
 
 

UCHWAŁA NR XXV.216 .2020 
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE 

z dnia 14 grudnia 2020 r. 

w sprawie  wyznaczenia Aglomeracji Człuchów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 
poz. 310 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Dyrektorem Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku,  uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Wyznacza  się  Aglomerację  Człuchów  o równoważnej  liczbie  mieszkańców (RLM)  26 567 
z oczyszczalnią  ścieków  zlokalizowaną  w miejscowości   Człuchów,  powiat  człuchowski,  województwo 
pomorskie. 

§ 2. Obszar aglomeracji obejmuje miejscowości: miasto Człuchów oraz położone w gminie Człuchów 
miejscowości: Brzeźno (wieś), Brzeźno (osada), Bukowo, Bukowo Człuchowskie, Czarnoszyce, Dąbki, 
Dębnica, Dobojewo, Ględowo, Grzybowo (cześć wsi Polnica), Jęczniki Małe, Jęczniki Wielkie, Kiełpin, 
Kiełpinek, Kołdowo, Krępsk, Krzyżanki, Kujanki, Nieżywięć, Nowosiółki, Piaskowo, Płonica, Polnica, 
Polniczka, Rychnowy, Sieroczyn, Skarszewo, Stołczno i Wierzchowo-Dworzec. 

§ 3. Część opisową projektu uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 

§ 4. Obszar i granice aglomeracji o której mowa w § 1, wyznaczono na mapie w skali 1:10 000 stanowiącej  
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą Nr 925/XLIII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego 
z dnia 15 września 2014 r. zmieniającą uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie likwidacji 
dotychczasowej aglomeracji Człuchów i wyznaczenia aglomeracji Człuchów (publikacja w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 21 października 2014 poz 3516 ), która traci moc z dniem 
wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia piątek, 18 grudnia 2020 r.

Poz. 5552



§ 7. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Jerzy Górny 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV. 216 .2020 

Rady Miejskiej w Człuchowie 

z dnia 14 grudnia 2020 r. 

Część opisowa projektu uchwały 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie 
sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 poz. 1586) wskazuje wymagane do ujęcia 
w projekcie uchwały informacje: 

1. Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej: 

Całkowita długość istniejącej sieci sanitarnej ogólnospławnej wynosi 196,2 km ogółem, w tym sieci 
grawitacyjnej 84,2 oraz 112 sieci tłocznej przesyłowej w tym:  

Miasto Człuchów 

·sanitarnej grawitacyjnej  – 31,7 km 

·podciśnieniowej   –   0,00 km 

·tłocznej (ciśnieniowej)  –   9,7 km 

Gmina Człuchów ogółem 158,78 km 

·sanitarnej grawitacyjnej  – 52,5 km 

·podciśnieniowej   –   0,00 km 

·tłocznej (ciśnieniowej)  –   102,3 km 

2. Długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej  planowanej do budowy:  

W chwili obecnej trwają prace nad PFU do rozbudowy sieci kanalizacyjne w miejscowościach Mosiny, 
Biskupnica i Gębarzewo. Poza tym trwają prace analityczne dot. podłączenia do sieci 

3. Liczba stałych mieszkańców aglomeracji: 21 391 osób  w tym: 

- RLM korzystających z sieci kanalizacyjnych w mieście Człuchów - 12 981 

- RLM korzystających z sieci kanalizacyjnych w gminie Człuchów -   7 763 

- RLM osób czasowo zameldowanych     -      501 

-   obsługiwanych przez pojedyncze oczyszczalnie ścieków do 5m3/d  -          0 

- obsługiwanych przez tabor asenizacyjny     -      146 

4. Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji:  

W mieście Człuchów  789 turystycznych miejsc noclegowych 

SP ZOZ w Człuchowie 194 miejsc 

Razem = 983 

5. Przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną: 4193 RLM 

Na terenie Aglomeracji Człuchów siecią kanalizacyjną obsługiwane są: 

A. W mieście Człuchów zakłady przemysłowe wytwarzające ok. 277,7 m3/ średniodobowo. Z uwagi na fakt 
wytwarzania tych ścieków w dni robocze otrzymujemy 405 m3/d. W związku z tym ilość RLM = 4050 

B. W gminie Człuchów zakłady produkcyjne wytwarzające 14,3 m3/d co daje ok.143 RLM 

6. Informacja o planowanych do budowy sieciach kanalizacyjnych oraz wskaźnikach koncentracji. 

W chwili obecnej trwają prace analityczne wykonania inwestycji w trzech miejscowościach. W samym 
mieście będą wykonywane inwestycje uzupełniające sieci kanalizacyjne w ilości ok. 1,15 km pozwalające 
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na obsługę do końca 2027 wszystkich mieszkańców stałych, osób czasowo zameldowanych i osób czasowo 
przebywających. 

7. Liczba stałych mieszkańców, którzy będą obsługiwani przez planową do budowy sieć 
kanalizacyjną lub oczyszczalnię:  

Wg danych z 2019 roku jest to 146 osób. W chwili obecnej wytwarzają oni zgodnie z założeniami 
literaturowymi ok 11,68 m3/d ścieków gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych czyli ok. 4,3 
tys.m3/rok. Wielkość ta jest właściwa do chwili podłączenia ich do sieci kanalizacyjnej. 

8. Liczba osób czasowo przebywających będzie obsługiwana przez planową do budowy sieć 
kanalizacyjną lub oczyszczalnię:  

nie dotyczy 

9. Przemysł, który będzie obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planową do budowy sieć 
kanalizacyjną lub oczyszczalnię ścieków:  

nie dotyczy 

10. Wskaźniki koncentracji:  

Dla kanalizacji uzupełniającej w mieście 127 RLM/1 km sieci nowobudowanej. 

11. Istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków: 

·nazwa oczyszczalni: Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Człuchowie na działkach nr 1093/4 i 1093/5. 

·ID oczyszczalni ścieków: PLPM 0140 

·bezpośredni odbiornik ścieków oczyszczonych: rzeka Chrząstawa stanowiąca lewobrzeżny dopływ 
Gwdy. 

·wydajność projektowa oczyszczalni wyrażona w RLM: 26 130 

·Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków komunalnych do wód: znak GiIE nr 6341.33.2012 
z dnia 16.10.2012 r. wydane przez Starostę Człuchowskiego. Termin  ważności  pozwolenia  
wodnoprawnego  ustalono do dnia  31 grudnia 2022 r. 

·Oczyszczalnia wypełnia postanowienia pozwolenia wodnoprawnego, co potwierdzają wszystkie 
nakazane pozwoleniem badania ścieków oczyszczonych w ilości 12 szt. rocznie. 

12. Aglomeracje zakończone końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych -  informacja, do 
której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków:   

nie dotyczy 

13. Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji:  

2286 m3 doprowadzanych siecią kanalizacyjną w 2019 roku; 

   30,4 m3/d dostarczone taborem asenizacyjnym 

Razem w 2019 r  2 316,4 m3/d 

14. Średni roczny skład jakościowy ścieków surowych: 

·BZT5   – 469 mgO2/l, (Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen, pięciodniowy okres 
analizy), max 607 mg BZT5 

·ChZTcr  – 1194 mgO2/l, max 2024 ChZt 

·zawiesina ogólna – 802 mg/l, max. 604 zaw.og 

·azot ogólny  -  96 mg N/l max 118 mg N/l 

·fosfor ogólny  - 13 mg P/l max 17 mg P/l 

15. Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków:  

Przepustowość średniodobowa:  5 400 [m3/d] 
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Równoważna Liczba Mieszkańców:  26 130 

Przepustowość maksymalna dobowa: 7 020 [m3/d] 

16. Ilość  i skład  jakościowy  ścieków  przemysłowych  odprowadzanych  przez  zakłady do  systemu  
kanalizacji zbiorczej:  

Średnio dobowa ilość ścieków przemysłowych powstających na terenie Aglomeracji Człuchów : 
292 [m3/d] 

Skład jakościowy ścieków przemysłowych: 

·BZT5 [mgO2/l]   -   700 

·ChZT¬Chr [mgO2/l]  - 1 000 

·Zawiesina ogólna [mg/l] -    700 

·Fosfor ogólny [mgP/l] -      15 

·Azot ogólny [mgN/l] -      60 

17. Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane:   

W chwili obecnej nie planuje się 

18. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji: 

Równoważna liczba mieszkańców (RLM) dla Aglomeracji Człuchów wynosi 26 567 RLM 
i obejmuje: 

21 245 RLM stałych mieszkańców aglomeracji oraz osoby czasowo zameldowane na terenie aglomeracji 
korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej, 

983 RLM osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji korzystające z istniejącej sieci 
kanalizacyjnej, 

0 RLM pochodzące od mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 
i szamb, 

146 RLM stałych mieszkańców aglomeracji, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci 
kanalizacyjnej dotychczas obsługiwani taborem asenizacyjnym, 

4 193 RLM pochodzących od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej – 
wyliczonych zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. 

Całkowita  równoważna  liczba mieszkańców  dla  aglomeracji wynosi 26 567 RLM 

19. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, 
gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub 
innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów 
kanalizacji zbiorczej:  

Dla 146 osób to 11,68 m3/dobę i 4,26 tys m3/rok – do czasu podłączenia ich do sieci. 

20. Strefy ochronne ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji 
ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach:  

Na terenie aglomeracji znajdują się strefy ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych: 

a) Człuchów  dz. 5/8, 73 obręb 64 Człuchów. Decyzja PGW WP Zarząd Zlewni w Pile nr 
BD.ZUZ.2.410.382.2018.05 z dnia 9 kwietnia 2019r. 

b) Kiełpinek dz. Nr 89/24 obręb Polnica . Decyzja PGW WP Zarząd Zlewni w Chojnicach nr 
GD.ZUZ.1.4100.Cz.19.2019.PZ z dnia 06 września 2019; 

c) Mosiny dz. Nr 376/3 obręb Mosiny Decyzja PGW WP Zarząd Zlewni w Pile nr BD.ZUZ.2.4100.202018.5 
z dnia28 grudnia 2018 r; 

d) Dębnica dz. 246/1 obręb Dębnica Decyzja PGW WP Zarząd Zlewni Chojnice nr 
GD.ZUZ.1.4100.CZ.25.2019.PZ z 6 września 2019; 
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e) Głędowo dz. Nr 249/29 obręb Głędowo Decyzja PGW WP Zarząd Zlewni w Chojnicach nr 
GD.ZUZ.1.41100.CZ.22.2019.PZ z dnia 6 września 2019 

f) Kołdowo dz. 298/10 obręb Kołdowo Decyzja PGW WP Zarząd Zlewni w Chojnicach nr 
GD.ZUZ.1.41100.CZ.23.2019.PZ z dnia 6 września 2019; 

g) Krępsk dz 191/2 obręb Krępsk Decyzja PGW WP Zarząd Zlewni w Chojnicach nr 
GD.ZUZ.1.41100.CZ.21.2019.PZ z dnia 6 września 2019; 

h) Polnica dz. 522/2 obręb Polnica Decyzja PGW WP Zarząd Zlewni w Chojnicach nr 
GD.ZUZ.1.41100.CZ.17.2019.PZ z dnia 6 września 2019; 

i) Rychnowy dz. 77/3 obręb Rychnowy Decyzja PGW WP Zarząd Zlewni w Chojnicach nr 
GD.ZUZ.1.41100.CZ.18.2019.PZ z dnia 6 września 2019 

j) Nieżywięć dz. 174/39 obręb Nieżywięć Decyzja PGW WP Zarząd Zlewni w Chojnicach nr 
GD.ZUZ.1.41100.CZ.22.2019.PZ z dnia 6 września 2019 

We wszystkich powyższych decyzjach ustanawiających strefę  ochronną  ujęć wód podziemnych 
wskazano, że na  terenie ochrony bezpośredniej należy: 

·Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do 
urządzeń służących do poboru wody; 

·Zagospodarować teren zielenią; 

·Odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych 
przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody; 

·Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze 
urządzeń służących do poboru wody. 

Ponadto, zobowiązano użytkownika i każdorazowego następcy prawnego do ogrodzenia terenu 
ochrony bezpośredniej oraz do umieszczenia tablic zawierających informację o ustanowieniu strefy 
ochronnej. 

Na terenie aglomeracji nie ma wyznaczonych stref ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych.  

21. Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa 
miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych 
obszarach:   

Na terenie aglomeracji Człuchów nie występują. Część jezior znajduje się w parkach krajobrazowych 

22. Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego 
tworzącego, ustanawiającego  albo wyznaczającego  formę  ochrony  przyrody,  oraz  informacje  
o obszarach mających  znaczenie  dla wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa 
w art. 27 ust. 1 tej ustawy;  

Poniżej wymieniono tereny przyrodniczo chronione, mające bezpośredni wpływ na wyznaczony 
obszar aglomeracji, zgodnie z par.  4.1.f oraz 4.2.f. Pozostałe obszary w tym pomniki przyrody 
nie mają wpływu na posadowienie kanalizacji i wskaźnik koncentracji, dlatego nie są istotne dla 
Wspólnoty. 

Na terenie aglomeracji Człuchów występują następujące formy ochrony przyrody: 

• Obszar Natura 2000, 

• Rezerwaty, 

• Obszary Chronionego krajobrazu, 

• Pomniki przyrody. 

Obszary Natura 2000 Nazwa obszaru: Las Wolność; Kod obszaru: PLH220060 

Powierzchnia: 335,29 ha 
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Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) 

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: Nazwa obszaru: Duży Okoń Kod obszaru: LH220059 

Powierzchnia: 21,51 ha 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) 

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: Nazwa obszaru: Czerwona Woda pod Babilonem 

Kod obszaru: PLH220056 

Powierzchnia: 821,12 ha 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) 

Obszary siedliskowe Natura 2000 na tle Gminy Człuchów. 

Obszary Natura 2000 nie mają wpływu na stosowanie wskaźnika koncentracji w zbiorowych sieciach 
kanalizacyjnych na terenie Aglomeracji Człuchów. 

Obszary Chronionego Krajobrazu  

Obszar Chronionego Krajobrazu Okolice Jezior Krępsko i Szczytno 

Obszar Krajobrazu Chronionego Okolice Jezior Krępsko i Szczytno zajmuje powierzchnię 12 428 ha 
i leży w mezoregionach Równina Charzykowska i Pojezierze Krajeńskie. Ustanowiony UCHWAŁĄ NR 
1161/XLVII/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim. Wcześniej: Dz. Urz. Woj. Słupskiego 
z 1981 r. Nr 9, poz. 23, z 1994 r. Nr 31, poz. 184, i z 1998 r. Nr 19, poz. 82 

Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Człuchowskich o pow. 1.108,00 ha ustanowiony UCHWAŁĄ NR 
1161/XLVII/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim a wcześniej Dz. Urz. Woj. Słupskiego 
z 1981 r. Nr 9, poz. 23, z 1994 r. Nr 31, poz. 184, i z 1998 r. Nr 19, poz. 82
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV.216 .2020

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 14 grudnia 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 5552


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5
	Paragraf 6
	Paragraf 7

	Załącznik 1
	Załącznik 1 Ustęp 1
	Załącznik 1 Ustęp 2
	Załącznik 1 Ustęp 3
	Załącznik 1 Ustęp 3 Tiret 1 (1)
	Załącznik 1 Ustęp 3 Tiret 2 (2)

	Załącznik 1 Ustęp 4
	Załącznik 1 Ustęp 5
	Załącznik 1 Ustęp 5 Wielka litera A
	Załącznik 1 Ustęp 5 Wielka litera B

	Załącznik 1 Ustęp 6
	Załącznik 1 Ustęp 7
	Załącznik 1 Ustęp 8
	Załącznik 1 Ustęp 9
	Załącznik 1 Ustęp 10
	Załącznik 1 Ustęp 11
	Załącznik 1 Ustęp 12
	Załącznik 1 Ustęp 13
	Załącznik 1 Ustęp 14
	Załącznik 1 Ustęp 15
	Załącznik 1 Ustęp 16
	Załącznik 1 Ustęp 17
	Załącznik 1 Ustęp 18
	Załącznik 1 Ustęp 19
	Załącznik 1 Ustęp 20
	Załącznik 1 Ustęp 20 Litera a
	Załącznik 1 Ustęp 20 Litera b
	Załącznik 1 Ustęp 20 Litera c
	Załącznik 1 Ustęp 20 Litera d
	Załącznik 1 Ustęp 20 Litera e
	Załącznik 1 Ustęp 20 Litera f
	Załącznik 1 Ustęp 20 Litera g
	Załącznik 1 Ustęp 20 Litera h
	Załącznik 1 Ustęp 20 Litera i
	Załącznik 1 Ustęp 20 Litera j

	Załącznik 1 Ustęp 21
	Załącznik 1 Ustęp 22

	Załącznik 2

		2020-12-18T01:41:15+0000
	Polska
	Jacek Zbigniew Karpiński
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




