

IVa

IVb

V

VI

23,3

141,

111,

111,

24,

3

5

8

4

2

30,5

24,1

24,0

5,2

2

1

3

2

I

II III

IV

V

VI

0

0

3,6

13,6

25,

90

2

3

1

6

0

0

5,4

1,9

0

5

a
0

0

0

0

0

0

Udział w
pow.
gr.rolnych

5,03

0,7
8

2,94

(%)
Źródło: Program Ochrony Środowiska Powiatu Człuchowskiego 2004 – 2011.

Na terenie miasta zdecydowanie dominują grunty klasy IV zajmując prawie 58% powierzchni
użytków rolnych. Nie występują w ogóle grunty klasy I i II, natomiast udział gruntów klasy
III jest nieduży, na poziomie 6%.
3.4. Leśna przestrzeń produkcyjna
Lasy położone w mieście Człuchów zajmują około 13 ha:


Lasy komunalne mają powierzchnię około 6,7 ha i usytuowane są one w środkowej części
miasta w obszarze między jeziorami oraz w północnej. Pozostałe kompleksy leśne znajdujące
się w granicach administracyjnych miasta są własnością Skarbu Państwa oraz osób
prywatnych.



Lasy Skarbu Państwa mają powierzchnię ok., 4,5 ha, położone są w południowo zachodniej
części miasta i zajmują około 4,5 ha (nadzór nad nimi sprawuje Nadleśnictwo Człuchów).



Lasy prywatne maja powierzchnię ok. 1,2 ha, są to dwa niewielkie płaty leśne: pierwszy
znajduje się między jeziorami Rychnowskim i Miejskim, drugi zaś położony jest przy
północno wschodnim brzegu Jeziora Urzędowego. Łączna powierzchnia lasów prywatnych
wynosi około 1,2 ha.
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Większość lasów komunalnych (oprócz kompleksu leśnego położonego w północnej części)
oraz tereny lasów prywatnych znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „
Zespół Jezior Człuchowskich” (uchwała WRN w Słupsku Nr X/42/81 r. – Dz. Urz. Woj.
Słupskiego z 1981 r., Nr 9, poz. 23).

Według uproszczonego planu urządzania lasu gminy miejskiej Człuchów na lata 2005-2014
nie przewiduje się użytkowania rębnego lasów komunalnych. Kompleks leśny położony
między jeziorami powinno się w zasadzie traktować jak park miejski i wykonywać w nim
tylko niezbędne cięcia pielęgnacyjne, wynikające ze stanu sanitarnego drzewostanu. Podobny
charakter zabiegów winny mieć również planowane cięcia pielęgnacyjne w pozostałych
kompleksach.

4. Ochrona środowiska przyrodniczego
Południowa i środkowa część miasta leżą w zlewni rzeki: Gwdy (dorzecze Odry), północnozachodni fragment - w zlewni rzeki Brdy (dorzecze Wisły). W południowej części miasta
rozciąga się Obszar Chronionego Krajobrazu „Zespół Jezior Człuchowskich”. Od zachodu i
pn.-wsch. miasto sąsiaduje z fragmentem sieci ekologicznej - płatem ekologicznym Borów
Tucholskich. Obszar ten pełni rolę ponadregionalnego węzła stabilizującego funkcjonowanie
środowiska i kształtującego warunki ekologiczne życia mieszkańców.

5. Formy ochrony przyrody
Na terenie miasta Człuchów znajdują się następujące formy prawnej ochrony przyrody
ustanowione na mocy Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92,
poz.880):


Obszar Chronionego Krajobrazu „Zespół Jezior Człuchowskich ”;



Użytki ekologiczne



pomniki przyrody.

5.1. Obszar Chronionego Krajobrazu „Zespół Jezior Człuchowskich ”.
Obszar Chronionego Krajobrazu „Zespół Jezior Człuchowskich” utworzony został w 1981
uchwałą X/42/81 WRN w Słupsku. Aktualnie zapisy dotyczące zakazów i nakazów
obowiązujących na obszarze chronionego krajobrazu regulowane są przez:
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Rozporządzenie Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie
obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. U. Woj.
Pomorskiego Nr 29, poz. 585);



Rozporządzenie Nr 23/07 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie
pomorskim.

Na terenie położonym w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują następujące
zasady:
1. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w
rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; Zakaz
nie dotyczy terenów przewidzianych na lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na
środowisko nie jest obowiązkowe, jeżeli przeprowadzona procedura oceny oddziaływania
na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę OChK;
2. zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
3. zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem
urządzeń wodnych;
4. zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka; Zakaz nie dotyczy udokumentowanych złóż piasku i
żwiru, których eksploatacja nie będzie powodowała zmiany stosunków wodnych,
zagrożenia dla chronionych ekosystemów oraz gatunków roślin i zwierząt;
5. zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych;
6. zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów
rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów
służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej; Zakaz nie
dotyczy:
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obszarów zwartej

zabudowy,

gdzie dopuszcza się uzupełnianie zabudowy

mieszkaniowej i usługowej pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii
zabudowy od brzegów wód zgodnie z linią występującą na przylegających działkach,


siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy o obiekty
niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania
dotychczasowej linii zabudowy od brzegów wód,



wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów
dostępu do wód publicznych – w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji plaż,
kąpielisk i przystani,



jeżeli w trakcie postępowania strona wykaże brak niekorzystnego wpływu planowanej
inwestycji na chronione w danym obszarze ekosystemy i krajobraz.

5.2. Użytki ekologiczne
Użytek ekologiczny Mokradła nad Jeziorem Łazienkowskim w Człuchowie – położony jest
na terenie lasu komunalnego w Człuchowie, znajdując się jednocześnie w granicach OCHK
„Zespół Jezior Człuchowskich ”. Został utworzony uchwałą Rady Miejskiej w Człuchowie Nr
XVIII/151/2000 z dnia 25 kwietnia 2000 r. Obejmuje powierzchnię 6,41 ha położoną w
obrębie działek nr 12/2 – 21/2 i 12/2 – 19 obręb 64.
Na obszarze użytku ekologicznego „Mokradła nad Jeziorem Łazienkowskim w Człuchowie”
zabrania się:


zmiany stosunków wodnych z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebą ochrony
użytku,



wycinania drzew i krzewów z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebą ochrony
użytku oraz tam gdzie dopuszcza się prowadzenie gospodarki leśnej z zastrzeżeniem
wykonywania cięć w okresie zimowym i po zamarznięciu gruntu; niszczenia roślin
zielnych;



niszczenia pokrywy glebowej i zmiany sposobu użytkowania;



zasypywania terenu, wysypywania u wylewania odpadów, śmieci oraz innego
zanieczyszczania terenu.

5.3. Pomniki przyrody
W granicach miasta znajdują się 33 pomniki przyrody, zatwierdzone uchwałą Nr VII/34/2007
Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 marca 2007 w sprawie uznania za pomniki przyrody
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drzew znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. U. Woj. Pomorskiego, Nr
110, poz. 1782). W większości pomniki ochroną są objęte indywidualne drzewa, a w dwóch
przypadkach ochroną grupy 5 i 6 drzew. Łącznie ochroną pomnikową objęte zostały 42
drzewa, najczęściej okazałe buki pospolite o obwodach przekraczających 300 cm. Wszystkie
pomniki zlokalizowane są na niewielkim obszarze położonym na terenie założenia parkowego
- tzw. Lasku Luizy.

5.4. Zieleń miejska
Urządzona zieleń o charakterze zieleńców i parków nie zajmuje w Człuchowie znacznych
powierzchni. Najważniejszym i najcenniejszym założeniem o charakterze parkowym,
miejscami także leśno – parkowym jest Park Miejski „Lasek Luizy” na półwyspie Kujawy.
Pozostałych założeń zieleni jest tu niewiele. Wyróżniają się tu następujące niewielkie
powierzchnie zieleni:


przed budynkiem szpitala – ul. Szczecińska;



zieleń przy Urzędzie Gminy – ul. Szczecińska;



w sąsiedztwie Rynku;



w obrębie placu Bohaterów.

Na wyróżnienie zasługują także niektóre zadrzewienia przyuliczne::


aleja drzew (kasztanowców) wzdłuż al. Wojska Polskiego;



fragmenty alei drzew wzdłuż ul. Kamiennej;



aleja drzew wzdłuż ul. Chrobrego (proponowany zbiorowy pomnik przyrody).

6. Ochrona środowiska kulturowego
Miasto znajduje się w obrębie, wyróżnionego w Planie, mikroregionu historycznokulturowego ”ziemia człuchowska”, na obszarze charakteryzującym się wysokimi
wartościami kulturowymi.

Zasadnicze kierunki rozwoju w zakresie dziedzictwa kulturowego to utrwalenie
wielokulturowej tożsamości historycznej regionu z zachowaniem lokalnych odrębności oraz
wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego jako ważnego elementu rozwoju
gospodarczego i promocji województwa.
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Miasto Człuchów zostało określone w Planie jako szczególne miejsce predestynowane do
utworzenia parku kulturowego w oparciu o zespół kulturowo-krajobrazowy zamku i Starego
Miasta wraz z otoczeniem.

IV.

Zasoby pracy

1. Ludność

NA DZIEŃ 31-12-2010
Mężczyźni (M)

Kobiety (K)

Wiek

Liczba

Wiek

Liczba

0–2

218

0–2

204

3

65

3

73

4–5

148

4–5

129

6

58

6

76

7

54

7

66

8 – 12

335

8 – 12

322

13 – 15

215

13 – 15

210

16 – 17

197

16 – 17

152

18

88

18

74

19 – 20

191

19 – 20

199

21 – 40

2271

21 – 40

2215

41 – 60

2078

41 – 60

2387

61 – 65

409

61 – 65

476

66 – 70

201

66 – 70

308

71 – 81

263

71 – 81

446

> 81

78

> 81

200

SUMA (K)

7537

SUMA (M)

6869

RAZEM M+K

14406

NA DZIEŃ 31-12-2011
Mężczyźni (M)

Kobiety (K)

Wiek

Liczba

Wiek

Liczba

0–2

219

0–2

181

3

66

3

72

4–5

136

4–5

131

17
6

70

6

71

7

57

7

74

8 – 12

307

8 – 12

321

13 – 15

221

13 – 15

199

16 – 17

159

16 – 17

150

18

103

18

74

19 – 20

178

19 – 20

172

21 – 40

2267

21 – 40

2198

41 – 60

2020

41 – 60

2328

61 – 65

467

61 – 65

537

66 – 70

204

66 – 70

298

71 – 81

267

71 – 81

452

> 81

81

> 81

231

SUMA (K)

7489

SUMA (M)

6822

RAZEM M+K

14311

NA DZIEŃ 31-12-2012
Mężczyźni (M)

Kobiety (K)

Wiek

Liczba

Wiek

Liczba

0–2

202

0–2

187

3

78

3

67

4–5

132

4–5

146

6

72

6

55

7

69

7

70

8 – 12

299

8 – 12

324

13 – 15

192

13 – 15

192

16 – 17

146

16 – 17

140

18

92

18

79

19 – 20

191

19 – 20

144

21 – 40

2251

21 – 40

2185

41 – 60

1959

41 – 60

2235

61 – 65

485

61 – 65

581

66 – 70

234

66 – 70

318

71 – 81

260

71 – 81

452

18
> 81
SUMA (M)

90
6752

RAZEM M+K

> 81

240

SUMA (K)

7415

14167

2. Bezrobocie

Jednostka miary

2010

2011

2012

BEZROBOCIE
Bezrobotni zarejestrowani wg płci
ogółem

osoba

1024

841

944

mężczyźni

osoba

495

397

509

kobiety

osoba

529

444

435

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci
ogółem

%

10,5

8,7

9,9

mężczyźni

%

9,8

7,9

10,2

kobiety

%

11,2

9,6

9,7

ogółem

osoba

4207

4143

4160

mężczyźni

osoba

2126

2078

2005

kobiety

osoba

2081

2065

2155

PRACUJĄCY WEDŁUG INNEGO PODZIAŁU NIŻ PKD
Pracujący wg płci

V.

Teren i korzyści miejsca

1. Uwarunkowania zewnętrzne

1.1. Położenie w strukturze funkcjonalno – przestrzennej województwa
Miasto Człuchów położone jest w zachodniej, peryferyjnej strefie regionu, na obszarach o
charakterze rolniczym, wskazanych do prowadzenia wysokotowarowej gospodarki rolnej. W
strukturze funkcjonalno-przestrzennej teren ten znajduje się w obszarze aktywizacji
kształtowanym przez korytarze rozwojowe: południowy i zachodni, miejscu rozwoju
różnorodnych działalności powiązanych przede wszystkim z rozwojem infrastruktury
technicznej i obsługą rolnictwa.
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Teren miasta znajduje się w zasięgu skrzyżowania dwóch planowanych regionalnych
korytarzy transportowych: „południowego” (Malbork – Tczew - Starogard Gdański –
Chojnice –Człuchów; droga krajowa nr 22, linia kolejowa nr 203) oraz „zachodniego”
(Słupsk - Miastko – Szczecinek - Człuchów; droga krajowa nr nr 21 i 25, linia kolejowa nr
405). Ranga korytarza „południowego” uzależniona jest od przyszłego znaczenia całej strefy
południowego Bałtyku jako europejskiej strefy rozwojowej (obszar projektu Szafirowy Łuk).

Miasto Człuchów leży w strefie peryferyjnej - przełamywania regresu społecznego i
gospodarczego, w tym zmniejszanie skali bezrobocia, wymagającej aktywizacji (przede
wszystkim przy pomocy czynników zewnętrznych). Istotna rola przypadać tu będzie węzłom
osadniczym aktywizującym otoczenie obszaru, tj. miastom: Słupsk, Lębork, Człuchów,
Chojnice, Czersk, Bytów i Miastko. Do głównych celów należy utrwalanie funkcji
miastotwórczych (bazy ekonomicznej) oraz tworzenie warunków dla lokalizacji inwestycji
wykorzystujących walory położenia przy drodze nr 22.

1.2. Rola w sieci osadniczej
W systemie obsługi miasto Człuchów pełni rolę ośrodka powiatowego. W strukturze sieci
osadniczej województwa miasto położone jest w obszarze zachodnim. Na obszarze tym
przewiduje się m.in.: migracyjny odpływ ludności, szczególnie młodej i wykształconej,
wzrost udziału ludności utrzymującej się z usług turystycznych, wzrost wyjazdów do pracy w
miastach oraz postępujący proces starzenia się wsi.

Szlaki transportowe, odległości: Człuchów leży na przecięciu dróg krajowych DK25 i DK22.
Odległości względem innych miast: od Koszalina 99 km na południowy wschód, od Słupska
120 km na południe, od Gdańska 135 km na południowy zachód, od Bydgoszczy 90 km na
północny zachód, od Piły 80 km na północny wschód, od Chojnic 15 km na zachód.

Walory ukształtowania terenu:
• Interesujące sąsiedztwa: Chojnice, jezioro Charzykowskie, Kaszuby, Krajna
• Zasoby historyczne:
• Ważne wydarzenia historyczne: załącznik
• Legendy: Gród Słucha, Studnia Boguszki, Człuchowski Szewczyk, Duch szarej damy,
Śluby Jakuba Wejhera, Bal Czarta Rychonka, Skarb rozbójnika Materny
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• Unikatowe walory geograficzne
• Pod jakim względem terytorium miasta jest wyjątkowe: cztery jeziora w mieście, park
w centrum, korzystny mikroklimat, zabytki: zamek, kościół, Lasek Luizy,
średniowieczny układ urbanistyczny centrum
• Ciekawe miejsca i atrakcje: rynek, park, zamek, plaża z molo, park atrakcji ze
zjeżdżalniami wodnymi, parkiem linowym, minigolfem, miejscem rekreacji z grillem,
basen, place zabaw, Miejski Dom Kultury,
• Miejsca pamięci: cmentarz komunalny, stary cmentarz, pomnik na Placu Bohaterów
(symbolizuje dwa ważne wydarzenia 1466, kiedy znalazł się w granicach Królestwa
Polskiego i 1945 – powrót do Polski, widnieje na nim napis „Tym, którzy miastu
przywracali polskość”), teren przed gimnazjum - dawny cmentarz żydowski –
ustawiono głaz pamiątkowy „Pamięci Żydów Człuchowa pochowanych na tym
cmentarzu. Cześć ich błogosławionej pamięci”), teren podzamcza wschodniego –
dawny cmentarz ewangelicki – ustawiono głaz z napisem „Cmentarz ewangelicki
1844-1945”
• Miejsca ładne z widoku: rynek, zamek, Plac Bohaterów, park Lasek Luizy, kładka,
odnowiona część plaży OSIR – molo i park atrakcji
• Miejsca brzydkie: amfiteatr na plaży OSIR, ul. Krasickiego w centrum, budynki
Baltony i PSS na deptaku, „rolnik”
• Przestrzenie publiczne: miejsca imprez: rynek, polana rodzinna w Lasku Luizy, plaża
OSIR, stadion OSIR
• Kontakty ponadlokalne i międzynarodowe: miasta partnerskie (Uslar, Conches,
Kaniów,), współpraca z Akademią Pomorską.

2. Warunki i jakość życia mieszkańców

2.1. Sieć usług
2.2. Sieć dużych obiektów handlowych w Człuchowie

W Człuchowie w ostatnich latach powstały większe obiekty handlowe, większość przy „małej
obwodnicy” (dwie Biedronki – al. Jana Pawła II, Tesco – ul. Kasztanowa), część przy os.
Wazów i Piastowskiego – Sano, ul. Wyszyńskiego oraz Lidl – ul. Średnia, w centrum miasta
– Sano. Ponadto w mieście funkcjonuje ok. 25 mniejszych sklepów spożywczych lub
spożywczo przemysłowych.
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2.3. Oświata i nauka
Miasto Człuchów jest organem prowadzącym dla 1 przedszkola publicznego, 1 szkoły
podstawowej i 1 gimnazjum, oraz organem dotującym cztery przedszkola niepubliczne oraz
gimnazjum niepubliczne STO. W roku 2013 powstały także na terenie miasta trzy żłobki
niepubliczne założone i prowadzone przez Fundację Pozytywne Inicjatywy z Pucka. Pierwszy
Żłobek nr 46 znajduje się przy ul. Szkolnej w budynku Gimnazjum, drugi (Żłobek nr 47) na
ul. Czarnieckiego oraz trzeci (Żłobek nr 48) na ul. Kusocińskiego w budynku OHP. Do
każdego żłobka zapisanych jest 15 dzieci. Gmina Miejska Człuchów nie ponosi kosztów
finansowych związanych z utrzymaniem tych żłobków. Stan organizacji placówek
edukacyjnych roku szkolnym 2012/2013 obrazuje tabela.

Wyszczególnienie

Liczba
oddziałów

Liczba uczniów

1. Przedszkole Miejskie im. Jacka i Agatki

7

208

2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Przyjaciół Ziemi

40

935

3. Gimnazjum Nr 1 im. K. Jagiellończyka

18

399

4. Niepubliczne Gimnazjum STO

3

55

4. Przedszkole Niepubliczne BAJKA z Grupą Żłobkową

3

79

3

63

6. Centrum Edukacyjne Akademia Przedszkolaka

1

17

7. Muzyczny Punkt Przedszkolny PIANO

3

72

78

1828

5. Centrum Edukacyjne Przedszkole Niepubliczne
MOTYLEK z oddz. integracyjnym

Razem

Sieć szkół podstawowych i gimnazjów zabezpiecza w pełni aktualne potrzeby mieszkańców
miasta, a sieć publicznych przedszkoli uzupełnianych przedszkolami niepublicznymi stwarza
możliwość korzystania z usług przedszkoli dla ponad 90 % dzieci w wieku przedszkolnym i
zasadniczo odpowiada obserwowanemu popytowi. Liczną grupę wychowanków przedszkoli i
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uczniów szkół stanowią mieszkańcy innych gmin w największym stopniu Gminy Człuchów.
Zawarto stosowne porozumienie w sprawie finansowania kosztów utrzymania dziecka w
przedszkolu.
Zadania z zakresu oświaty i wychowania realizują nauczyciele zatrudnieni wg danych SIO z
dnia 31.03.2013 na 134,42 etatach kalkulacyjnych – 129 nauczycieli zatrudnionych na
pełnym etacie, 25 zatrudnionych w niepełnym wymiarze zatrudnionych w szkole
podstawowej, gimnazjach i przedszkolach, włącznie ze stanowiskami bibliotekarza,
pedagoga, nauczycieli świetlicy szkolnej i innych. Gmina posiada dobrze przygotowaną
kadrę, bowiem na129 etatów pedagogicznych – 82,66 etatów to nauczyciele dyplomowani,
19,43 to nauczyciele mianowani, 18,22 – nauczyciele kontraktowi i tylko 1,11 to nauczyciele
stażyści.
Struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopni awansu zawodowego
w roku szkolnym 2011/2012

W Człuchowie zlokalizowany jest ponadto Zespół Szkół Sportowych przy ul.
Koszalińskiej 2,w którego skład wchodzą: sportowa szkoła podstawowa, gimnazjum sportowe
i liceum sportowe. Organem prowadzącym dla Zespołu jest Starostwo Powiatowe w
Człuchowie.
Ponadto przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym na ul. Batorego 24 (834-2416), znajduje się:
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Specjalna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,



Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Absolwenci gimnazjum mogą kontynuować naukę w trzech typach szkół. Struktura
szkolnictwa ponadgimnazjalnego przedstawia się następująco:


Liceum Ogólnokształcące ul. Kusocińskiego 1



Liceum

Ogólnokształcące

Społecznego

Towarzystwa

Oświatowego,

ul.

Jana

Sobieskiego 7a


Zespół Szkół Technicznych, ul. Koszalińska 2



Zespół Szkół Agrobiznesu, ul. Parkowa 2



Zespół Szkół Sportowych, ul. Koszalińska

Młodzież oraz dorośli mogą się również kształcić w funkcjonujących w mieście szkołach
policealnych, jak i mogą podjąć naukę na studiach wyższych:


Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych, ul. Parkowa 2,



Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, ul. Witosa 20,



Zakład Doskonalenia Zawodowego Słupsk, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul.
Koszalińska 3,



Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Szczecińska 8.

3. Uwarunkowania rozwoju systemu komunikacyjnego miasta

Człuchów

stanowi

ważny

węzeł

komunikacji

drogowej,

łączący

główne

szlaki

komunikacyjne w kierunku wschód zachód i północ – południe. Największe znaczenie mają
to drogi krajowe nr 22 i nr 25. Ponadto układ drogowy miasta tworzą: droga wojewódzka nr
188, drogi powiatowe i drogi gminne.

3.1. Istniejący układ drogowy miasta
3.1.1. Drogi krajowe:
1) droga krajowa nr 22 relacji Kostrzyń – Gorzów Wlkp. – Człuchów – Tczew – do przejścia
granicznego z Rosją (Obwód Kaliningradzki) – klasa techniczna GP, tj droga główna ruchu
przyspieszonego.
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W granicach miasta trasa DK nr 22 biegnie al. Wojska Polskiego, al. Jana Pawła II (tzw. mała
obwodnica) i ulicą Szczecińską. W wyniku modernizacji i przebudowy drogi na terenie
miasta:
- wykluczone zostały prawie wszystkie bezpośrednie zjazdy z działek i posesji na tę
drogę,
- ograniczono liczbę skrzyżowań,
- nastąpiła wyraźna poprawa bezpieczeństwa ruchu,
- a także zmniejszona uciążliwość hałasu dla zabudowy istniejącej w sąsiedztwie w
wyniku montażu ekranów głównie w pobliżu skrzyżowań.
W obecnym przebiegu DK nr 22 obsługuje miasto poprzez skrzyżowania z układem ulicznym
miasta:
a) odcinek al. Wojska Polskiego od granicy miasta do ronda Jana Pawła II:
- z ul. Chojnicką,
- z ulicami Zagłoby i Poniatowskiego,
- z ulicami Wołodyjowskiego i Kołłątaja,
- dwa z ul. Bema,
- z ul. Jagiellońską i Brzezińskiego,
- bez wjazdu na al. Wojska Polskiego na tym odcinku są ul. Zielona i Chrobrego;
b) odcinek od ronda Jana Pawła II do ul. Koszalińskiej:
- z ul. Jerzego z Dąbrowy i wjazdem na drogę serwisową do ul. Kasztanowej,
obsługującą m.in. teren stadionu OSIR,
- wjazd do bazy PKS;
c) na odcinku od skrzyżowania z ul. Koszalińską do skrzyżowania z ul. Szczecińską jest tylko
jedno skrzyżowanie – z ul. Traugutta;
d) na odcinku ul. Szczecińskiej od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do granic miasta są tylko
wjazdy na polne drogi do zabudowy na os. Witosa, ten rejon miasta obsługiwany jest przede
wszystkim przez ul. Kamienną,

Biorąc pod uwagę uzyskane parametry drogi, odległości pomiędzy skrzyżowaniami można
uznać, że w istniejącym przebiegu przez miasto droga krajowa nr 22 posiada parametry drogi
klasy Z – zbiorcza. Ze względu na istniejące zainwestowanie nie jest możliwe dalsze
ograniczanie dostępu do drogi, a tym samym podniesienie jej parametrów do klasy GP –
droga główna ruchu przyspieszonego. Takie parametry droga może uzyskać wyłącznie
poprzez realizację tzw, dużej obwodnicy Człuchowa.
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2) droga krajowa nr 25 relacji Koszalin – Bydgoszcz, klasa techniczna G, tj droga główna.
W granicach miasta trasa DK nr 25 biegnie przez zabytkowe centrum miasta, ulicami
Batorego, Zamkową, Dworcową i Słowackiego. Rzeczywiste parametry DK nr 25 w
granicach miasta to klasa L – droga lokalna, obsługująca poprzez bezpośrednie zjazdy
przylegające do niej nieruchomości a poprzez liczne skrzyżowania również przylegające
tereny, w tym zabytkowe śródmieście Człuchowa.

Wg oceny zarządcy dróg krajowych tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
oddział w Gdańsku, Rejon w Człuchowie (77- 300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1 A) stan
infrastruktury dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta jest zadowalający z
wyjątkiem ulic Dworcowej i Słowackiego, na których przebudowę jest opracowywany (na
zlecenie Miasta Człuchowa) projekt budowlano – wykonawczy.
3.1.2. Droga wojewódzka nr 188
Relacji Człuchów – Złotów – Piła.
W granicach miasta trasa DW nr 188 biegnie ulicą Plantową. Wg planu zagospodarowania
przestrzennego województwa pomorskiego planowana klasa techniczna Z – droga zbiorcza.
Długość drogi wojewódzkiej w granicach miasta wynosi 1,130 km.
3.1.3. Drogi powiatowe
Powiatowy Zarząd Dróg w Człuchowie zarządza pięcioma drogami powiatowymi w
granicach administracyjnych Człuchowa. Dwie z nich jak ul. Sienkiewicza i Traugutta mają
przebieg poza miasto, a pozostałe tj. ul. Długosza, Średnia i Sobieskiego mają charakter
miejski. Stan nawierzchni na ulicach powiatowych jest dobry. Ulice Długosza i Średnia
posiadają nową nawierzchnię jezdni, chodników i parkingów. W latach 2006 – 2007 została
przebudowana ulica Długosza, Średnia i Wyszyńskiego

Powstały nowe miejsca parkingowe i zwiększyło się bezpieczeństwo pieszych na
skrzyżowaniu przy pL. Bohaterów.
Łączna długość dróg powiatowych na terenie miasta wynosi 4,307 km. Długość
poszczególnych dróg powiatowych w mieście kształtuje się następująco:

1

Nr drogi

Nazwa drogi

Długość (km)

2521G

ul. Sienkiewicza

1,322

26
2

2538G

ul. Traugutta

1,517

3

2564G

ul. Sobieskiego

0,376

4

2565G

ul. Średnia

0,619

5

2566G

ul. Długosza

0,473

3.1.4. Drogi gminne
Wykaz publicznych dróg gminnych wg klasyfikacji technicznej wynikającej z ustaleń
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg Uchwały nr
XVI/125/2004 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 31 marca 2004 roku.
Nazwa ulicy

Nr drogi

Klasa techniczna

1

ul. Jerzego z Dąbrowy

234016G

Z- ulica zbiorcza

2

ul. Bolesława Chrobrego

234006G

L – ulica lokalna

3

ul. Chojnicka

234008G

L – ulica lokalna

4

ul. Dworcowa

234011G

L – ulica lokalna

5

ul. Tadeusza Kościuszki

234018G

L – ulica lokalna

6

ul. Kołłątaja

234021G

L – ulica lokalna

7

ul. Kamienna

234029G

L – ulica lokalna

8

ul. Leśna

234030G

L – ulica lokalna

9

ul. Adama Mickiewicza

234034G

L – ulica lokalna

10

ul. S.A. Poniatowskiego

234036G

L – ulica lokalna

11

ul. Szczecińska

234042G

L – ulica lokalna

12

al. Wojska Polskiego,

234045G

L – ulica lokalna

13

ul. Zielona,

234049G

L – ulica lokalna

14

ul. Zamkowa (fragment)

234051G

L – ulica lokalna

15

ul. Zagłoby

234048G

L/D–ulica lokalna na odc. dojazdowa

16

ul. Armii Krajowej,

234001G

D – ulica dojazdowa

17

ul. Gen. Bema,

234002G

D – ulica dojazdowa

18

ul. W. Broniewskiego,

234003G

D – ulica dojazdowa

19

ul. Brzezińskiego,

234004G

D – ulica dojazdowa

20

ulica bez nazwy - łącząca 234005G

D – ulica dojazdowa

ul.Chrobrego

z

ul.

Jagiellońską
21

ul. Czarneckiego,

234007G

D – ulica dojazdowa
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22

ul. Chopina,

234009G

D – ulica dojazdowa

23

ul. J. Dąbrowskiego,

234010G

D – ulica dojazdowa

24

ul. Felczaka,

234012G

D – ulica dojazdowa

25

ul. Garbarska,

234013G

D – ulica dojazdowa

26

ul. Mjr Hubala,

234014G

D – ulica dojazdowa

27

ul. Jagiellońska

234015G

D – ulica dojazdowa

28

ul. Kasztanowa,

234017G

D – ulica dojazdowa

29

ul. Kosynierów,

234019G

D – ulica dojazdowa

30

ul. Kmicica,

234020G

D – ulica dojazdowa

31

ul. K. Kościńskiego,

234022G

D – ulica dojazdowa

32

ul. Królewska,

234023G

D – ulica dojazdowa

33

ul. Kwiatowa,

234024G

D – ulica dojazdowa

34

ul. Krótka, ,

234025G

D – ulica dojazdowa

35

ul. Krasickiego,

234026G

D – ulica dojazdowa

36

ul. Kraszewskiego

234028G

D – ulica dojazdowa

37

ul. Krzyżowa,

234027G

D – ulica dojazdowa

38

ul. Łąkowa,

234031G

D – ulica dojazdowa

39

ul. Moniuszki,

234032G

D – ulica dojazdowa

40

ul. Mieszka I,

234033G

D – ulica dojazdowa

41

ul. Polna,

234035G

D – ulica dojazdowa

42

ul. Macieja Rataja,

234040G

D – ulica dojazdowa

43

ul. Szkolna,

234041G

D – ulica dojazdowa

44

ul. Słoneczna,

234043G

D – ulica dojazdowa

45

ul. Wyszyńskiego

234044G

46

ul. Wołodyjowskiego,

234046G

D – ulica dojazdowa

47

ul. Wejhera,

234047G

D – ulica dojazdowa

48

ul. Zatorze,

234050G

D – ulica dojazdowa

49

ul. Żółkiewskiego,

234052G

D – ulica dojazdowa

50

ul. Rzemieślnicza,

234053G

D – ulica dojazdowa

51

ul. Jeziorna

234054G

D – ulica dojazdowa

52

plac Bohaterów,

234037G

D – ulica dojazdowa

53

plac Wolności,

234038G

D – ulica dojazdowa

54

Rynek,

234039G

D – ulica dojazdowa
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Pozostałe drogi będące własnością miasta mają status dróg wewnętrznych.

3.3. Infrastruktura transportowa
Na obszarze miasta krzyżują się drogi krajowe nr 22 Kostrzyn – Człuchów – Chojnice Elbląg i nr 25 Bobolice-Bydgoszcz. Ponadto na obszarze miasta bierze swój początek droga
wojewódzka nr 188 Człuchów –Debrzno – Złotów - Piła. Przez miasto biegnie linia kolejowa
znaczenia państwowego nr 210 Chojnice – Czarne oraz lokalna linia miejscowego znaczenia
nr 413 (ruch pasażerski zawieszony).

4. Historyczne jednostki krajobrazowe
W toku historycznego rozwoju osadnictwa związanego z obecnym Człuchowem wykształciły
się charakterystyczne dla obecnego miasta miejsca, tworzące specyficzne jednostki
krajobrazowe:
4.1. Grodzisko z IX-XI
położone w na cyplu Jeziora Urzędowego (Człuchowskiego) w rejonie ul. Dworcowej i ul.
Grodzisko. Jest to grodzisko nizinne, pierwotnie pierścieniowate, o dość łagodnych stokach,
otoczone od północy i zachodu wodami jeziora, a od wschodu i południa wąskim pasmem
podmokłych łąk. Podstawa grodziska wynosi 140x117m. Obiekt jest silnie zniszczony
trwającą ciągle uprawą roli. Badania weryfikacyjno – sondażowe były prowadzone były przez
Instytut Archeologii UMA w Poznaniu w 1965 roku. Na południe od grodziska odkryto
przypadkowo cmentarzysko szkieletowe, w czasach niemieckich, przy budowie drogi do
Ględowa (A.Lissauer 1887 r.). Zawartość grodziska można wyjaśnić przeprowadzając
szeroko płaszczyznowe badania archeologiczne.
4.2. Osada otwarta z IX-XII w.
Osada była usytuowana w miejscu III przedzamcza warowni człuchowskiej, inne osady
otwarte wczesno i późnośredniowieczne na południowych stokach jezior. Do czasów
dzisiejszych nie zachowały się żadne widoczne ślady tej osady, w każdym razie ślady te nie
zostały ujawnione, być może badania archeologiczne na zamku są w stanie tą kwestię
wyjaśnić.
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4.3. Zamek krzyżacki
Zbudowany w latach 1312- 1365, częściowo na terenie m. in. wyżej wymienionej osady.
Zamek w Człuchowie uchodził za niezwykle trudną do zdobycia twierdzę. Wojska Jagiełły
musiały w 1414 r. odstąpić od jego murów. Podobnie było w roku 1433.
Zamek w Człuchowie zdobyty został
przez

wojska

Kazimierza

Jagiellończyka w 1454 (za komtura
Jana

Raabego).

trzynastoletniej
zamek

Podczas

wojny

Krzyżacy

zajęli

zaledwie

na

cztery

dni.

Później, w 1656, człuchowski zamek
opanowali

Szwedzi

(po

kilkumiesięcznym oblężeniu), którzy
zajmowali go do 1657. W latach
1466-1770

zamek

był

siedzibą

starostów polskich. W latach 1633-1637 zbudowano dla nich nowy dwukondygnacyjny
budynek na terenie zamku. Po rozbiorach Człuchów przypadł Prusom. Po pożarze miasta w
1793 król Fryderyk Wilhelm II polecił rozebrać mury zamkowe, by pozyskać materiał do
odbudowy budynków miejskich. W 1811 istniała już tylko wieża.

Budynki mieszkalne, w których znajdowała się kaplica, refektarz, kapitularz, komnata
komtura i braci-rycerzy, ustawione były w kształcie czworoboku, wokół wewnętrznego
dziedzińca. Zbudowany na planie kwadratu, ceglany zamek wysoki otaczały podwójne mury
obronne z basztami.
Na zamku wysokim znajdowała się
ośmioboczna wieża (o wysokości 40
m, mająca 11 kondygnacji nad ziemią i
2 poziomy lochów). Wejście do niej
znajdowało się na wysokości 15 m
ponad poziomem dziedzińca.
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W jej lochach zapewne Krzyżacy więzili skazanych na śmierć głodową. Na początku XX w.
znaleziono w nich wiele szkieletów i czaszek ludzkich. W jednej z nich więziono kobiety
oskarżone o konszachty z diabłem – tę wieżę nazwano wieżą czarownic. Do naszych czasów
zachowały się jedynie resztki ścian zamku wysokiego i pozostałości po murach obwodowych
z wieżą czarownic, a także 40-metrowa, średniowieczna wieża zamkowa.

Zespół zamkowy / zamek pokrzyżacki wraz z otoczeniem (park, fosy, stare mury kamienne)
jest umieszczony w rejestrze zabytków, nr rejestru zabytków 35, data wpisu 25 – 05- 1955r,
nr decyzji 89.

Wznowione zostały prace archeologiczne na terenie założenia zamkowego w Człuchowie.
Wykopaliska objęły obszar międzymurza Zamku Wysokiego w tym zespół przedbramia oraz
dziedziniec. Ich celem było rozpoznanie charakteru i chronologii nawarstwień kulturowych
znajdujących się w tym obszarze. Wyniki prac wykopaliskowych mają posłużyć opracowaniu
koncepcji rewitalizacji tej części założenia, która między innymi zakłada obniżenie terenu i
odsłonięcie fundamentów zabudowań i parchamów broniących dostępu do Zamku
Wysokiego.

Plan założenia zamkowego w Człuchowie
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Ostatnia brama - zachowana do dziś - to główny wjazd na dziedziniec Zamku Wysokiego.

W toku prac terenowych udało się również ustalić chronologię powstawania poszczególnych
elementów zabudowy. Z poczynionych spostrzeżeń wynika, że jako pierwszy zbudowany
został główny budynek zamkowy (Zamek Wysoki). Dopiero później wzniesiono I i II
parcham oraz budynek przedbramia. Niewykluczone, że proces budowy poszczególnych
elementów był rozciągnięty nawet do początku XV wieku.
4.4. Lasek Luizy
W latach 1856 – 1880 na półwyspie zamkowym powstaje Park Luizy (Lasek Luizy). Są to
urządzone w stylu angielskim tereny rekreacyjne, mające w efekcie charakter kurortowego parku, w
którym znajdują się między innymi:
 zagospodarowanie parkowe dawnego Człuchowskiego Bractwa Kurkowego, w tym leśna
restauracja, Strzelnica, zbudowana w 1856 roku, rozbudowana w 1879 roku, tzw „Ogród
strzelecki”,

32
 zakład kąpielowy z łazienkami dla pań i panów oraz przystań dla łodzi, zbudowane w 1884
roku,
 hala koncertowa (sportowa), zbudowana w 1906 roku, boiska i place tenisowe.
Zabudowę przy al. Wojska Polskiego z półwyspem łączy kładka wybudowana w II poł. XIX
wieku przez właściciela browaru Ley`a, aby ułatwić chętnym dotarcie do restauracji w Parku
Luizy. Kładka zaczyna się tuż przy budynku dawnego browaru rodziny Leyów.

Cały zespół przestrzenny Lasku Luizy jest wpisany do rejestru zabytków - nr rejestru
zabytków A - 1820, decyzja z dnia 04.12.2007 r., nr PWKZ.R.4190/7/2330/2007.

W roku 2006 powstał „Projekt rewitalizacji zieleni zabytkowej założenia parkowego „Lasek
Luizy” w Człuchowie” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu
państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
sporządzony przez Europejską Fundację Ochrony Zabytków.

Opracowanie nie obejmuje terenu historycznych łazienek i przystani wodnej oraz podzamcza.
Obszary te wymagają odrębnych opracowań wykonanych w uzgodnieniu z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.
4.5. Miasto lokacyjne (1348r.)
Człuchów otrzymał prawa miejskie w 1348 roku. Miasto lokowano na prawie chełmińskim,
miało kształt zbliżony do czworoboku, o zaokrąglonych narożnikach od pn. – wsch. i pd. wsch. Założenie urbanistyczne opierało się na dwóch głównych osiach:
 na kierunku wsch. – zach. była to droga łącząca miasto z zamkiem poprzez most zwodzony
nad fosą – obecna ulica Kościelna, biegnąca po północnej stronie Rynku,
 na kierunku pn – pd najważniejsza była obecna ulica Królewska, biegnąca po zachodniej
stronie Rynku.
Dyskusyjna jest kwestia wschodniego kwartału przy Rynku. Prawdopodobnie w pierwotnym
układzie średniowiecznym, był on wolny od zabudowy. Dopiero w wyniku regulacji zabudowy
przez mierniczego Gronemanna w latach 1793 – 1810 powstała tu zabudowa a sam plac Rynku
uległ pomniejszeniu.

Miasto nie miało murów miejskich. Zamiast nich z trzech stron były fosy, natomiast od wschodu
twierdza zamkowa. W latach 1786 i 1793 miasto nawiedziły wielkie pożary. Spaliła się pierwotna
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głównie drewniana zabudowa. Nowe budynki powstawały w większości jako murowane.
Zabudowa na Starym Mieście została bardzo zniszczona w ostatnich tygodniach II wojny
światowej.

W 1810 roku została zasypana głęboka fosa wzdłuż zachodniej granicy miasta lokacyjnego. W jej
miejscu powstała ulica Długa łącząca przedmieścia Chojnickie i Południowe oraz i trzy kwartały
zabudowy. Ul. Długa obecnie nie istnieje. Miasto w okresie międzywojennym w zasadzie nie
rozwijało się w tym kierunku. Kilka budynków mieszkalnych wielorodzinnych powstało przy ulicy
Średniej. W rejonie obecnego skrzyżowania ulic Średniej i Traugutta powstała wieża ciśnień, do
dzisiaj będąca jedną z charakterystycznych dominant Człuchowa obok wież zamku i dawnego
kościoła ewangelickiego na Wzgórzu Zamkowym i kościoła pw. św. Jakuba na Starym Mieście.
Od 1780 roku trwają w Człuchowie wielkie prace melioracyjne. Jezioro Urzędowe poprzez rzekę
Chrząstawę otrzymało wówczas pośrednio odpływ aż do Noteci a Jezioro Kołdowskie aż do Brdy.
W wyniku tego zabiegu wody jezior opadły o 3-4 m a miasto uzyskało nowe tereny o powierzchni
ok. 24 ha położone między jeziorem a drogą do Debrzna (ciąg obecnych ulic Zamkowej i
Plantowej) oraz po południowej stronie drogi Chojnickiej (obecnie al. Wojska Polskiego).
Wcześniej Jezioro Urzędowe stanowiło jeden zbiornik wodny i sięgało prawie do miejscowości
Rychnowy.
W połowie XIX wieku po wschodniej stronie ulicy Zamkowej pojawia się zabudowa
mieszkaniowa. W 1859 władze miejskie przejęły stary budynek sądu przy ul. Zamkowej i po
nadbudowaniu o 1 kondygnację od 1892 r była tu siedziba władz miejskich. Przy ul. Garbarskiej w
1889 roku powstaje rzeźnia, przy niewielkim placu, sięgającym bezpośrednio do Jeziora
Urzędowego.
4.6. Przedmieścia
W sąsiedztwie miasta lokacyjnego od XVI wieku rozwijały się przedmieścia:


Przedmieście Południowe Berlińskie, wzdłuż drogi prowadzącej do Wałcza i Debrzna, w
rejonie obecnych ulic Traugutta i Szczecińskiej,



Przedmieście Chojnickie (zwane również Przedmieściem Żydowskim), wzdłuż drogi do
Chojnic,



Przedmieście Wschodnie



Przedmieście Kołdowskie.
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Pomiędzy Starym Miastem a wymienionymi przedmieściami wykształciły się dwa ważne
place miejskie, dzisiaj bardzo ważne w kompozycji całego miasta:


plac Wolności od strony Przedmieścia Chojnickiego,



plac Bohaterów od strony Przedmieścia przy drodze do Wałcza.

1. Przedmieście Chojnickie (zwane również Przedmieściem Żydowskim)
Rozwijające się od poł. XVI w. wzdłuż drogi do Chojnic. Centralnym miejscem jest Nowy Rynek –
obecnie plac Wolności, jest to prostokątny plac utworzony w 1810 roku. Na Przedmieściu
Chojnickim przeważa zabudowa mieszkaniowa.

W XIX wieku w Człuchowie funkcjonowało kilka obiektów o charakterze przemysłowym, wśród
nich browar Ley`a przy drodze do Chojnic (od 1825 roku).

Przy al. Wojska Polskiego 3, znajduje się Muzeum, urządzone w zabytkowym dworku, pozostałym
po zabudowaniach zespołu dworskiego urzędu folwarku Kołdowo.

Dawny dwór, al. Wojska Polskiego 5 (dawna ul. Frontu Narodowego), nr rejestru zabytków 37,
data wpisu 20 – 12- 1965r, nr decyzji 512.

Na początku XX wieku powstają budynki użyteczności publicznej:


poczta (1906r), al. Wojska Polskiego 2



starostwo (1907-1908r), al. Wojska Polskiego 1 (obecnie Urząd Miejski),

U wylotu obecnej ulicy Batorego z placu Wolności znajdowała się synagoga. Jeszcze w okresie
międzywojennym przy drodze do Chojnic znajdował się cmentarz żydowski, współcześnie
zamieniony w park.

2. Przedmieście Południowe Berlińskie
rozwijające się od XVI wzdłuż drogi prowadzącej do Wałcza i Debrzna, w rejonie obecnych ulic
Traugutta i Szczecińskiej. Od strony Starego Miasta ukształtowany został trójkątny plac Bohaterów
(pierwotna nazwa plac Monumentu).

Pierwotnie przedmieście to miało charakter gospodarczy, w połowie XIX wieku budynki
gospodarcze zostały rozebrane, a teren przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową.
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ok. 1920 r. powstaje przy ul. Traugutta zespół zabudowy przeznaczonej dla pracowników
urzędu celnego,



zabudowa mieszkaniowa wzdłuż ul. Szczecińskiej z przełomu XIX i XX wieku, w formie
kamienic i willi, z których najbardziej okazałe to budynki przy ul. Szczecińskiej 10 i 15,

Wzdłuż ulic Szczecińskiej i Traugutta powstają znaczące obiekty użyteczności publicznej,
zachowane do dzisiaj:


Sąd Rejonowy ul. Szczecińska 1, gmach sądu zbudowany w latach 1857-1859 i rozbudowany
w 1882 i 1916 roku,



Szkoła ul. Szczecińska 33 (obecnie Urząd Gminy), budynek z 1901 roku, pierwotnie Szkoła
Nauczycielska tzw. Preparanda,



Szpital Miejski, ul. Szczecińska 31, zbudowany w 1889 r. i przebudowany w 1931 r.,



cmentarz katolicki 1830 rok, istnieje do dzisiaj, planowany do wpisu do rejestru zabytków, ul.
Szczecińska,



budynek Szkoły Miejskiej z 1892 roku przy narożniku ul. Traugutta i Szczecińskiej, obecnie
Centrum Kształcenia Ustawicznego.

3. Przedmieście Kołdowskie
powstaje po 1830 roku, kiedy to miała miejsce parcelacja folwarku Kołdowo. Wzdłuż obecnej
ulicy Batorego powstają wille zamożniejszych obywateli np. nr 12, 15, 22. W latach 1920 –
1930 powstaje zespół zabudowy przy ul. Kościuszki w formie dwukondygnacyjnych domów
wielorodzinnych.

4. Przedmieście Wschodnie
- rozwija się po wybudowaniu w 1876 roku linii kolejowej, w 1904 roku powstaje budynek
dworca. Na Przedmieściu Wschodnim powstają obiekty przemysłowo - składowe a także
zabudowa mieszkaniowa.
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Wytyczone

zostały

kompleksy

dwa

terenów

przemysłowych:


kompleks za dworcem,
w rejonie obecnych ulic
Mickiewicza

i

Towarowej,


kompleks
linią

pomiędzy

kolejową

do

Chojnic a obecną ulicą
Słowackiego,
Zabudowa

o

charakterze

przemysłowo - składowym
jest tam do dnia dzisiejszego.
Pierwsze zakłady przemysłowe powstały przy ul. Dworcowej od przesmyku między jeziorami
do rozwidlenia obecnych ulic Słowackiego i Plantowej: tartak (1888) i cementownia (1896), a
w 1891 roku młyn - ul. Dworcowa 12, młyn parowy od 1896 i mleczarnia.
4.7. Międzywojenne osiedla mieszkaniowe
W okresie międzywojennym powstawały zespoły zabudowy mieszkaniowej, na ogół jako
wypełnianie struktury przestrzennej dotychczasowych przedmieść. Jako nowe założenie
powstał zespół zabudowy u zbiegu ulic Sienkiewicza, Chrobrego, al. Wojska Polskiego i ul.
Jeziornej, prawie do tzw. Lipowego Dworu (Lidenhof). Powstała tu zabudowa głównie
jednorodzinna, bliźniacza.

5. Zasoby dziedzictwa archeologicznego
Znanym badaczem historii osadnictwa Człuchowa i jego okolic był Konstanty Kościński.
Efekty badań opublikował w swojej monografii Człuchowa pt. „Człuchów. Obrazek
historyczno – statystyczny z przeszłości Pomorza”, zamieszczonej w Roczniku XIV, TNT z
1907 roku. Na łamach wypowiada się nt. znalezisk pozyskanych w rejonie Grodziska przy ul.
Dworcowej.

Mapa lokalizacji stanowisk archeologicznych w okolicach Człuchowa:
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1 - epoka kamienia (ogólnie)
2 - schyłek neolitu i początek epoki brązu
3 - osada kultury łużyckiej i pomorskiej
4 - cmentarzyska ludności kultury pomorskiej
5 - stanowiska z okresów wpływów rzymskich
6 - grodziska wczesnośredniowieczne
7 - cmentarzyska wczesnośredniowieczne
8 - osada wczesnośredniowieczna
9 - stanowiska średniowieczne i nowożytne

Wczesnośredniowieczny

kompleks

osadniczy w rejonie Człuchowa:
1 - zamek krzyżacki
2 - grodzisko
3 - osady otwarte
4 - cmentarzysko

W trakcie badań w 1965 r. w sąsiedztwie grodziska, wzdłuż pd – wsch. brzegu Jeziora
Urzędowego odkryto 5 osad otwartych w tym cmentarzysko blisko Grodziska, które zostały
datowane na okres od IX do XI w. W następnych badaniach powierzchniowych w ramach
AZP z 1985 roku natrafiono na kolejne 6 stanowisk wczesnośredniowiecznych w tym rejonie.
5.1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków.
1) Układ urbanistyczny dawnego śródmieścia, nr rejestru zabytków A - 386,
decyzja z dnia 20. 12.1965 r., nr KL.IV-Oa/103/65.
2) Zespół zamku krzyżackiego, nr rejestru zabytków A - 54,
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decyzja z dnia 25. 05.1955 r., nr 89.
3) Kościół parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła / wraz z wystrojem wnętrza, nr rejestru
zabytków 188,
decyzja z dnia 27. 09.1960 r., nr 295.
4) Dawny dwór, al. Wojska Polskiego 4 (dawna ul. Frontu Narodowego), nr rejestru
zabytków 387,
decyzja z dnia 20.12.1965 r., nr 512
5) Zespół przestrzenny Lasku Luizy - nr rejestru zabytków A - 1820,
decyzja z dnia 04.12.2007 r., nr PWKZ.R.4190/7/2330/2007

5.2. Strefy ochrony konserwatorskiej
Ochroną konserwatorską objęte są obszary wpisane do rejestru zabytków i w trakcie wpisu do
rejestru, tj.
1) Układ urbanistyczny dawnego śródmieścia, nr rejestru zabytków A - 386,
decyzja z dnia 20. 12.1965 r., nr KL.IV-Oa/103/65.
2) Zespół zamku krzyżackiego, nr rejestru zabytków A - 54,
decyzja z dnia 25. 05.1955 r., nr 89.
3) Zespół przestrzenny Lasku Luizy - nr rejestru zabytków A - 1820,
decyzja z dnia 04.12.2007 r., nr PWKZ.R.4190/7/2330/2007

W strefie ochronie podlega układ przestrzenny miasta oraz obiekty architektury tworzące
klimat i krajobraz Starego Miasta.

W tej strefie podlegają ochronie obiekty zabytkowe wyszczególnione w wartościowaniu oraz
wnętrza zabytkowe i osie widokowe. Mimo tego, możliwe są tutaj daleko idące
przetworzenia, których celem będzie podniesienie estetyki wnętrz urbanistycznych. Nowa
zabudowa powinna preferować nowoczesne trendy architektoniczne i umiejętnie korzystać ze
współczesnych możliwości materiałowych i technicznych. Oznacza to jednak zawsze dążenie
do pełnej harmonii „starego z nowym". Możliwe jest przemyślane zagęszczenie zabudowy,
wzdłuż historycznych traktów al. Wojska Polskiego i Szczecińskiej, tam gdzie takie
dopełnienie pierzei mogłoby podnosić architektoniczne walory tych wnętrz.
Niekorzystne jest natomiast rozszerzenie zabudowy o charakterze przemysłowym, zarówno
przy wymienionych tutaj ulicach, ale także, a może przede wszystkim w rejonie ul. Batorego.
Znakomite w charakterze i pełne smaku wille i pałacyki, położone w płd. pierzei tej ulicy,
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tracą swoje znaczenie w kontekście z rozbudowywaną funkcją przemysłową i straciły szansę
na stworzenie harmonijnego w funkcji i zabudowie przedmieścia.

V. Uwarunkowania wewnętrzne
1. Struktura użytkowania
Powierzchnia miasta wynosi 1278 ha. Struktura użytkowania gruntów wg Zestawienia
zbiorczego ewidencji gruntów za rok 2006. stan na dzień 31 stycznia 2007 roku, kształtuje się
następująco:
Rodzaj użytku

Powierzchnia (ha)

% udział

Grunty rolne, w tym:
Grunty orne

420

Łąki trwałe

24

Pastwiska

30

Sady

11

Grunty rolne zabudowane

13

Grunty pod stawami

0

Grunty pod rowami

1
razem 499

39%

Grunty pod wodami, w tym:
Grunty pod wodami płynącymi

304

24,4%

Grunty pod wodami stojącymi

1

0,1%

razem 305

23,9%

Lasy i grunty zadrzewione, w tym
lasy

32

2,3%

Grunty zadrzewione

3

0,3%

razem 35

2,7%

Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:
Tereny mieszkaniowe

107

8,7%

Tereny przemysłowe

33

2,6%

Inne tereny zabudowane

72

5,8%

Tereny rekreacyjne, wypoczynku.

48

3,8%
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Zurb. tereny niezabudowane

47

3,8%

razem

24,0%

Drogi

86

6,9%

Tereny kolejowe

16

1,3%
razem 8,0%

Użytki kopalne

0

Użytki ekologiczne

6

0,5%

Nieużytki

24

1,9%

Razem miasto

1248

100%

W związku z przekształceniem Lasku Luizy w Park Miejski powierzchnia gruntów leśnych na
koniec 2008 roku wyniosła 13,0939ha.

VI.

Potencjał gospodarczy

Na terenie miasta w chwili obecnej zarejestrowanych jest 1103 podmiotów gospodarczych, w
bieżącym roku nowego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej dokonało 140 podmiotów, natomiast w 2012 r. – 132.
Na terenie Gminy Miejskiej Człuchów dominującą branża jest branża budowlana, następnie
handel

i usługi ( naprawa i konserwacja pojazdów samochodowych, instalatorstwo

elektryczne, reklama i pośrednictwo ubezpieczeniowo-finansowe)
Większe zakłady przemysłowe to.:
- Radpol S.A.: produkcja osprzętu termokurczliwego, przewodów elektrycznych;
- Remprodex: maszyny rolnicze, konstrukcje stalowe;
- Polstyr: przetwórstwo tworzyw sztucznych;
- Rembud – usługi remontowo-budowalne
- Stalbud –sprzedaż materiałów budowalnych
- Duet – hurtownia materiałów budowlanych
- Kreft – produkcja uszczelek
- Stec karton – opakowania papierowe
- Intermet – produkcja szpul
- Stapol – produkcja stolarska
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- Lebos- usługi krawieckie
- PartnerSystems- produkcja wyrobów metalowych
Jednostka

2010

2011

2012

2013

miary
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WG REJESTRU REGON
Podmioty wg klas wielkości
I-III kwartały
ogółem

jed.gosp.

-

-

2227

2225

0-9

jed.gosp.

-

-

2117

2119

10 - 49

jed.gosp.

-

-

82

78

50 - 249

jed.gosp.

-

-

25

24

250 - 999

jed.gosp.

-

-

3

4

ogółem

jed.gosp.

2399

2261

2244

:

0-9

jed.gosp.

2278

2145

2137

:

10 - 49

jed.gosp.

91

87

78

:

50 - 249

jed.gosp.

27

26

26

:

250 - 999

jed.gosp.

3

3

3

:

jed.gosp.

-

-

85

87

państwowe i samorządowe jednostki prawa jed.gosp.

-

-

64

66

jed.gosp.

-

-

2

2

jed.gosp.

-

-

1

1

państwowe i samorządowe jednostki prawa jed.gosp.

-

-

1

0

rok

Podmioty w sektorze publicznym wg form prawnych
I-III kwartały
wpisane
sektor publiczny ogółem

budżetowego ogółem
spółki handlowe
nowo zarejestrowane
sektor publiczny ogółem

budżetowego ogółem
wyrejestrowane
sektor publiczny ogółem

jed.gosp.

-

-

1

0

spółki handlowe

jed.gosp.

-

-

1

0

jed.gosp.

90

90

87

:

rok
wpisane
sektor publiczny ogółem
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państwowe i samorządowe jednostki prawa jed.gosp.

62

63

66

:

jed.gosp.

3

3

2

:

jed.gosp.

6

1

3

:

państwowe i samorządowe jednostki prawa jed.gosp.

6

1

3

:

budżetowego ogółem
spółki handlowe
nowo zarejestrowane
sektor publiczny ogółem

budżetowego ogółem
wyrejestrowane
sektor publiczny ogółem

jed.gosp.

0

0

1

:

spółki handlowe

jed.gosp.

0

0

1

:

Podmioty w sektorze prywatnym wg form prawnych
I-III kwartały
wpisane
sektor prywatny ogółem

jed.gosp.

-

-

2142

2138

Os. fiz. prowadzące działalność gospodarczą

jed.gosp.

-

-

1678

1656

spółki handlowe

jed.gosp.

-

-

90

91

spółki handlowe z udziałem kapitału zagr.

jed.gosp.

-

-

13

14

spółdzielnie

jed.gosp.

-

-

11

11

fundacje

jed.gosp.

-

-

1

1

stowarzyszenia i organizacje społeczne

jed.gosp.

-

-

54

56

sektor prywatny ogółem

jed.gosp.

-

-

100

103

os.fiz. prowadzące działalność gospodarczą

jed.gosp.

-

-

89

94

spółki handlowe

jed.gosp.

-

-

1

1

stowarzyszenia i organizacje społeczne

jed.gosp.

-

-

1

2

sektor prywatny ogółem

jed.gosp.

-

-

119

113

osoby fiz.prowadzące działalność gospodarczą

jed.gosp.

-

-

114

111

spółki handlowe

jed.gosp.

-

-

1

0

sektor prywatny ogółem

jed.gosp.

2309

2171

2157

:

Os.fiz. prowadzące działalność gospodarczą

jed.gosp.

1864

1716

1683

:

spółki handlowe

jed.gosp.

84

90

90

:

nowo zarejestrowane

wyrejestrowane

Rok ogólem
wpisane
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spółki handlowe z udziałem kapitału zagr.

jed.gosp.

13

13

13

:

spółdzielnie

jed.gosp.

12

11

11

:

fundacje

jed.gosp.

1

1

1

:

stowarzyszenia i organizacje społeczne

jed.gosp.

52

53

54

:

sektor prywatny ogółem

jed.gosp.

183

130

142

:

Os. fizyczne prowadzące działalność gosp.

jed.gosp.

171

115

121

:

spółki handlowe

jed.gosp.

0

7

1

:

spółki handlowe z udziałem kapitału zagr.

jed.gosp.

0

1

0

:

stowarzyszenia i organizacje społeczne

jed.gosp.

1

1

1

:

sektor prywatny ogółem

jed.gosp.

139

254

144

:

osoby fizyczne prowadzące działalność gosp.

jed.gosp.

134

249

139

:

spółki handlowe

jed.gosp.

0

1

1

:

spółdzielnie

jed.gosp.

1

1

0

:

stowarzyszenia i organizacje społeczne

jed.gosp.

1

0

0

:

nowo zarejestrowane

wyrejestrowane

Dane źródłowe ; GUS

VII.

Kapitał finansowy /inwestycyjny/

Lata

2008

2009

Dochody na mieszkańca

2 540 zł

2 755 zł

Dochody własne na mieszkańca

1 397 zł

1 460 zł

Nakłady na inwestycje z budżetu miasta
Pozyskane dofinansowanie zewnętrzne
Dochody z PIT
Dochody z CIT

2010

2011

2012

2 834 zł

2 956 zł

2 987 zł

1 303 zł

1 507 zł

1 553 zł

7 134 268 zł 8 016 881 zł 10 221 256 zł 8 340 926 zł 8 856 129 zł
555 262 zł 1 763 020 zł

5 103 021 zł 3 510 971 zł 2 115 765 zł

7 856 050 zł 6 867 808 zł

6 735 651 zł 7 324 136 zł 8 017 778 zł

421 967 zł

395 988 zł

533 258 zł

443 383 zł

533 700 zł
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Podatek od nieruchomości

4 636 188 zł 5 065 379 zł

5 626 475 zł 6 257 751 zł 6 603 264 zł

Struktura źródeł dochodu
- dochody własne

55%

53%

46%

51%

52%

- dotacje

26%

28%

33%

29%

26%

- subwencje

19%

19%

21%

20%

22%

Inwestycje globalne

brak danych

Inwestycje prywatne

brak danych

Ceny działek

brak danych

Ceny mieszkań

brak danych

VIII.

Zasoby mieszkaniowe
Jednostka

2010

2011

2012

miary
ZASOBY MIESZKANIOWE
Zasoby mieszkaniowe wg form własności
ogółem
mieszkania

mieszk.

4818

-

-

izby

izba

18900

-

-

powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

338737

-

-

mieszkania

mieszk.

-

57

64

powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

-

1969

2218

mieszkania

mieszk.

4818

4834

4856

izby

izba

18900

18992

19124

powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

338737

341099

344279

bud.

1365

1398

1419

99,8

99,8

99,8

Zasoby mieszkaniowe gmin (komunalne)
mieszkania socjalne

Zasoby mieszkaniowe wg lokalizacji
ogółem

Budynki mieszkalne w gminie
ogółem

Mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań
w miastach
wodociąg

%
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łazienka

%

98,5

98,5

98,5

centralne ogrzewanie

%

90,9

90,9

90,9

1 mieszkania

m2

70,3

70,6

70,9

na 1 osobę

m2

23,1

23,4

23,7

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania

REMONTY I MODERNIZACJE KOMUNALNYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH
Remonty mieszkań (instalacji/elementów już istniejących) w budynkach gminnych
remonty kapitalne
mieszkania w budynkach wyremontowanych

mieszk.

-

3

-

mieszkania, których remont bezpośrednio dotyczył

mieszk.

-

3

-

mieszkania

mieszk.

-

13

-

mieszkania, których remont bezpośrednio dotyczył

mieszk.

-

13

-

roboty remontowe - wymiana stolarki budowlanej

DODATKI MIESZKANIOWE
Liczba i kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych
ogółem
liczba

szt

3607

3465

3132

kwota

zł

535270

517849

521249

liczba

szt

1656

1499

1400

kwota

zł

263092

248368

253777

liczba

szt

1252

1238

1075

kwota

zł

165447

164220

159968

liczba

szt

541

559

509

kwota

zł

80377

77710

81615

liczba

szt

78

74

51

kwota

zł

10197

9824

7546

liczba

szt

80

95

97

kwota

zł

16157

17727

18343

w zasobie gminnym

w zasobie spółdzielczym

w zasobie wspólnot mieszkaniowych

w zasobie prywatnym

w zasobie innym

Ceny działek w atrakcyjnych lokalizacjach kształtują się m.in.:
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1. Działki pod zabudowę usługowo – mieszkaniową (pod kamieniczki w centrum miasta)
ok. 3.200,00 zł / m2 (działki oddane w użytkowanie wieczyste).
2. Działki pod zabudowę usługową (bezpośrednio przyległe do Obwodnicy m.
Człuchowa)
ok. 144,00 zł / m2.
3. Działki pod zabudowę mieszkaniową (na osiedlach domków jednorodzinnych na
obrzeżach miasta Człuchowa) ok. 49,00 zł – 50,00 zł / m2.

Ceny lokali mieszkalnych w atrakcyjnych lokalizacjach kształtują się m.in.:
1. W zależności od powierzchni danego lokalu, lokalizacji, kondygnacji na jakiej
usytuowany jest lokal, a przede wszystkim standardu i wykończenia danego lokalu, z
informacji uzyskanych od rzeczoznawcy majątkowego wartość 1 m2 lokalu wynosi
3.000,00 zł - 3.500,00 zł.

Substancja mieszkaniowa w 19 budynkach gminy:
- 25% budynki wybudowane po 1945r.
- 75% budynki przedwojenne

Według stanu na 31 lipca 2013r. na listach oczekujących na mieszkanie z zasobów gminy
zakwalifikowanych jest łącznie 60 rodzin tj:
- 52 rodziny do lokalu socjalnego
- 8 rodzin do lokalu mieszkalnego

Zasady wynajmowania lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy określa uchwała nr
IV/30/2003 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 19 lutego 2003r.

Podstawowe kryteria dla osób ubiegających się o mieszkanie:
1. Zameldowanie na pobyt stały w Człuchowie
2. Zagęszczenie w miejscu zamieszkania
3. Brak tytułu prawnego do jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego
4. Miesięczny dochód poniżej kwoty odpowiadającej wysokości najniższej emerytury
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IX.

Poziom nauki, techniki, kultury i sportu

1. Rys historii miasta

W przeszłości ziemię człuchowską zamieszkiwali Słowianie. Najdawniejsze ślady ich
obecności pochodzą z młodszej epoki kamienia - neolitu. Przy wschodnim brzegu jezior
człuchowskich, na półwyspie położonym około pół kilometra na południowy wschód od
centrum miasta, zlokalizowane zostało grodzisko datowane na IX-XII w., otoczone od
północy i zachodu wodami jeziora, a od wschodu i południa wąskim pasmem podmokłych
łąk. Jego pozostałości świadczą o tym, że już w średniowieczu istniała tu dobrze
zorganizowana osada.

Ponadto zlokalizowane były tu liczne osady otwarte, które egzystowały jeszcze przed
założeniem grodu, w czasie jego trwania, a także po jego upadku, co nastąpiło z końcem XI
w., kiedy grody kończą pełnić swoją dotychczasową funkcję ośrodków władzy feudalnej.
Ludność z tych osad miała niewątpliwy udział w tworzeniu się późniejszego organizmu
miejskiego, przedlokacyjnego, przeniesionego na zachodni brzeg jeziora, w miejsce
krzyżujących się szlaków handlowych.

Około 1290 roku okolice Człuchowa zostały nadane przez księcia gdańskiego Mściwoja II
wojewodzie kaliskiemu Mikołajowi z Ponieca. W 1312 roku jego synowie sprzedali
Człuchów Krzyżakom, którzy dostrzegli walory strategiczne wsi i postanowili wybudować tu
potężny zamek. Miejsce to było ważne dla Zakonu, gdyż krzyżowały się tu szlaki wiodące z
Niemiec do Malborka, a poza tym było ono blisko granic z Polską i Pomorzem Zachodnim.

Budowa zamku postępowała szybko i około 1365 roku powstał najpotężniejszy w posiadaniu
krzyżackim - po Malborku - zamek obronny. Dzięki zatrzymującym się tu rycerzom i
oddziałom zaciężnym Człuchów przekształcił się ze skromnej wsi w większą osadę, której 19
czerwca 1348 roku, jeszcze przed zakończeniem budowy zamku, Wielki Mistrz Henryk von
Dusemer nadał w Malborku prawa miejskie. W 1466 roku miasto wróciło do Polski i w 1504
oraz w 1526 roku uzyskało przywileje od królów polskich - Aleksandra Jagiellończyka i
Zygmunta Augusta.
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Obecność zamku spowodowała, że Człuchów nie posiadał własnych murów obronnych. Z
tego powodu miasto było wielokrotnie niszczone i palone. Jednakże swoją rolę obronną
odegrał zamek w dwóch wojnach: polsko -krzyżackiej w XV wieku oraz w polsko-szwedzkiej
w XVII wieku, w których kilkakrotnie przechodził z rąk do rąk, aby w 1454 roku trafić
ostatecznie w posiadanie Polski. Szwedzi opuścili Człuchów w 1659 roku, w wyniku
szalejącej tu zarazy. Od 1454 do 1772 roku zamek był siedzibą starostów polskich, lecz po
rozbiorze Polski Człuchów trafił pod władanie Prus i pozostał pod niemieckim panowaniem
do końca II wojny światowej.

Władze pruskie szybko przyczyniły się do upadku zamku - obrabowały go z cennego
wyposażenia. Następnie król pruski Fryderyk Wilhelm zezwolił na rozbiórkę zamku, aby
odbudować strawione pożarami (w 1786 i 1793 r.) miasto. Nie potrafiono tylko rozebrać
wieży, ze względu na jej wysokość i przekształcono ją później na dzwonnicę, po uprzednim
dobudowaniu w 1825 roku kościoła ewangelickiego. Miasto powoli odzyskiwało swoje
dawne znaczenie: brukowano ulice, budowano kamienice, powstawały zakłady, tartaki,
szkoły, uruchomiono linię kolejową, zagospodarowano park i jego otoczenie.

Wiek XIX daje miastu drobny przemysł, oświetlenie olejowe, potem gazowe, wreszcie
elektryczne, połączenia drogowe i kolejowe, piętrowe budynki urzędów i instytucji.
Człuchów ponownie wraca do Polski 27 lutego 1945 r. W wyniku działań wojennych
zniszczeniu uległo około 60% zabudowy Człuchowa. W ciągu trzech lat z miasta wysiedlono
Niemców, a na ich miejsce przybyli osadnicy z sąsiednich regionów i repatrianci ze wschodu.
Odbudowa zniszczonego miasta postępowała wolno. Dopiero w latach 60-tych w miejsce ruin
zaczęły powstawać nowe budynki.

2. Działalność kulturalna
Działalność kulturalną w mieście prowadzą:
- Miejski Dom Kultury
- Muzeum regionalne
- Biblioteka Miejska

2.1. Miejski Dom Kultury
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Kalendarz imprez organizowanych przez jednostki miejskie to szerokie spektrum
wydarzeń związanych z życiem kulturalnym, obyczajowym i społecznym mieszkańców.
Znajdują się w nim imprezy kameralne, przedstawienia teatralne, koncerty o charakterze
miejskim, ale także przeglądy o zasięgu powiatowym, wojewódzkim czy międzynarodowym.
Ważniejszymi

punktami

roku

kulturalnego

są:

Człuchowski

Konkurs

Młodych

Instrumentalistów, Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej, Impresje Piwne, Polish Boogie
Festival, Obchody Dni Miasta i Powiatu, Dni Majowe, Street Jam, CZW RapNight, Obchody
Święta Niepodległości, Spotkanie z Kolędą. W kalendarzu znajdują się koncerty muzyki
klasycznej, operowej, popowej, rockowej, hip-hopowej, reggae, boogie-woogie.

Miejski Dom Kultury to także miejsce spotkań stałych klubów takich jak: Związek Emerytów
i Rencistów, Brydża Sportowego, Klubu Seniora „Róża”, Klubu Diabetyków, Klubu
Kolekcjonerów oraz Towarzystwa Polsko – Francuskiego i wielu innych.

Imprezy organizowane przez Miejski Dom Kultury
imprezy
ogółem

szt

-

80

76

seanse filmowe

szt

-

0

5

wystawy

szt

-

8

5

występy zespołów amatorskich

szt

-

13

17

występy artystów i zespołów zawodowych

szt

-

22

19

dyskoteki

szt

-

2

2

konkursy

szt

-

6

9

inne

szt

-

-

19

ogółem

osoba

-

17240

20655

seanse filmowe

osoba

-

0

560

wystawy

osoba

-

1490

480

występy zespołów amatorskich

osoba

-

2320

3160

występy artystów i zespołów zawodowych

osoba

-

7200

8760

dyskoteki

osoba

-

400

400

konkursy

osoba

-

760

1055

inne

osoba

-

-

6240

uczestnicy imprez
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2.2. Muzeum Regionalne
Początki muzealnictwa w Człuchowie sięgają 1911 roku. Wówczas na podstawie
decyzji starosty człuchowskiego utworzono izbę muzealną, mieszczącą się w budynku władz
starostwa (obecnie siedziba Urzędu Miejskiego w Człuchowie). Na cele ekspozycyjne
przeznaczono 2 sale, w których prezentowano głównie zabytki archeologiczne ofiarowane
przez miejscowych kolekcjonerów.
Na bazie tych i późniejszych zbiorów w 1927 roku otwarte zostało Muzeum Regionalne w
budynku władz starostwa. W 1933 roku siedziba muzeum została przeniesiona do szkoły
przygotowującej uczniów do seminariów nauczycielskich (obecnie siedziba Urzędu Gminy w
Człuchowie). Na cele muzealne przeznaczono 7 sal, w których eksponowano obiekty
archeologiczne, makietę zamku wykonaną według rekonstrukcji C. Steinbrechta z 1920 roku,
zabytki mieszczańskie i wiejskie, broń, obiekty fauny i flory regionalnej. Po II wojnie
światowej zbiory człuchowskiego Heimatmuseum uległy zniszczeniu i rozproszeniu.
W 1963 roku grupa miłośników regionu założyła Towarzystwo Miłośników Ziemi
Człuchowskiej, którego jednym z głównych celów było zorganizowanie izby muzealnej, a
następnie dążenie do powołania muzeum. Gromadzone dotychczas przez indywidualnych
kolekcjonerów zabytki stały się podstawą do zorganizowania i otwarcia w 1964 roku izby
muzealnej w jednym z pomieszczeń zamku pokrzyżackiego.
Po wieloletnich staraniach 2 stycznia 1976 roku powołano Muzeum Regionalne z siedzibą
w dworze miejskim (z 2 poł. XIX w., dawniej siedziba starostwa) przy al. Wojska Polskiego
3. W latach 1986-1990 zabytkowy dwór został poddany remontowi kapitalnemu. Budynek
został podpiwniczony, zwiększyła się powierzchnia ekspozycyjna i magazynowa. Pierwsze
ekspozycje w nowym obiekcie zostały udostępnione 24 czerwca 1993 roku.
W latach 1993-1998 muzeum było włączone w struktury organizacyjne Miejskiego
Ośrodka Kultury w Człuchowie. Od 1 stycznia 1999 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej w
Człuchowie Muzeum Regionalne jest samodzielną instytucją kultury finansowaną z budżetu
Gminy Miejskiej w Człuchowie
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MUZEA
Muzea
rok
muzea łącznie z oddziałami

ob.

zwiedzający muzea i oddziały

osoba

2010

2011

2012

1

1

1

4100

3000

3031

Imprezy oświatowe w muzeach
odczyty/prelekcje/spotkania

szt

1

2

0

konkursy

szt

3

3

4

warsztaty

szt

1

1

2

imprezy plenerowe

szt

2

0

0

lekcje /zajęcia

szt

27

24

22

2.3. Biblioteka Miejska
Człuchowska Miejska Biblioteka Publiczna powstała 19 listopada 1946 roku z inicjatywy ówczesnego inspektora szkolnego Józefa Szymczaka.W dniu otwarcia biblioteki księgozbiór liczył 477 książek, które dostarczyli mieszkańcy Człuchowa. Biblioteka mieściła się
w budynku Inspektoratu Szkolnego przy ul. Dworcowej, gdzie zajmowała jedno pomieszczenie o powierzchni 28 m2. Pierwszym kierownikiem biblioteki była Wanda Jeżewska.Na
koniec 1946 roku do biblioteki zapisanych było 85 czytelników, obecnie, w 2012 roku jest
ich 3430.W 100 rocznicę swoich urodzin, 19 lipca 1979 roku, patronem biblioteki został
Janusz Korczak. W roku tym obchodzono Międzynarodowy Rok Dziecka, a człuchowska
biblioteka nawiązała ścisłą współpracę z Państwowym Domem Dziecka w Wierzchowie. Aby
upowszechniać literaturę dziecięcą i uczcić pamięć o Januszu Korczaku – powołano go na
patrona człuchowskiej biblioteki.
Oprócz biblioteki miejskiej istnieje również biblioteka pedagogiczna mieszcząca się
na os. Wazów 1.
BIBLIOTEKI
Placówki biblioteczne
rok
biblioteki i filie
pracownicy bibliotek
księgozbiór
czytelnicy w ciągu roku
wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz

2010

2011

2012

ob.

2

2

2

osoba

14

14

14

102466

102869

104942

osoba

3430

3453

3430

wol.

90665

155478

85312

ob.

-

2

2

wol.

Biblioteki naukowe, fachowe
biblioteki i filie
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powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych

m2

-

267

267

pracownicy

osoba

-

4

4

księgozbiór

wol.

-

26525

27029

zbiory specjalne

--

-

539

590

czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku

--

-

297

511

Udostępnianie zbiorów czytelnikom indywidualnym w bibliotekach naukowych i fachowych
na zewnątrz
księgozbioru
zbiorów specjalnych

wol.

-

4914

5044

--

-

216

82

wol.

-

5653

4903

na miejscu
księgozbioru
Komputeryzacja bibliotek
placówki biblioteczne
komputery użytkowane w bibliotece ogółem

szt

18

16

17

komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników

szt

6

6

6

komputery podłączone do Internetu

szt

17

16

17

komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników

szt

5

6

6

komputery użytkowane w bibliotece ogółem

szt

-

7

7

komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników

szt

-

5

5

komputery podłączone do Internetu

szt

-

6

6

komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników

szt

-

4

4

ob.

2

2

2

osoba

14

14

14

102466

102869

104942

osoba

3430

3453

3430

wol.

90665

155478

85312

osoba

7321

7276

7268

6998,6

7069,1

7219,5

osoba

233

236

237

wol.

26,4

45,0

24,9

biblioteki naukowe, fachowe

Placówki biblioteczne miejskie
ogółem
biblioteki i filie
pracownicy bibliotek
księgozbiór
czytelnicy w ciągu roku
wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz

wol.

prowadzone przez gminę / miasto na prawach powiatu
Biblioteki - wskaźniki
ludność na 1 placówkę biblioteczną
księgozbiór bibliotek na 1000 ludności
czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności
wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach

3. Działalność sportowa

wol.
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Człuchów jest miejscowością o bardzo bogatych tradycjach sportowych. Przez wiele
lat działały na terenie miasta różne klubu prowadząc działalność szkoleniową w wielu
dyscyplinach sportu. Sa to między innymi
1. Auto – Moto – Klub (motocross),
2. Piast Człuchów( piłka nożna i kajakarstwo),
3. MKS Polstyr (kajakarstwo),
4. Yacht Klub Człuchów (żeglarstwo),
5. VI- King Człuchów (żeglarstwo i żeglarstwo lodowe),
6. Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny ( lekka atletyka),
7. Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Shotokan (karate),
8. Powiatowe Towarzystwo Piłki Siatkowej (piłka siatkowa).
9. Uczniowski Kluby Sportowy przy SP nr 1 „Olimp”, p
10. UKS przy Gimnazjum „Relaks”,
11. UKS Zespołu Szkół Sportowych,
12. Powiatowe Towarzystwo Piłki Siatkowej,
13. Klub Sportowy Bike Team.
Wymienione organizacje prowadzą zajęcia szkoleniowo-treningowe, tworzą system
współzawodnictwa sportowego, organizują imprezy sportowe oraz rekreacyjne. Powstaje w
ten sposób powszechna i ogólnie dostępna oferta skierowana głównie do młodego pokolenia.
Jednostka miary

2008

2010

2012

SPORT
Kluby sportowe łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS
kluby

szt

11

11

11

członkowie

osoba

701

680

470

ćwiczący ogółem

osoba

560

589

605

ćwiczący mężczyźni

osoba

352

408

443

ćwiczący kobiety

osoba

208

181

162

ćwiczący do lat 18 ogółem

osoba

477

494

484

ćwiczący do lat 18 chłopcy

osoba

288

328

349

ćwiczący do lat 18 dziewczęta

osoba

189

166

135

szt

28

23

21

trenerzy

osoba

5

10

7

instruktorzy sportowi

osoba

16

15

20

inne osoby prowadzące zajęcia sportowe

osoba

9

14

13

sekcje sportowe
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W latach 2007- 2013 stowarzyszenia sportowe otrzymały wsparcie finansowe :
Rok

Kwota dofinansowania ze
środków samorządu

2005

110 000

2006

140 000

2007

150 000

2008

210 000

2009 – 16 organizacji

230 000

2010 – 17 organizacji

240 000

2011- 15 organizacji

240 000

2012 – 18 organizacji

238 200

2013 – 22 organizacje

258 000

Miejskie obiekty rekreacyjno – sportowe :
Lp.

Nazwa obiektu

Stan techniczny

1.

Stadion lekkoatletyczny z bieżnią żużlową 400m i
rzutniami i skoczniami.

2.

Płyta piłkarska na stadionie 100m x 80m

3.

Boczne boisko do piłki nożnej 90m x 70 m

4.

Tory łucznicze 90m x 60m

6.

Boiska do piłki siatkowej plażowej 20m x 12m

Cały obiekt wymaga
modernizacji. Położenia
nawierzchni syntetycznej.
Cały obiekt wymaga
modernizacji. Wymiana
murawy, z nawadnianiem
automatycznym.
Modernizacja trybun.
Stan techniczny bardzo zły.
Uzasadnione byłoby
zmodernizowanie całego
obiektu. Wykonanie
pełnowymiarowego boiska
do piłki nożnej z sztuczną
trawą.
Obiekt zmodernizowany.
Stan techniczny dobry.
Stan techniczny dobry.
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7.

Kąpielisko miejskie.

Stan techniczny bardzo
dobry.
Stan techniczny dobry.

8.

Boisko wielofunkcyjne Orlik 2012.

9.

Hala sportowa o wymiarach 32 x 15 OSiR

10.
11.

Strefa rekreacyjna nad jeziorem: park linowy, mini
golf, park wodny.
Place zabaw

12.

Hala sportowa przy Gimnazjum nr 1 42 x 26

13.

Sala sportowa przy Gimnazjum nr 1 19 x 11

14.

Stan techniczny bardzo
dobry.

15.

Boiska wielofunkcyjne z bieżnią tartanową przy SP
nr 1
- boisko do piłki ręcznej 40mx 20 m
- boisko do piłki siatkowej 18m x 9 m
- boisko do piłki nożnej 50m x 30 m
- bieżnia tartanowa – 236 m
- skocznia do skoku w dal
Sala sportowa przy SP nr 1 30 x 13

16.

Tunel lekkoatletyczny 50 x 7

Stan techniczny zły

17.

Park Miejski – strefa rekreacji

Stan techniczny bardzo
dobry.

Stan techniczny dobry,
należy wymienić parkiet.
Stan techniczny bardzo
dobry.
Stan techniczny bardzo
dobry.
Stan techniczny bardzo
dobry.
Stan techniczny dobry.

Stan techniczny zły

Gmina Miejska Człuchów prowadzi od lat przyjazną politykę dotyczącą sportu i rekreacji.
Swoje działanie rozwija w dwóch obszarach:
1. Budowa i modernizacja bazy rekreacyjno – sportowej.

Inwestycje Gminy Miejskiej Człuchów w obiekty edukacyjne,
sportowe i rekreacyjno – sportowe w latach 2009-2013

Lp. Nazwa inwestycji

1.

Boisko Orlik

2.

Modernizacja torów
łuczniczych

3.

Modernizacja hali sportowej
przy Gimnazjum nr 1

Koszt

Środki z

Środki

całkowity

budżetu miasta

pozyskane

1 275 172,36

609 172,36

666 000,00

183 799,67

183 799,67

-

1 197 038,99

797 038,99

400 000,00
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Place zabaw i boiska
wielofunkcyjne przy SP nr 1.

4.

6 827 858,00

1 228 180,52

5 599 677,48

62 933,03

62 933,03

-

Skate park
5.

Budowa kortów ziemnych

6.

Modernizacja kąpieliska
miejskiego i powstanie strefy
rekreacyjnej na plaży.

5 511 575,11

3 495 885,82

2 015 689,29

7.

Park miejski „ Luiza”

2 692 533,00

1 192 533,00

1 500 000,00

8.

Współfinansowanie budowa
basenu sportowego

1 180 000,00

590 000,00

590 000,00

9.

Budowa sanitariatów przy
Campingu nr 80

148 136,69

148 136,69

-

Łącznie

19 079 046,85

8 307 680,08 10 771 366,77

Ponadto na terenie miasta znajdują się obiekty sportowe Starostwa Powiatowego. Są to:
- basen sportowy ul. Koszalińska 2 c,
- ORLIK 2012 ul. Koszalińska 2c,
- bieżenie i boiska przy ul. Koszalińskiej 2 c,

7.

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez gminę w latach 2019- 2013

Na pozytywny obraz miasta w oczach potencjalnych inwestorów i turystów, ale także samych
mieszkańców, niewątpliwie mają wpływ również certyfikaty i wyróżnienia przyznane gminie
miejskiej. Są wśród nich np.

1) W 2009 r. strona internetowa www.czluchow.pl znalazła się w gronie 10 najlepszych z 306
stron gmin miejskich w Polsce. Ranking przeprowadziła organizacja WebKlinika, która sprawdzała
ich użyteczność dla użytkownika. Pod uwagę wzięto m.in. ogólny kontakt ze stroną, środki
artystyczne, strukturę strony, zawartość, interaktywność. Wraz z Człuchowem jako najlepsze okazały
się także strony miast takich jak: Bochnia, Chełm, Jarosław, Kobyłka, Krosno, Skarżysko-Kamienna,

Sopot, Sosnowiec, Wisła.
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2) W 2010 r. miasto otrzymało wyróżnienia: Nagrodę Prezesa Honorowego PROT
(Marszałka

Woj.

Pomorskiego)

za

wydarzenie

"POLISH

BOOGIE

dostrzeżonego podczas Światowego Dnia Turystyki, obchodzonego w

FESTIVAL",
Gdańsku oraz

certyfikat, potwierdzający, że Zamek w Człuchowie jest Perłą w Koronie województwa
pomorskiego 2010. Nasz zamek znalazł się w gronie zwycięzców w głosowaniu w plebiscycie
na 10 najciekawszych spośród najnowszych atrakcji turystycznych w województwie
pomorskim.
3) W 2010 r. miasto zajęło wysoką 26 pozycję w rankingu tygodnika "WSPÓLNOTA",
a 2 w woj. pomorskim pod względem zamożności mieszkańców. \
4) Człuchów uzyskał tytuł „Gminy dbającej o finanse mieszkańców 2010” od Biura
Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
5) Certyfikat finalisty 4 edycji ogólnopolskiego konkursu „GRUNT NA MEDAL 2010”,
który miasto otrzymało od Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. za
teren o powierzchni 6.3340 ha, położony w Człuchowie pomiędzy ulicą Koszalińską (drogą
krajową nr 25) a al. Jana Pawła II (drogą krajową nr 22–tj.: „małą obwodnicą” m. Człuchowa
w ciągu tranzytowym Berlin – Kaliningrad), ujęty w planie miejscowym jako teren
przemysłowy,
6) W rankingu Najdynamiczniej Rozwijających się Gmin w 2012 r. opracowanym przez
Politechnikę Warszawską na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego miasto
Człuchów uplasowało się na wysokim 37 miejscu na ponad 240 sklasyfikowanych
samorządów miejskich.
7) Certyfikat Gminy Atrakcyjnej Turystycznie - Roku 2013 przyznany przez
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług. Plebiscyt był organizowany pod
patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w ramach
Narodowego Programu Promocji - Polska Przedsiębiorczość 2020.
8) Tytuł Innowacyjna Gmina 2013 - V edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i
Rozwoju", w kategorii Innowacyjna gmina w podkategorii Gmina miejska. W gronie trzech
laureatów z całej Polski znalazły się jeszcze miasta: Zabrze oraz Kołobrzeg. V edycja
konkursu cieszyła się wielkim zainteresowaniem, bo w wzięło w niej udział prawie 1000
podmiotów (firm, gmin i stowarzyszeń). Kryteriami oceny w konkursie były m.in.:
zrealizowane przez gminę inwestycje w rozwój infrastruktury na terenie gminy, projekty
finansujące inicjatywy obywatelskie oraz stopień wykorzystania dostępnych środków
unijnych w ujęciu wartościowym w stosunku do liczby mieszkańców.
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5. Osiągnięcia, nagrody i sukcesy w dziedzinie kultury (biblioteki)

1. III miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Bibliotek w gminach, które mają mniej niż 15
tys. mieszkańców – 2011 rok.
2. Tytuł Najlepszej Biblioteki w woj. pomorskim w Rankingu Bibliotek – 2011 rok.
3. Certyfikat jakości C.A.L. Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej – 2011 rok.
4. Wyróżnienie specjalne C.A.L. – 2011 rok.
5. Tytuł Najlepszej Biblioteki w woj. pomorskim w Rankingu Bibliotek – 2012 rok.
6. XI miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Bibliotek w 2012 roku.

6. Ilość imprez kulturalnych, uczestnictwo mieszkańców i gości biblioteki

2010

2009

Rok

Rodzaj imprezy kulturalnej

Ilość imprez

Liczba uczestników

Spotkania autorskie

26

1288

Pogadanki / odczyty

6

288

Konkursy

99

1906

Głośne czytanie bajek

1

28

Wystawy

66

-

Lekcje biblioteczne

12

328

Spotkania autorskie

18

978

Pogadanki / odczyty

13

663

Konkursy

128

1689

Głośne czytanie bajek

13

156

Wystawy

90

-

Lekcje biblioteczne

12

280

2012

2011
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Spotkania autorskie

13

985

Pogadanki / odczyty

13

625

Konkursy

136

2405

Dyskusje nad książką

9

289

Głośne czytanie bajek

4

74

Warsztaty plastyczne

1

11

Wystawy

89

-

Wernisaże

2

72

Szkolenia komputerowe

64

198

Lekcje biblioteczne

20

363

Spotkania autorskie

28

1554

Pogadanki / odczyty

23

821

Konkursy

161

2350

Warsztaty

4

136

Dyskusje nad książką

5

348

Głośne czytanie bajek

8

140

Wystawy

112

-

Wernisaże

4

138

Szkolenia komputerowe

98

525

Lekcje biblioteczne

39

647

Wszystkie imprezy organizowane są dla mieszkańców i gości Człuchowa, natomiast konkursy
plastyczne, turnieje wiedzy oraz lekcje biblioteczne również dla szkół z powiatu.
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7. Zbiory książek
•

2010 rok – 101350 wol. (łącznie z Filią nr 1)

•

2011 rok – 101752 wol. (łącznie z Filią nr 1)

•

2012 rok – 103825 wol. (łącznie z Filią nr 1).

Raport zawierający zestawienie wydarzeń organizowanych przez Muzeum Regionalne w
Człuchowie od 2011 r. do końca sierpnia 2013 r. oraz wartość zbiorów znajdujących się w
Muzeum:

Rok 2011:
Wystawy stałe – 5 (wystawy o charakterze regionalnym, tematyka: archeologia, historia,
etnografia, sztuka, rzemiosło artystyczne regionu)
Wystawy czasowe – 5 ( w tym jedna wypożyczona z zagranicy – Niemcy) - wystawy o
charakterze lokalnym, regionalnym o tematyce historyczno-artystyczno- przyrodniczej.
Działalność wydawnicza – wydanie 2 numerów wydawnictwa ciągłego (Merkuriusz
Człuchowski)
Działalność edukacyjna - 24 lekcje muzealne (przy propozycji 6 tematów zajęć)
Przeprowadzone konkursy – 2
Przeprowadzone warsztaty - 2
Zwiedzający – 3000
Frekwencja podczas Nocy Muzeów - 600 osób.

Rok 2012:
Wystawy stałe – 5 (wystawy o charakterze regionalnym, tematyka: archeologia, historia,
etnografia, sztuka, rzemiosło artystyczne regionu)
Wystawy czasowe – 8 wystawy o charakterze lokalnym, regionalnym o tematyce historycznoartystyczno- przyrodniczej.
Działalność wydawnicza – wydanie 3 numerów wydawnictw ciągłych (Merkuriusz
Człuchowski, Szkice Człuchowskie), a także Inwentarzy starostwa człuchowskiego....
Działalność edukacyjna - 22 lekcje muzealne (przy propozycji 6 tematów zajęć)
Przeprowadzone konkursy – 4
Przeprowadzone warsztaty - 2

61
Zwiedzający – 3031
Frekwencja podczas Nocy Muzeów -700 osób.

Rok 2013 (do 31 sierpnia)
Wystawy stałe: 4 (wystawy o charakterze regionalnym, tematyka: archeologia, historia,
etnografia, sztuka, rzemiosło artystyczne regionu)
Wystawy czasowe: 5 wystawy o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym o tematyce
historyczno-artystycznej.
Warsztaty: 42
Koncerty: 3
Frekwencja: 20.121 zwiedzających ( w tym 900 osób podczas Nocy Muzeów)

Zasoby materialne Muzeum:
Księgozbiór o wartości: 29.201, 28 zł
Muzealia ( historyczne, etnograficzne, militaria, kartograficzne, rzemiosło artystyczne,
sztuka) o wartości: 588.315,41 zł.

X.

Turystyka

Miasto leży w rejonie wymagającym szczególnej polityki proturystycznej, wskazanym do
rozwoju turystyki kwalifikowanej i agroturystyki. Przez teren miasta przebiega planowana
międzyregionalna trasa rowerowa nr 12 - Trasa Zamków Polski Północnej (CzarneCzłuchów-Chojnice-Bytów-Kościerzyna-Malbork-Tczew-Smętowo Graniczne).

Za wiodącą należy tu uznać turystykę krajoznawczą i kwalifikowaną, uzupełnienie
może stanowić turystyka rowerowa i weekendowa.

Działania władz miasta od kilku lat koncentrują się na podniesieniu konkurencyjności
turystycznej Człuchowa.
Dzięki wykonanym inwestycjom, które podniosły atrakcyjność turystyczną miasta do
Człuchowa z roku na rok przyjeżdża coraz większa liczba turystów.
Obiekty turystyczne miasta:
- pozostałości średniowiecznego zamku krzyżackiego z XIV w. z dobrze zachowaną
ośmioboczną 46-metrową wieżą, lochami, fosami i murami obronnymi. Ma tu swoją siedzibę
Muzeum Regionalne w Człuchowie.
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-

układ

urbanistyczny

śródmieścia

-

nadal

bardzo

czytelny

średniowieczny,

szachownicowy układ miasta założonego 19 czerwca 1348 przez wielkiego mistrza Henryka
von Dusemera. Niemal kwadratowy Rynek oraz wychodzące z niego i przecinające się pod
kątem prostym uliczki to typowy plan średniowiecznych miast lokowanych na prawie
niemieckim

- kościół p.w. św. Jakuba Apostoła Starszego - barokowy kościół wybudowany w latach
1644-1647 z inicjatywy Jakuba Wejhera.

- dawny dwór przy al. Wojska Polskiego - pochodzi z pierwszej połowy XIX w., był
związany z stacją poczty dyliżansowej.
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- park „Lasek Luizy” - park w centrum miasta, został tak nazwany na cześć pobytu w
Człuchowie Luizy, królowej Prus, żony Fryderyka Wilhelma III.

- kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy na plaży nad jeziorem rychnowskim al. Wojska
Polskiego 64. Jest to pierwsze tego typu miejsce w naszym regionie. Powstał nowoczesny
park wodny, park linowy i pole do gry w minigolfa. Zmieniło się oblicze starej plaży, z której
zniknął zaniedbany pomost, a powstało szerokie na 7 m i długie na 60 m molo z dwoma
pływającymi pomostami oraz wieżą ratowniczą. Molo jest przedłużeniem deptaka
spacerowego prowadzącego od bramy wjazdowej na ośrodek. Plaża uzyskała powierzchnię
4500 m2, na której zostało wydzielone kąpielisko wraz ze strefą brodzika z urządzeniami
zabawowymi. Oprócz plaży do dyspozycji wszystkich amatorów wodnych zabaw dostępne
są: mini basen dla najmłodszych ze zjeżdżalniami w kształcie: słonia, węża i żółwia, trzy
zjeżdżalnie wodne: rurowa, kamikadze i rodzinna.
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Jednostka miary

2010

2011

2012

TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE
Turystyczne obiekty noclegowe wg rodzajów
ogółem
obiekty ogółem VII

ob.

11

10

9

obiekty całoroczne VII

ob.

5

4

3

miejsca noclegowe ogółem VII

msc

1177

855

1141

miejsca noclegowe całoroczne VII

msc

171

147

125

korzystający z noclegów ogółem I-XII

osoba

5986

7031

5878

korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII

osoba

418

493

376

-

1108

1797

1623

52

95

112

wynajęte pokoje ogółem I-XII w obiektach hotelowych
wynajęte pokoje turystom zagranicznym I-XII w
obiektach hotelowych

-

udzielone noclegi ogółem I-XII

-

25931

30425

27215

udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII

-

503

868

511

Noclegi udzielone turystom zagranicznym w turystycznych obiektach noclegowych według wybranych
krajów
turyści korzystający z noclegów
ogółem

osoba

418

493

376

Austria

osoba

0

0

2

Belgia

osoba

4

0

0

Czechy

osoba

11

2

7

Dania

osoba

3

18

0
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Estonia

osoba

0

9

0

Finlandia

osoba

4

4

3

Francja

osoba

5

5

4

Hiszpania

osoba

0

0

2

Irlandia

osoba

0

0

2

Litwa

osoba

2

5

10

Niderlandy (Holandia)

osoba

40

30

43

Niemcy

osoba

296

331

263

Norwegia

osoba

0

14

0

Portugalia

osoba

1

1

0

Rosja

osoba

6

7

10

Słowacja

osoba

0

3

0

Stany Zjednoczone Ameryki

osoba

8

4

0

Szwajcaria

osoba

2

0

0

Szwecja

osoba

10

4

0

Ukraina

osoba

0

7

11

Wielka Brytania

osoba

17

44

14

Włochy

osoba

3

2

5

pozostałe kraje

osoba

6

3

0

3 km od miasta znajduje się fantastyczny kompleks gastronomiczno-wypoczynkowy
„Canpol” ze stacją paliw i zoo. W miejscu tym można smacznie zjeść, zregenerować swoje
siły w pobliskim lesie, zrobić zakupy czy tez pooglądać zwierzęta. „Canpol” od lat otrzymuje
pierwsze nagrody w rankingach stacji paliw w Polsce

XI.

Zainwestowanie infrastrukturalne

1. Infrastruktura techniczna, uzbrojenie terenu

1.1. Zaopatrzenie w wodę
1.1.1. Zasoby wody
Wody podziemne w rejonie ujęcia wody są związane z utworami klastycznymi czwartorzędu i
stropowej części trzeciorzędu, tworząc generalnie dwa poziomy wodonośne. Lokalnie
występujący w obrębie rynny lodowcowej poziom wodonośny związany ściśle z wodami
powierzchniowymi pomija się ze względu na brak znaczenia gospodarczego i ograniczony
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zasięg. Na terenie Człuchowa znajdują się dwa poziomy wodonośne, które charakteryzują się
w następujący sposób:

I poziom wodonośny
 o lustrze napiętym stabilizującym na rzędnej 153-157 m.n.p.m. jest związany z warstwą
osadów klastycznych występujących na głębokości 50 – 80 m p.p.t. Parametry
hydrogeologiczne wynoszą średnio w rejonie ujęcia:
 współczynnik infiltracji 0, 000050 m/s
 przewodnictwo wodne 4,5 m2/h,
II poziom wodonośny
 jest związany z warstwą osadów klastycznych zalegających w spągowej części
czwartorzędu i stropowej trzeciorzędu. Lustro wody o charakterze napiętym stabilizuje się
na rzędnej 150 – 152 m n.p.m. Ten zespół wodonośny występuje pod warstwą iłu,
zbudowany z pospółek i piasków średnioziarnistych, zalegający na głębokości około 120
m p.p.t. W rejonie ujęcia parametry hydrogeologiczne wynoszą:
 współczynnik infiltracji 0, 000086 – 0,000119 m/s,
 przewodnictwo wodne 9,3 – 11,5 m2/h,
Oba eksploatowane poziomy wodonośne są zasilane wodami infiltrującymi na obszarze
wysoczyzny i posiadają w stropie warstwę osadów izolacyjnych o dużej miąższości. Rejon
Człuchowa stanowi teren intensywnego zasilania I poziomu wodonośnego.

Jakość wód - Wody podziemne eksploatowane w rejonie ujęcia wody przy ul. Parkowej
znajdują się pod stałą kontrolą. Wody ze studni ujmujących I poziom wodonośny posiadają
ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu, a lokalnie podwyższoną zawartość związków
azotu. Woda nadaje się do spożycia po uzdatnieniu. Wody ze studni ujmujących II poziom
wodonośny posiadają jakość zgodną z wymogami norm dla wód pitnych za wyjątkiem
ponadnormatywnej zawartości żelaza i manganu. Ujęta woda może być przeznaczona do
spożycia po uzdatnieniu.
1.1.2. Ujęcia wody

Główne ujęcie wody dla miasta znajduje się przy ul. Parkowej.
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Ujęcie składa się z ośmiu czynnych studni głębinowych, sześć z nich jest na terenie parku
miejskiego a dwie na boisku szkolnym Liceum Ogólnokształcącego. Studnie posiadają
głębokości od 82 do 160 m oraz wydajności od 13,3 do 57 m3/h. Wokół studni ustalone są
strefy ochrony bezpośredniej o promieniu r=10 m od obudowy ujęcia (studni). Miejskie ujęcie
wody nie wymaga ustalenia strefy ochrony pośredniej.

Woda ze studni głębinowych dostarczana jest do stacji uzdatniania wody w zakresie
występujących związków chemicznych żelaza oraz manganu. Odżelaziacze dają możliwości
uzdatniania wody w ilości 240 m3/h, a ich aktualne obciążenie wynosi od 80,0 do 200,0 m3/h.
Przed odżelaziaczami w ramach modernizacji zbudowano da aeratory dynamiczne, celem
uaktywnienia wody surowej odpowiednią ilością powietrza. Woda uzdatniona trafia do
podziemnych zbiorników czystej wody o łącznej pojemności 110m3. Poprzez stację pomp II
stopnia woda jest kierowana przewodami o przekrojach 300 i 125 mm do miasta. Nadmiar
wody kierowany jest na wieżę ciśnień, zlokalizowaną przy skrzyżowaniu ulic Średniej i
Traugutta, o pojemności użytkowej 90,0 m3.

Ujęcie lokalne rezerwowe znajduje się przy ul. Przemysłowej w Człuchowie. Ujęcie to po
byłym Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego spełnia funkcję ujęcia rezerwowego.

Ujęcie w zasobach kat. „B” wyposażone w jedną studnię głębinową SW-XVI-1 o głębokości
75m i wydajności 45m3/h przy depresji 19m. Maksymalny średnio dobowy pobór wody z
zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodno prawnym wynosi: Qśr dobowe = 360,00 m2/ d.
Ujęcie ma stację uzdatniania wody i hydrofornię. Ustala się teren ochrony bezpośredniej dla
ujęcia SW-XVI-1 o promieniu r=10 m od obudowy ujęcia.

Zakładowe ujęcia wody - własne ujęcia wody posiadają następujące instytucje:
- Przedsiębiorstwo PKS – al. Wojska Polskiego 5
- REDEMTOREX przy ul. Jerzego z Dąbrowy
- Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital przy ul. Szczecińskiej,
- Mleczarnia przy ul. Słowackiego,

Ujęcia awaryjne. Na terenie miasta zlokalizowane są studnie publiczne z ręcznym
pompowaniem wody. Wydajność studni można określić na wielkość od 12 do 15 m3 na dobę
każda. Studnie zlokalizowane są: przy ul. Długosza – 1 szt, przy ul. Krótkiej 1 szt, przy ul.
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Batorego 1 szt., przy ul. Dworcowej 1 szt., przy ul. Szczecińskiej / Dąbrowskiego 1 szt., przy
ul. Polnej 2 szt. Właścicielem wszystkich studni jest Urząd Miejski w Człuchowie. Jako
awaryjne ujęcia wody zakwalifikowane zostały także wszystkie wyżej wymienione
zakładowe ujęcia wody.

Zużycie wody, energii elektrycznej oraz gazu w gospodarstwach domowych
ogółem
woda z wodociągów
na 1 mieszkańca

m3

29,3

29,2

29,3

na 1 korzystającego

m3

29,8

29,8

29,6

na 1 mieszkańca

m3

17,0

13,6

25,9

na 1 korzystającego

m3

492,7

391,0

636,5

na 1 mieszkańca

kWh

784,4

804,2

801,1

na 1 odbiorcę (gosp.dom.)

kWh

2330,6

2041,3

2041,3

gaz z sieci

energia elektryczna

1.1.3. Strefy ochronne ujęć wody
Na terenie miejskiego ujęcia wody, na Wzgórzu Zamkowym występują strefy ochrony
bezpośredniej ujęć wody, ustanawiane zgodnie z art. 51 Ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2001,
Nr 115, poz. 1229 z późn. zmianami). Obejmują one niewielkie powierzchnie działek
położonych bezpośrednio wokół otworów studziennych. Na terenie ochrony bezpośredniej
ujęć wód podziemnych oraz powierzchniowych zabronione jest użytkowanie gruntów do
celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
1.1.4. Sieć wodociągowa
Sieć wodociągowa obsługuje praktycznie całą istniejącą zabudowę w mieście, ponadto z
wodociągu miejskiego korzystają miejscowości w gminie wiejskiej Człuchów: Kołdowo,
Ględowo i osiedle Przylesie. Sieć wodociągowa wykonana w układzie mieszanym
pierścieniowo – promienistym pracuje w oparciu o zbiornik wyrównawczy o pojemności 90
m3 zlokalizowany przy ul. Średniej – Traugutta. Do większości odbiorców woda jest
dostarczana w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.

Wodociągi
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rok 2010

2011

2012

km

42,8

43,1

43,6

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i szt

1231

1249

1267

długość czynnej sieci rozdzielczej

zbiorowego zamieszkania
woda dostarczona gospodarstwom domowym

dam3

430,3

426,9

424,4

ludność korzystająca z sieci wodociągowej w miastach

osoba

14427

14340

14327

ludność korzystająca z sieci wodociągowej

osoba

14427

14340

14327

29,3

29,2

29,3

29,3

29,2

29,3

0,0

0,0

0,0

zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 m3
mieszkańca
zużycie wody w gospodarstwach domowych w miastach m3
na 1 mieszkańca
zużycie wody w gospodarstwach domowych na wsi na 1 m3
mieszkańca
Źródło danych : GUS

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności
ogółem
wodociąg

%

98,5

98,5

98,6

kanalizacja

%

95,5

95,6

95,6

gaz

%

3,5

3,5

4,1

1.2. Kanalizacja
1.2.1. System kanalizacji w mieście
Miasto Człuchów posiada rozdzielczą sieć kanalizacyjną. Jedynie centralna część miasta
zawarta pomiędzy ulicami: Zamkową, Szczecińską, Sobieskiego, Średnią i Batorego
funkcjonuje w oparciu o system kanalizacji ogólnospławnej.

Nie objęte kanalizacją miejską pozostają obszary zabudowane przy ul. Traugutta na odcinku
od skrzyżowania z al. Jana Pawła II do granic miasta.

Do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej doprowadzane są ścieki z terenu gminy Człuchów, tj
z kierunku Rychnowy (osiedle Przylesie, Rychnowy, Krzyżanki, Zagórki, Nieżywięć), z
kierunku Polnica (Kiełpin, Kiełpinek), ze składowiska odpadów w Kiełpinie, z kierunku
Ględowo (tereny położone przy ul. Słowackiego). Natomiast bezpośrednio do oczyszczalni

70
ścieków odprowadzane są ścieki z miejscowości Dębnica, Płonica, Skarszewo, Jęczniki Małe,
Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec i ze stacji benzynowej CANPOL.

Stan techniczny urządzeń sanitarnych nie budzi większych zastrzeżeń, system odprowadzenia
ścieków sanitarnych pracuje prawidłowo.

W ostatnich latach powiększył się obszar miasta objęty kanalizacją deszczową. System
odprowadzania wód opadowych oparty jest na kilku układach kolektorów deszczowych
zakończonych wylotami do jezior. Przed wprowadzeniem do wód powierzchniowych wody
opadowe są podczyszczane w piaskownikach i separatorach substancji ropopochodnych. Ich
lokalizacje pokazano na planszy uzbrojenia.

Kanalizacja
rok 2010

2011

2012

km

36,7

36,7

37,4

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i szt

1152

1167

1182

długość czynnej sieci kanalizacyjnej

zbiorowego zamieszkania
ścieki odprowadzone

dam3

555

562

551

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w miastach

osoba

13989

13911

13903

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

osoba

13989

13911

13903

Źródło danych: GUS

1.2.2. Oczyszczalnia ścieków
Komunalne ścieki sanitarne i część wód opadowych odprowadzana jest kanalizacją sanitarną i
ogólnospławną do miejskiej oczyszczalni ścieków usytuowanej przy ul. Kamienej. Do
oczyszczalni doprowadzone są dwa niezależne systemy kanalizacji:
 z zachodniej części miasta poprzez centralną przepompownię przy ul. Kamiennej i
współpracujące z nią przepompownie lokalne,
 z centralnej i północnej części miasta poprzez główną przepompownię zlokalizowaną przy
północnym krańcu Jez. Urzędowego (ul. Garbarska)

Pierwsza oczyszczalnia ścieków w Człuchowie powstała w 1982 roku, prace budowlane na
miejskiej oczyszczalni ścieków prowadzone były również na przełomie 1993 i 1994 roku, w
2001 została zmodernizowana i oddano do użytku część mechaniczno – biologiczną typu
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SPR, wspomaganą chemicznie koagulantem PIX, o przepustowości do 5400m3/dobę. Tak
późne powstanie oczyszczalni w Człuchowie jest głównym powodem zanieczyszczenia wody
w jeziorach.
Oczyszczalnia przyjmuje od 770 do 900 tys. m3 / rok, co daje średnią przepływu od 2110 do
2466 m3/dobę. Zróżnicowany przepływ ma związek z opadami deszczu w danym roku,
ponieważ część kanalizacji na terenie miasta jest kanalizacją ogólnospławną. Biorąc pod
uwagę obecne stężenie ścieków surowych do oczyszczalni ścieków jej przepustowość można
określić na do 3600m3/ dobę.

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Chrząstawa. Wg pozwolenia wodno
prawnego ilość ścieków odprowadzanych do rzeki Chrząstawy nie może przekraczać Qśr dob –
5400m3/d.

Miasto Człuchów

Ludność korzystająca z oczyszczalni

osoby
% w stosunku do

2010 r.

2011 r.

2012 r.

14.189

14.100

14.310

98,5

98,5

99,0

ludności miasta wg.
zameldowania
Źródło danych: GUS

1.3. Zaopatrzenie w ciepło
1.3.1. Źródła ciepła
System zaopatrzenia miasta w ciepło opiera się na następujących rodzajach źródeł ciepła:
 miejska kotłowania rejonowa KR – 1 przy ul. Średniej 14,
 ok. 90 mniejszych kotłowni lokalnych,
 ndywidualne źródła ciepła, głównie w zabudowie jednorodzinnej.
Większość źródeł opalana jest paliwem stałym, a tylko nieliczne olejem opałowym i gazem.
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Działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia miasta w ciepło prowadzi Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o., które posiada koncesję na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję
ciepła, m.in. eksploatuje miejską kotłownię rejonową KR -1 o łącznej mocy 33 MW.
Aktualnie w kotłowni KR-1 są zainstalowane następujące typy kotłów miałowych:
 WR-2,5 – 3 szt (po modernizacji) o mocy 3 MW każdy,
 WRp-12 – 2 szt o mocy 12 MW każdy.
Poza KR-1 eksploatowane są małe źródła ciepła (kotłownie lokalne - 6 szt) o łącznej mocy
ok. 0,75 MW.
1. ul. Słowackiego 12 - miałowa, ok. 40 kW
2. ul. Słowackiego 16 - miałowa, ok. 90 kW
3. ul. Słowackiego 24A - mialowa, ok. 60 kW
4. ul. Słowackiego 21 - olejowa, ok. 55 kW
5. os. Młodych - miałowa, ok. 400 kW
6. al.Wojska Polskiego 34A - gazowa, ok. 110 kW

1.3.2. Odbiorcy ciepła
Budynki jednorodzinne i mieszkania ogrzewane są najczęściej ze źródeł indywidualnych
takich jak piece węglowe, ogrzewanie centralne w budynku. Nośnikiem energii najczęściej
jest węgiel, gaz ziemny a także olej opałowy i energia elektryczna.

Budynki wielorodzinne głównie w spółdzielniach mieszkaniowych - SM Młodych, SM
Piastowskie, SM Gen Sikorskiego, SM Wazów, SM Wincentego Witosa, SM Wschód,
ogrzewane są w przeważającej części z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz z lokalnych
kotłowni opalanych paliwem stałym oraz olejem. Budynki wielorodzinne zlokalizowane są
głównie po zachodniej i północnej stronie miasta.

Budynki użyteczności publicznej – przede wszystkim szkoły, ośrodki zdrowia, obiekty
sportowe i kulturalne oraz urzędy; większość budynków użyteczności publicznej posiada
kotłownie indywidualne opalane gazem lub olejem, kilka jest podłączonych do miejskiej sieci
ciepłowniczej (m.in. budynek ZUS, Sąd, Biblioteka, MOPS, przedszkole, szpital, LO i SP).
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Budynki usługowo – handlowe i przemysłowe zaopatrywane są w ciepło głównie z
indywidualnych źródeł ciepła – kotłowni gazowych i olejowych, niewielka część z kotłowni
węglowych i miejskiej sieci ciepłowniczej.
1.3.3. Miejska sieć cieplna
Właścicielem i eksploatatorem sieci o parametrach wysokich - 130/70 ºC, jest
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie, natomiast właścicielami sieci 90/70 ºC
(przyłączy cieplnych) są:
 administratorzy (właściciele) budynków (np. S. M. „Pomorzanka”, Spółdzielnia W.Witosa
itd),
 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie,
 część instalacji odbiorczych nie ma właściciela (np. na os. Witosa II). Eksploatatorem tych
sieci jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie.

1.4. Zaopatrzenie w gaz
Przez pd-zach kraniec miasta przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN150, PN 6,3 Mpa.
W związku z tym obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14
listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci
gazowe (Dz.U. Nr 139 poz.686 z dnia 7 grudnia 1995 r.). Zgodnie z powyższym należy
zachować odległość zabudowy od gazociągu, która dla obiektów przemysłowych wynosi 25
m, zaś dla budynków niemieszkalnych - 15 m. Zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania
przestrzennego województwa projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia miał przebiegać
przez teren miasta, ostatecznie został zrealizowany w innym przebiegu, w większej części
poza granicami miasta. Przebieg w granicach miasta został oznaczony na rysunku Studium.
Również stacja redukcyjno pomiarowa I0 ma zmienioną lokalizację, zamiast w rejonie wsi
Rychnowy, powstała w rejonie wsi Kołdowo.

Człuchów zasilany jest w gaz ziemny o średnim ciśnieniu z dwóch stacji redukcyjno
pomiarowych I0 stopnia zlokalizowanych poza granicami miasta: w Kołdowie po północno zachodniej stronie miasta, oraz Ględowie po południowo - wschodniej stronie miasta. Obie
stacje zostały oddane do eksploatacji w 2000 roku. Stacje Ględowo i Kołdowo są zasilane
gazem GZ – 50 za pośrednictwem gazociągu w/c DN 100. Po redukcji gaz jest przesyłany
gazociągami ś.c DN 250 z Kołdowa i DN 150 z Ględowa.
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Dane techniczne stacji redukcyjno - pomiarowych
Wyszczególnienie

SRP I0 Ględowo

SRP I0 Kołdowo

Minimalne ciśnienie robocze [MPa}

2,0

2,0

Maksymalne ciśnienie robocze na wlocie [MPa}

6,3

6,3

po 0,3

0,3

Maksymalne

ciśnienie

wylotowe

[MPa}

redukcji
Przepustowość [Nm3/h]

2000

4000

Obecnie sieć gazowa obsługuje pn-wsch część miasta (os. Młodych, osiedle Wschód), dla
której źródłem gazu jest stacja redukcyjno – pomiarowa Io Kołdowo zlokalizowana na terenie
gminy wiejskiej, w pobliżu ul. Koszalińskiej i granicy miasta. Realizacja I etapu Koncepcji
gazyfikacji miasta i gminy Człuchów znacznie usprawniła życie mieszkańcom w tym rejonie
miasta i pośrednio przyczyniła się do poprawy stanu zanieczyszczenia powietrza. Zgodnie z
powyższą koncepcją dalsza rozbudowa rozdzielczej sieci średniego ciśnienia obejmie swoim
zasięgiem większość terenów położonych na południe od tzw. małej obwodnicy miasta –
obecnie ul. Jana Pawła II.

1.5. Zaopatrzenie w energię elektryczną
Miasto zaopatrywane jest w energię elektryczną z linii 110 kV dwustronnie od strony Chojnic
i Szczecinka (budowa linii zakończona w 2007 roku) co wpływa korzystnie na stan
bezpieczeństwa i pewności zasilania. Linie zbiegają się w stacji elektroenergetycznej 110/15
kV GPZ w Człuchowie. Główny Punktu Zasilania, zlokalizowany jest w północnej części
miasta Człuchowa, przy ul. Koszalińskiej.

Stopień obciążenia GPZ wynosi w okresie szczytu zimowego ok. 40%, w okresie doliny
letniej ok. 30% mocy zainstalowanej w GPZ. Obciążenie to dotyczy wszystkich obiektów
zasilanych z tego GPZ a nie tylko miasta Człuchów.

Zasilanie poszczególnych odbiorców odbywa się z około 60 stacji transformatorowych 15/04
kV. Stacje te zasilane są liniami energetycznymi 15 kV wyprowadzonymi z GPZ, z
powiązanymi sieciami poprzez rozdzielnię PZ przy Mleczarni (rejon ul. Słowackiego). Na
terenach zabudowanych przeważają linie kablowe wykonane w układach pierścieniowych.
Sieć na terenie miasta jest w dobrym stanie technicznym.

1.6. Unieszkodliwianie odpadów
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1.6.1. Wysypisko odpadów
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010 miasto
Człuchów obsługiwane jest

przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór k.

Angowic. Składowisko w Kiełpinie po utworzeniu ZZO Nowy Dwór zamknięto w 2013 r.

W zakresie gospodarki odpadami każda gmina zobowiązana jest:
 Objąć wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów,
 Zapewnić warunki funkcjonowania selektywnej zbiórki odpadów,
 Ograniczać odpady biodegradowalne na składowiskach,
 Wydzielić odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych,
 Osiągnąć poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

1.6.2. Diagnoza stanu istniejącego
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz 628 z
późn. zmianami) raz na dwa lata organy wykonawcze Gminy przygotowują sprawozdanie z
realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. Gminny plan gospodarki odpadami jest
wdrażany sukcesywnie, wg sprawozdania za okres 2006 – 2007 na terenie miasta Człuchów
w zakresie gospodarki odpadami występują następujące problemy:
 systematycznie wzrasta ilość odpadów przy malejącej liczbie mieszkańców,
 wzrasta ilość odpadów poddanych odzyskowi z 4% do 7,1%, ale jest to niezadowalający
efekt, zgodnie z założeniami planu powinna wynosić prawie 22%,
 rozpoczęto zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych,
 nie podjęte zostały działania mające na celu odzyskiwanie odpadów biodegradowalnych.
1.7. Infrastruktura teleinformatyczna

Zgodnie z załącznikiem graficznym do informacji i wniosków Zarządu Województwa
Pomorskiego (pismo nr DRRP.III.JP.7323-469/06 przez miasto przebiega dalekosiężny kabel
telefoniczny, wzdłuż ulic: al. Wojska Polskiego, przez Stare Miasto (ul. Królewska) i ul.
Szczecińskiej.
2. Koncepcja systemu transportowego miasta
2.1. Kierunki rozwoju układu drogowego
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2.1.1. Drogi o znaczeniu ponadlokalnym
1.

Zgodnie

z

wytycznymi

planu

zagospodarowania

przestrzennego

województwa

pomorskiego w ciągu drogi DK nr 22 powstanie „duża obwodnica” Człuchowa. Przebieg
nowej drogi będzie miał parametry techniczne jak dla drogi klasy S – droga ekspresowa. Po
realizacji „dużej obwodnicy” istniejąca „mała obwodnica” będzie elementem podstawowego
układu drogowego miasta.

2. Planowana jest modernizacja drogi nr 25 na odcinku Brzezie (gm. Rzeczenica) – Zamarte
(woj. kujawsko-pomorskie). Planowana klasa techniczna G – droga główna, w granicach
miasta uzyskanie parametrów właściwych dla klasy G nie jest możliwe ze względu na
istniejące

zainwestowanie.

Z

uwagi

na

dużą

uciążliwość

ciężkiego

transportu

samochodowego w centrum miasta, w wyniku planowanej modernizacji DK nr 25 powinno
się osiągnąć możliwość wykluczenia tego typu ruchu przede wszystkim na ulicy Zamkowej i
Dworcowej.

3. Dla drogi wojewódzkiej nr 188 relacji Człuchów – Złotów – Piła zakłada się:
a) uzyskanie parametrów klasy technicznej Z – droga zbiorcza, zgodnie z ustaleniami
planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego,
b) zmianę przebiegu trasy DW nr 188, z ul. Plantowej na nowo projektowaną ul.
Towarową, do skrzyżowania z ul. Słowackiego – zgodnie z dotychczasowym
rozwiązaniem zawartym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
miasta Człuchów; zmiana trasy umożliwi likwidację przejazdu kolejowego w ciągu ul.
Plantowej.
2.1.2. Podstawowy układ drogowy w mieście
Na podstawowy układ drogowy miasta Człuchów składają się:
a) istniejące ważniejsze ulice w mieście,
b) projektowane ulice, wynikające z planowanej przebudowy układu dróg o znaczeniu
ponadlokalnym,
c) projektowane ulice niezbędne do obsługi nowych terenów przemysłowo - usługowych.

Drogi powiatowe stanowią część podstawowego układu drogowego miasta:
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1) droga powiatowa nr 2521G (stary numer 39466) relacji Człuchów – Dw nr 212 w rejonie
Charzykowych. W granicach miasta DP nr 39466 biegnie ulicą Sienkiewicza. Planowana
klasa techniczna: Z – ulica zbiorcza;
2) droga powiatowa nr 2538 (stary numer 39482) biegnąca ulicą Traugutta, planowana klasa
techniczna L – ulica lokalna.

Pozostałe drogi podstawowego układu komunikacyjnego w mieście to drogi gminne klasy L
(lokalna) istniejące i projektowane, zgodnie ze schematem nr 6.4. „Kierunki rozwoju układu
drogowego”

2.2. Lokalny węzeł integracyjny
Zakłada się zorganizowanie węzła integracyjnego w rejonie istniejącej bazy PKS. Istniejący
dworzec autobusowy na placu Wolności można zastąpić wygodnym przystankiem dla
komunikacji autobusowej, dostępnym dla różnych przewoźników. Również w rejonie dworca
kolejowego powinny być zorganizowanie miejsca postoju / przystanki dla różnych
przewoźników.

2.3. Strefy ruchu pieszego
Ruch pieszy jako dominujący zakłada się w następujących rejonach miasta:
 Stare Miasto, na obszarze pomiędzy ulicami Zamkową i Długosza,
 w rejonie zabytkowego zamku i Parku Miejskiego (Las Luizy)
 w strefie brzegowej jezior.
2.4. Linie kolejowe
Przez miasto biegną dwie linie kolejowe:
 linia kolejowa znaczenia państwowego nr 210 Chojnice – Czarne – Runowo Pomorskie,
 lokalna linia miejscowego znaczenia nr 413 (203) Człuchów - Przechlewo, na której ruch
pasażerski jest zawieszony.

2.5. Trasy rowerowe
W Człuchowie rozpoczynają się następujące turystyczne trasy rowerowe:
1) trasa „Szlakiem komturów człuchowskich”: Człuchów – Skórzewo – Biskupnica –
Chrząstwowo - do Debrzna
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2) trasa „Szlak jagodowy” Człuchów – Skórzewo – Nowosiółki – Marysin – Wandzin –
Płaszczyca – Lisewo – Dobrzyń – Rybakówka – Krepsk – Skórzewo – Człuchów,
3) trasa „Wokół jezior”: Człuchów – Skórzewo – Krępsk – Rybakówka – Szczytno – Dolinka
– Koprzywnica – Rzewnica – Gwieździn – Garsk – Krepsk – Człuchów,
4) „Trasa hetmana Koniecpolskiego”: Człuchów – Skórzewo – Krępsk – Olszanowo – Łomża
– Raciniewo – Domisław – Czarne,
- trasy te przez miasto biegną ulicą Traugutta,
5) trasa „Dwóch serc”: Człuchów – Skórzewo - Biskupnica – Chrząstowo – Człuchów,
- przez miasto trasa ta biegnie ulicą Traugutta, powrót wzdłuż drogi nr 22
6) Trasa „Niedzwiedzia”: Człuchów – Polnica – Czarnoszyce – Charzykowy – Nieżywięć –
Krzyżanki – Człuchów,
- przez miasto trasa ta biegnie ul. Sienkiewicza.

Na terenie miasta wyznaczony jest rowerowy szlak turystyczny „Rowerem po Człuchowie”,
który jest częścią GREENWAY Naszyjnika Północy. Od strony miejscowości Sieroczyn
biegnie ulicami Traugutta, Średnią, Wyszyńskiego, Kościelną, do parku, dalej kładką do
OSIR nad Jez. Rychnowskim.

Przez teren miasta przebiega planowana międzyregionalna trasa rowerowa nr 12 - Trasa
Zamków Polski Północnej (Czarne, Człuchów, Chojnice, Konarzyny, Bytów, Sulęczyno,
Kościerzyna, Stara Kiszewa, Skarszewy, Tczew, Malbork, Sztum, Gniew, Smętowo
Graniczne). Na terenie miasta Człuchowa biegnie ona ulicami: Traugutta, Szczecińską,
Zamkową oraz al. Wojska Polskiego.

Układ tras regionalnych tworzą trasy i szlaki rowerowe ujęte w opracowaniach projektowych
(częściowo zrealizowanych, oznakowanych) uzupełnione o nowe elementy. Sieć tych tras
wraz z trasami wyższej rangi wiąże główne ośrodki regionalne na obszarze województwa. Na
układ tras regionalnych składają się:
 Trasa nr 127: Miastko - Konarzyny – Człuchów przebiegająca ulicami: Sienkiewicza, al.
Wojska Polskiego i Zamkową
 Trasa nr 131: Chmielno - Stężyca - Kościerzyna - Chojnice - Debrzno przebiegająca
ulicami: Traugutta, Szczecińską, Zamkową oraz al. Wojska Polskiego
 Trasa nr 134: Człuchów - Debrzno przebiegająca ulicami: Traugutta, Szczecińską i
Zamkową
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