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Informacja w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie Gminy Krapkowice.  

 

Na przestrzeni roku 2018 oraz w roku 2019 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. kontynuuje 

działalność inwestycyjną finansowaną z posiadanych środków z amortyzacji, kapitału zapasowego 

oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  

Prowadzona działalność inwestycyjna spółki obejmuje 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, 

 budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela, 

 modernizacja kanalizacji sanitarnej w Krapkowicach w rejonie ul. Parkowej, 

 

Na początku roku 2018 stan nakładów poniesionych na środki trwałe w budowie wynosił 

1 368 549,86 zł. W roku 2018 nakłady inwestycyjne na potrzeby własne wyniosły 3 854 422,92 zł., 

z czego przyjęto do użytkowania inwestycje za kwotę 1 801 743,64 zł, w tym majątek zakupiony 

od Gminy Krapkowice. Nowo wytworzony majątek przyjęty na stan środków trwałych ma wartość 

336 743,64 zł.  Prace inwestycyjne kontynuowane są w roku 2019. 

Na dzień 31.03.2019 r. inwestycje w toku mają wartość 2 696 480,06 zł. i dotyczą w większości 

budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Parkowej w Krapkowicach oraz budowy kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Żużela. 

Zaawansowanie realizowanych inwestycji przebiegało następująco: 

1) w roku 2018 oddano do użytku następujące inwestycje: 

- budowa sieci wodociągowej w ul. Karola Miarki w Krapkowicach, 

- budowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Krapkowicach, 

- budowa sieci wodociągowej w ul. Liliowej w Krapkowicach, 

- dokonano zakupu majątku trwałego od Gminy Krapkowice w postaci sieci kanalizacyjnych 

o wartości 1 465 000,00 zł; 



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

 

2) w trakcie realizacji są niżej wymienione inwestycje: 

- Krapkowice - kanalizacja w ul. Parkowej, 

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela, 

- przepompownia strefowa na sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Pietna i Kórnica. 

 

W przygotowaniu są projekty na realizację zadań w kolejnych latach: 

- projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela, etap II, 

- projekt budowlany przepompowni ścieków PI w Krapkowicach, 

- projekt budowlany przepompowni ścieków PVI w Otmęcie, 

- projekt budowlany modernizacji sieci  wodociągowych w ul. Krótkiej i Ks. Koziołka, – wymiana 

rur A-C wraz z przebudową węzłów wodociągowych. 

 

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela” objęte jest 

wsparciem PROW 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. 

 

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 31.03.2019 r. zadłużenie spółki z 

tytułu pożyczek inwestycyjnych i płatniczych związanych z realizacją inwestycji w zakresie budowy 

sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Żywocice, Pietna i Żużela wynosi 4 567 447,19 zł.  w tym: 

- pożyczka inwestycyjna na realizację zadania Żywocice 1 456 877,50 zł.; 

- pożyczka inwestycyjna na realizację zadania Pietna 897 290,50 zł.; 

- pożyczka inwestycyjna na realizację zadania Żużela 757 113,10 zł.; 

- pożyczka płatnicza na realizację zadania Żużela 1 456 166,09 zł.; 

Pożyczki inwestycyjne oprocentowane są na 2,0 %, płatnicze 1,0 %. 

 

Na przestrzeni roku 2018 przyłączono do sieci wodociągowej 17 nowych klientów, w tym 

7 w mieście i 10 na terenie wiejskim.  

Do sieci kanalizacyjnej podłączyło się 24 nowe obiekty, w tym 9 w mieście i 15 na terenach 

wiejskich. 


