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Informacja 
dotycząca stanu kanalizacji 

 
 

          W celu zapewnienia najefektywniejszej ekonomicznie zdolności posiadanych przez 

Spółkę WiK  Krapkowice urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych została 

zawarta między Gminą a wspomnianą Spółką umowa, na mocy której Gmina oddała do 

nieodpłatnego używania Spółce całość sieci kanalizacyjnych wraz z przepompowniami 

ścieków będących na stanie Gminy. 

W zamian Spółka zobowiązana jest między innymi do: 

a.  ponoszenia wszystkich bieżących kosztów utrzymania i kosztów eksploatacyjnych 

b.  sprawowania nadzoru technicznego, ekonomicznego i organizacyjnego nad procesem  

     eksploatowania sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej 

c.  ubezpieczenia przedmiotu umowy 

d.  ponoszenie wszelkich ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu umowy 

e.  opracowania wniosków dotyczących funkcjonowania sieci 

Spółka WiK Krapkowice została zobowiązana do samodzielnej realizacji inwestycji w 

zakresie infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej. 

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego przez w/w spółkę na budowę kanalizacji 

sanitarnej w rejonie ul. Kozielskiej w Krapkowicach z dużą przepompownią ścieków 

odprowadzającą ścieki do istniejącej przepompowni przy ul. Przybrzeżnej został wyłoniony 

wykonawca – P.P.U.H „PAGA-PRO” Pandel Sebastian.  

Wybudowanie tej części kanalizacji umożliwi w przyszłości podłączenie miejscowości 

Żywocie i Pietna. 

Koszt realizacji tego przedsięwzięcia po przetargu wynosi 2 084 ,7 tys. zł.i będzie on pokryty 

ze środków własnych Spółki oraz preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW w Opolu. 

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska , Prawo Wodne oraz Krajowym Programem 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych aglomeracje powyżej 2 000 RLM (równoważna liczba 

mieszkańców) winne być skanalizowane do 2015 r. 

W listopadzie 2009 r został złożony wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji w 

Aglomeracji Krapkowice ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. 



 Z powodu braku gwarancji uzyskania dofinansowania z tego źródła, po głębszej analizie 

możliwości  realizacji projektu budowy kanalizacji w ramach istniejącej aglomeracji 

wyznaczonej Uchwałą Nr XXXVII/383/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 

27.10.2009 r gminy wchodzące w skład   aglomeracji Krapkowice zajęły stanowisko o 

rezygnacji z starań o dofinansowanie projektu z POIiŚ w  celu uzyskania możliwości 

ubiegania się o środki pochodzące z innych źródeł. Biorąc pod uwagę powyższe Gminy 

wchodzące w skład aglomeracji Krapkowice w najbliższym czasie wystąpią z wnioskiem do 

Zarządu Województwa Opolskiego o zmianę granic i obszarów aglomeracji. 

Na dzień dzisiejszy jesteśmy w posiadaniu nowo opracowanej dokumentacji uwzględniającej  

proponowane zmiany aglomeracji Krapkowice. 

Z obecnie istniejącej aglomeracji Krapkowice zostaną wyłączone: z gminy Krapkowice 

miejscowości  Pietna, Kórnica, Nowy Dwór, Ściborowice, Jarszowice i Wesoła. Z gminy 

Strzeleczki Dobra, Łowkowice i  Komorniki. 
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