
Informacja w sprawie rozbudowy sieci wodoci�gowej i sieci kanalizacji sanitarnej  

na terenie Gminy Krapkowice.  

Spółka Wodoci�gi i Kanalizacja realizuje inwestycje własne  polegaj�ce na rozbudowie 

i modernizacji sieci wodoci�gowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Krapkowice.  

Du�e inwestycje wykonywane s� przez wykonawców zewn�trznych wyłonionych w drodze 

przetargu, mniejsze siłami własnymi. 

W roku 2012 oddano do u�ytkowania inwestycje o warto�ci 2 272 584,73 zł. netto obejmuj�ce 

ł�cznie 2 884 mb sieci wodoci�gowo-kanalizacyjnych. 

W roku 2013, w trakcie realizacji s� ni�ej wymienione inwestycje obejmuj�ce budow�: 

- Krapkowice, uzbr. terenu w rejonie ul. Prudnickiej: 155 m wodoci�gu i 205 m kanalizacji, 

- Krapkowice, uzbr. terenu w rejonie ul. Odrow��ów: 325 m wodoci�gu i 264 kanalizacji, 

- Wie� �ywocice – Etap I: 4 640 m kanalizacji,    

z czego na dzie� sporz�dzania informacji (25.03.2013 r.) wykonano ł�cznie 1 158 mb instalacji. 

Informacje szczegółowe dotycz�ce budowy kanalizacji sanitarnej.

1. Uzyskanie efektu ekologicznego na zadaniu  budowa kanalizacji sanitarnej 

w Krapkowicach przy ul. S�dowej i Kozielskiej. 

W dniu 23.11.2012 r. spółka  zgłosiła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony �rodowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu osi�gni�cie efektu ekologicznego na zadaniu pn.” BUDOWA 

KANALIZACJI SANITARNEJ, GRWITACYJNEJ, TŁOCZNEJ DLA MIEJSCOWO�CI 

�YWOCICE, KRAPKOWICE W REJONIE UL. KOZIELSKIEJ, S�DOWEJ, RODZINNEJ, 

MŁY	SKIEJ, PARKOWEJ, KO�CIUSZKI, LOMPY, DZIER�ONIA – ETAP I.” 

Wykonano podł�czenia i spisano umowy zwi�zane z naliczaniem opłat za odprowadzanie �cieków 

z 27 wła�cicielami oddzielnych budynków oraz współwła�cicielami budynków wielorodzinnych 

zlokalizowanych na terenie 17 posesji (wykonano 17 szt. przył�cze� kanalizacyjnych).  

Ilo�
 wykonanych przył�cze� wyczerpuje warunek podł�czenia co najmniej 15 posesji. 

Spełniono tym samym warunki umowy o udzielenie pomocy w formie po�yczki preferencyjnej,  

co w przyszło�ci umo�liwi uzyskanie umorzenia jej cz��ci. Warunkiem ostatecznym 

umo�liwiaj�cym staranie si� o umorzenie cz��ci po�yczki jest systematyczna spłata odsetek i rat 

kapitałowych. Spłata po�yczki ma nast�pi
 do 20.09.2016 r. 

Wysoko�
 udzielonej po�yczki wynosiła 1 491 400,00 zł, do dnia sporz�dzenia informacji spłacono 

340 800,00 zł. 



2. Budowa kanalizacji sanitarnej w �ywocicach -etap I. 

Trwa I etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci �ywocice. Zadanie realizuje Zakład 

Budownictwa Ogólnego "DROBUD" Anna Stryczek-Janicka z Opola. Termin odbioru ko�cowego 

planowany jest na 30 wrze�nia 2013 r.  

Inwestycja obj�ta jest pomoc� w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki 

i ludno�ci wiejskiej” obj�tego PROW na lata 2007 - 2013 r. Pomoc udzielana jest na zasadzie 

refinansowania 50% kosztów poniesionych na realizacj� zadania. 

Zakres inwestycji obejmuje budow� 4 330 mb kanalizacji grawitacyjnej, 310 ci�nieniowej w tym 

przygotowanie odgał�zie� do przył�czenia 130 posesji.  

Na dzie� sporz�dzania informacji wykonano około 780 mb sieci kanalizacyjnej, co stanowi 17 % 

cało�ci zadania. 

Obecnie w zwi�zku z ust�powaniem mrozów prace ulegaj� przy�pieszeniu.  
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