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Informacja w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie Gminy Krapkowice.  

 

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w roku 2016 realizuje inwestycje finansowane jedynie 

ze środków własnych. Obecnie wykonywana jest siłami własnymi spółki modernizacja kanalizacji 

w ul. Parkowej. Ponadto w roku 2016 spółka przyjęła do eksploatacji sieć kanalizacyjną wraz 

z przepompownią ścieków obsługującą Ligotę. Sieć ta została wybudowana w roku 2015  przez 

Gminę Krapkowice ze środków pochodzących z dotacji udzielonej przez Agencję Nieruchomości 

Rolnych Skarbu Państwa. 

 

Spółka prowadzi prace przygotowawcze do kolejnych inwestycji. Przygotowywana jest 

dokumentacja techniczna na następujące zadania: 

- modernizacja przepompowni PI w Krapkowicach; 

- modernizacja przepompowni PIV w Otmęcie; 

- modernizacja – wymiana rurociągu z rur azbestowo-cementowych w ul. Limanowskiego; 

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Mickiewicza w Steblowie. 

 

Od początku roku 2016 wysokość nakładów poniesionych na środki trwałe w budowie wyniosła 

371 536,73 zł, z czego przyjęto do użytkowania inwestycje za kwotę  181 360,11  zł.  

 

Inwestycje w toku (środki w budowie na dzień 31.08.2016 r.) mają wartość 292 403,60 zł i dotyczą  

głównie modernizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej. 

 

Realizacja prowadzonych inwestycji przebiegała następująco: 

 

1) od początku roku 2016 oddano do użytku: 

- sieć wodociągowa w ulicy Chrobrego     - 120 m wodociągu, 

- sieć wodociągowa przy Środowiskowym Domu Samopomocy - 80 m wodociągu, 

 

 



2) niżej wymienione inwestycje są w trakcie realizacji, bądź planowane do wykonania: 

- Krapkowice kanalizacja w ul. Parkowej    - 1 050 m kanalizacji, 

 

co daje razem 1 250 metrów rurociągów, z czego do dnia 31.08.2016 r. wykonano łącznie około 

390 metrów.  

 

Wszystkie inwestycje finansowane są ze środków własnych pochodzących z amortyzacji oraz 

zgromadzonych zysków z lat ubiegłych. 

Należy również nadmienić, że z  posiadanych środków własnych spółka spłaca zobowiązania 

związane z długoterminowymi pożyczkami zaciągniętymi na realizację inwestycji  w latach 2012 - 

2015.  

W roku 2016 spółka jest zobowiązana do zapłaty około 96 000,00 zł odsetek oraz 712 940,00 zł rat 

kapitałowych. 

Zadłużenie spółki z tytułu pożyczek inwestycyjnych na dzień 31.08.2016 r. wynosi 4 159 246,31 zł. 

 

Na przestrzeni roku 2016 przyłączono do sieci wodociągowej 8 budynków, w tym 4 w mieście 

i 4 na terenie wiejskim.  

Do sieci kanalizacji sanitarnej przyłączono 14 nowych obiektów, w tym 8 w mieście i 6 na terenie 

wiejskim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: Jerzy Delewicz, Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 


