
Informacja w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie Gminy Krapkowice.  
 

 

Spółka Wodociągi i Kanalizacja realizuje inwestycje własne  polegające na rozbudowie 

oraz modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Krapkowice.  

Duże inwestycje wykonywane są przez wykonawców zewnętrznych wyłonionych w drodze 

przetargu, mniejsze siłami własnymi. 

Zakończenie I etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Żywocicach dało możliwość podłączenia się 

do sieci kanalizacji sanitarnej właścicielom 130 posesji. Na dzień sporządzania informacji 

tj. na 02.04.2014 r. podłączonych zostało 58 nieruchomości. 

W roku 2014 realizowane są następujące inwestycje: 

- Żywocice etap I I     - 4 785 m kanalizacji, 

- uzbrojenie terenu w rejonie ul. Prudnickiej  - 1 044 m wodociągu i 899 m kanalizacji, 

- wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych w ulicy Dębowej i Pstrowskiego -

 ok. 1 000 m wodociągu.  

W roku 2014 rozpoczęta zostanie również budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietna 

obejmująca swym zakresem 5 736 mb sieci kanalizacyjnej oraz 2 przepompowni ścieków. 

 

Informacje szczegółowe dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej. 

 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Żywocicach -etap I. 

Zadanie zrealizował Zakład Budownictwa Ogólnego "DROBUD" Anna Stryczek-Janicka z Opola.  

Prace finansowane były w 5% ze środków własnych, w 45% z pożyczki inwestycyjnej udzielonej 

na okres 10 lat przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

oraz w 50% i 23% wartości zadania z pożyczki płatniczej udzielonej również przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pożyczka płatnicza przeznaczona 

jest na pokrycie części objętej pomocą w ramach PROW na lata 2007 - 2013 oraz na pokrycie 

podatku VAT.  

Po zakończeniu robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, złożono do referatu PROW Urzędu 

Marszałkowskiego w Opolu wniosek o płatność pośrednią. Wniosek został zweryfikowany 

pozytywnie bez uwag i w najbliższym czasie na konto spółki  wpłynie 1 451 632,88 zł 

dofinansowania stanowiącego 50 % kosztów inwestycji. 

W etapie I inwestycji wybudowano 4 330 mb kanalizacji grawitacyjnej, 310 ciśnieniowej w tym 

przygotowano odgałęzienia do przyłączenia 130 posesji.  

Jak wspomniano wyżej, na dzień sporządzania informacji do nowo wybudowanej sieci 

kanalizacyjnej w Żywocicach podłączyło się 58 gospodarstw. 



 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Żywocicach -etap II. 

Podobnie jak etap I, zadanie realizuje wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego Zakład 

Budownictwa Ogólnego "DROBUD" Anna Stryczek-Janicka z Opola.  

Inwestycja finansowana jest na takich samych zasadach jak etap I. Zakres robót obejmuje budowę  

1 sieciowej przepompowni ścieków, 3 083 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 1 128 m 

kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i tłocznej oraz 574 m odgałęzień do 122 posesji a także budowę 

13 przydomowych przepompowni ścieków.  

Na dzień sporządzania informacji wybudowano około 1 200 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

i około 330 m kanalizacji sanitarnej tłocznej. Termin zakończenia robót przewidywany jest na 

30.09.2014 r. 

 

3. Nabór wniosków w ramach PROW 

W dniu 19.02.2014  r. spółka złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Pietna” w ramach działania 321  „Podstawowe usługi dla gospodarki 

i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013 r. Ze względu na limit w wysokości 

4 mln zł na jedną gminę, możliwa kwota dofinansowania na to zadanie wynosi 1 142 922,00 zł 

i o taką kwotę spółka wnioskuje. 

Zakres zadania obejmuje budowę 4 327 mb kanalizacji grawitacyjnej, 1 409 mb rurociągów 

tłocznych oraz 2 przepompowni sieciowych. 

Zadanie wycenione jest na kwotę ok. 5 700 000,00 zł netto, jednak biorąc pod uwagę kwoty 

uzyskiwane po przetargach, realnie zadanie może być zrealizowane za kwotę rzędu 2 900 000,00 zł. 

– 3 700 000,00 zł.  

Środki finansowe na realizację zadania zapewni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu udzielając spółce preferencyjnych pożyczek. 

Przygotowywana jest procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy inwestycji, bowiem 

warunkiem uzyskania dotacji jest zakończenie i rozliczenie całości do końca marca 2015 r.  

 

4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Prudnickiej. 

Spółka ze środków własnych realizuje uzbrojenie terenów w sieci wodociągowo-kanalizacyjne 

w rejonie ulic Storczyków i Lilowej. Całość zadania obejmuje budowę 1 044 m wodociągu i 899 m 

kanalizacji sanitarnej. Rozbudowa prowadzona jest etapami, w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby 

inwestorów występujących do spółki z prośbą o przyłączenie nowo budowanych budynków 

mieszkalnych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 


