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Informacja w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie Gminy Krapkowice.  
 

Działalność inwestycyjna spółki Wodociągi i Kanalizacja w Krapkowicach w roku 2014 obejmowała 

cztery główne zadania: 

 roboty budowlano-montażowe przy budowie i modernizacji sieci wodociągowych mających na 

celu wyłączanie z eksploatacji istniejących rurociągów azbestowo-cementowych oraz poprawę 

dystrybucji wody w rejonie działania spółki, 

 realizacja robót budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej w Żywocicach, 

 realizacja robót budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietna, 

 uzbrojenie terenów przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe. 

 

Na początku roku 2014 stan nakładów poniesionych na środki trwałe w budowie wynosił 

817 022,53 zł. W roku 2014 nakłady inwestycyjne na potrzeby własne wyniosły 3 915 743,60 zł., 

z czego przyjęto do użytkowania inwestycje za kwotę 3 252 430,33  zł.  

 

Inwestycje w toku (środki w budowie na dzień 31.03.2015 r.) mają wartość 2 447586,34 zł. i dotyczą 

w większości budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietna oraz uzbrojenia terenów pod 

budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Prudnickiej. 

 

Realizacja prowadzonych inwestycji przebiegała następująco: 

 

1) w roku 2014 oddano do użytku: 

- Żywocice etap II (rozpoczęty w roku 2013)  - 4 965 m kanalizacji, 

- Krapkowice ul. Korczaka    - 138 m wodociągu, 

- uzbrojenie terenu Krapkowice ul. Jaśminowa  - 168 m wodociągu i 353 m kanalizacji, 

- uzbrojenie terenu Krapkowice ul. Górna  - 66 m wodociągu i 64 m kanalizacji, 

- Krapkowice ul. Dębowa    - 479 m wodociągu, 

- Krapkowice ul. Pstrowskiego    - 400 m wodociągu, 

 

2) w trakcie realizacji są niżej wymienione inwestycje: 

- Pietna       - 5 739m kanalizacji, 

- Krapkowice uzbr. terenu rejon ul. Prudnickiej - 1 044 m wodociągu i 899 m kanalizacji, 

- uzbrojenie terenu Krapkowice ul. Polna  - 120 m wodociągu i 120 m kanalizacji, 

- modernizacja tranzytu Krapkowice - Gogolin  - 375 m wodociągu 

co daje razem 14,9kilometra rurociągów, z czego do dnia 31.03.2015 r. wykonano łącznie około 

13,5  kilometra. 

 

Inwestycje finansowane są ze środków własnych i  pożyczek preferencyjnych z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz dofinansowania w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pomoc w formie refinansowania 

poniesionych nakładów po zakończeniu inwestycji zamyka się kwotą około 4 000 000,00 zł.  

 



 

Informacje szczegółowe. 

 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Żywocicach. 

Zadanie w dwóch etapach zrealizowałZakład 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 I etapie inwestycji wybudowano 4 640 mb kanalizacji grawitacyjnej iciśnieniowej.Przygotowano 

odgałęzienia do przyłączenia 130 posesji w tym 10 przydomowych przepompowni ścieków.  

W II etapie inwestycji wybudowano 1 sieciową przepompownię ścieków, 3 095 m sieci kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej, 1 208 m kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i tłocznej oraz 662 m 

odgałęzień do 122 posesji a także 12 przydomowych przepompowni ścieków.  

Łącznie możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej uzyskało 264 posesje z tego na 

dzień sporządzania informacji podłączonych zostało 133 posesje. 

 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietna. 

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

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

grawitacyjnej, 1 409 mb rurociągów tłocznych oraz 2 przepompowni sieciowych.Po zakończeniu 

inwestycji możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej uzyska 105 posesji. 

Koszt zadania po przetarguopiewa na kwotę2 714324,53 zł.  

Zadanie objęte jest pomocą w formie dofinansowania w ramach PROW na lata 2007 - 2013 r. 

działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.Ze względu na limit 

w wysokości 4 mln zł na jedną gminę, możliwa kwota dofinansowania na to zadanie wynosi 

1 142 922,00 zł. 

Prace finansowane są w 5% ze środków własnych, w 53% z pożyczki inwestycyjnej i w 42% 

z pożyczki płatniczej przeznaczonej na pokrycie dofinansowania w ramach PROW na lata 2007 – 

2013. Pożyczek udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Termin realizacji zadania to 30.04.2015 r. 

 

3. 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. Na dzień sporządzania informacji wykonano 

390 mb wodociągu i 453 mb kanalizacji. Obecnie wszystkie realizowane w tym rejonie budowy 

mają możliwość przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

 

4. Modernizacja tranzytu Krapkowice - Gogolin. 

Spółka ze środków własnych dokonała modernizacji odcinka tranzytowej sieci wodociągowej 

łączącej system wodociągowy Krapkowic i Gogolina. Zmodernizowano odcinek o długości 375 mb 

i uzyskano możliwość wzajemnego zasilania sieci wodociągowej pomiędzy dzielnicą Otmęt 

a Gogolinem.  

 

5. Nowe przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Na przestrzeni roku 2014 przyłączono do sieci wodociągowej 16 nowych klientów, w tym 12 

w mieście i 4na wioskach. Do sieci kanalizacji sanitarnej przyłączono 98 nowych obiektów, w tym 

15 w mieście i 83 na wsi (Żywocice).  

W roku 2015 przyłączono do sieci kanalizacyjnej 35 budynków w miejscowości Żywocice. 

 


