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Informacja w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie Gminy Krapkowice.  

 

Od początku roku 2017 spółka Wodociągi i Kanalizacja realizuje inwestycje finansowane  

ze środków własnych. W drugiej połowie roku planowane jest rozpoczęcie budowy kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Żużela. Zadanie to ma być finansowane w 63,63 % ze środków 

pochodzących z PROW na lata 2014-2020. Wniosek na realizację operacji pn.: „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Żużela” złożony został przez spółkę w listopadzie 2016. Zadanie ma być 

wsparte pomocą dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek został pozytywnie oceniony 

przez Departament PROW UM w Opolu i obecnie spółka oczekuje na zaproszenie do podpisania 

umowy o udzielenie pomocy. 

 

Na dzień sporządzania niniejszej informacji, spółka wykonuje siłami własnymi modernizację 

kanalizacji w ul. Parkowej oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Mickiewicza 

w Steblowie.  

W kwietniu 2017 r. rozpoczęta zostanie budowa sieci wodociągowej dn 200 w drodze gminnej 

na działce 29 przy ul. Opolskiej. Zadanie to stanowi początek rozbudowy infrastruktury 

wodociągowo-kanalizacyjnej na terenach przemysłowych w rejonie ulic Opolskiej – 

Limanowskiego. 

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. 

Niżej wymienione inwestycje są w trakcie realizacji, bądź planowane do wykonania: 

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

- Budowa sieci wod.-kan. w ul. Mickiewicza w Steblowie  -    295 m wodociągu 

-    300 m kanalizacji 



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

 

- Budowa sieci wodociągowej w działce nr 29 przy ul. Opolskiej -   385 m wodociągu, 

co daje razem 2 030 metrów rurociągów, z czego do dnia 31.03.2017 r. wykonano łącznie około 

740 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.  

Zadłużenie spółki z tytułu pożyczek inwestycyjnych na dzień 31.03.2017 r. wynosi 3 148 246,00 zł. 

 

Na przestrzeni roku 2016 przyłączono do sieci wodociągowej 9 budynków, w tym 5 w mieście 

i 4 na terenie wiejskim.  

Do sieci kanalizacji sanitarnej przyłączono 20 nowych obiektów, w tym 8 w mieście i 12 na terenie 

wiejskim.  

 

Na przestrzeni roku 2017 przyłączono do sieci wodociągowej 6 budynków, w tym 3 w mieście 

i 3 na terenie wiejskim.  

Do sieci kanalizacji sanitarnej przyłączono 4 nowe obiekty, wszystkie w mieście.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


