
Informacja w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie Gminy Krapkowice.  
 

Spółka Wodociągi i Kanalizacja, zgodnie z założonymi planami, realizuje kolejne inwestycje 

własne  polegające na rozbudowie oraz modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 

Gminy Krapkowice.  

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 21.08.2014 r. podłączonych zostało 90 nieruchomości. 

Obecnie realizowane są następujące inwestycje: 

- Żywocice etap I I     - 4 785 m kanalizacji, 

- Pietna       - 5 739 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.  

 

Informacje szczegółowe. 

 

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 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz w 50%  

z dofinansowania w ramach PROW na lata 2007 - 2013.  

W etapie I inwestycji wybudowano 4 640 mb kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej. 

Przygotowano odgałęzienia do przyłączenia 130 posesji.  

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

kanalizacyjnej w Żywocicach podłączyło się 90 gospodarstw. 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Żywocicach -etap II. 

Zadanie realizuje wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego Zakład Budownictwa Ogólnego 

"DROBUD" Anna Stryczek-Janicka z Opola.  

Prace finansowane są 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% z dofinansowania w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Ponieważ pomoc PROW 

wypłacana jest w formie refinansowania po zakończeniu zadania, środki na pokrycie  tych kosztów 

pozyskane są 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.  

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 3 600 m kanalizacji sanitarnej. Termin 

zakończenia robót przewidywany jest na 30.09.2014 r. 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietna. 

Zadanie realizuje wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego  firma P.U.H. PAGA-PRO 

Pandel Sebastian z Krapkowic. Zakres zadania obejmuje budowę 4 327 mb kanalizacji 

grawitacyjnej, 1 409 mb rurociągów tłocznych oraz 2 przepompowni sieciowych. Koszt zadania po 

przetargu wyniesie 2 714 324,53 zł.  

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 wnioskowała. Konkurs został rozstrzygnięty, jednak zadanie zostało 

umieszczone na liście rezerwowej. Na ostateczną decyzję czy zadanie zostanie objęte pomocą, 

spółka musi czekać do końca grudnia 2014 r. Jeżeli do tego terminu nie zwolnią się środki 

umożliwiające  udzielenie pomocy, pomoc nie zostanie przyznana. W związku z powyższym środki 

finansowe na realizację zadania zapewnił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu udzielając spółce preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej rozłożonej na okres 

10 lat. Pożyczka pokryje 95% kosztów inwestycji. Termin realizacji zadania to 31.03.2015 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. 

5. Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych w ulicy Dębowej 

i Pstrowskiego. 

Spółka ze środków własnych dokonała wymiany sieci wodociągowej na całej długości (450 mb) 

w ulicy Dębowej. Obecnie prowadzone są prace przy wymianie sieci wodociągowej w ulicy 

Pstrowskiego na odcinku około 500 mb. 


