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Informacja w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie Gminy Krapkowice.  

 

W roku 2020 oraz 2021, podobnie jak w latach poprzednich,  Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

kontynuuje działalność inwestycyjną finansowaną z posiadanych środków własnych z amortyzacji, 

kapitału zapasowego oraz wsparcia PROW na lata 2014-2020.  

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, 

 modernizacja kanalizacji sanitarnej w Krapkowicach w rejonie ul. Młyńskiej, 

 budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek, 

 przebudowa sieci wodociągowej w ul. Opolskiej, 

 wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Krótkiej 

w miejscowości Steblów, 

 wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach rekreacyjnych na błoniach 

w Krapkowicach, 

 budowa systemu zdalnych odczytów wodomierzy z funkcją lokalizacji wycieków, 

 projekt budowlany i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Kwiatów w rejonie 

ul. Prudnickiej, 

 projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Zielonym w rejonie 

ul. Gimnazjalnej. 

 

Na początku roku 2020 stan nakładów poniesionych na środki trwałe w budowie wynosił 

1 0174 50,67 zł. W trakcie roku 2020 nakłady inwestycyjne na potrzeby własne wyniosły 

2 697 455,17 zł., z czego przyjęto do użytkowania inwestycje za kwotę 2 255 026,31 zł, w tym 

majątek zakupiony od Gminy Krapkowice. Nowo wytworzony majątek przyjęty na stan środków 

trwałych ma wartość 360 226,31 zł. 



Na dzień 31.12.2020 r. inwestycje w toku mają wartość 1 459 879,53 zł. i dotyczą w większości 

budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Parkowej, Rodzinnej i Młyńskiej w Krapkowicach, modernizacji 

sieci wodociągowej w ul. Ks. Koziołka oraz kosztów przygotowania kolejnych zadań. 

W roku 2021 spółka poniosła nakłady na inwestycje w kwocie 113 521,60 zł z tego na stan środków 

trwałych przyjęto majątek o wartości 65 475,13 zł.  

Zaawansowanie realizowanych inwestycji przebiegało następująco: 

1) w roku 2020 przyjęto do użytkowania następujące inwestycje: 

- modernizacja sieci wodociągowej w ul. Podgórnej w Krapkowicach, 

- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Opolskiej w Krapkowicach, 

- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Górnej w Krapkowicach, 

- zakup majątku trwałego od Gminy Krapkowice w postaci sieci kanalizacyjnych o wartości 

1 894 800,00 zł, 

2) zakończono prace związane z: 

- budową magistralnej sieci wodociągowej wzdłuż ul. Ks. Koziołka stanowiącej zapasowe 

zasilanie dzielnicy Otmęt, 

- modernizacją sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Parkowej i Rodzinnej, 

- projektem sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela etap II, 

- programem funkcjonalno-użytkowym budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Borek, 

- projektem budowlanym przepompowni ścieków PI w Krapkowicach, 

- projektem budowlanym przepompowni ścieków PVI w Otmęcie. 

3) podpisano umowę z firmą DROBUD z Opola w trybie zaprojektuj i wybuduj  na budowę 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek. 

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek” 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 - 

2019.  Na dzień 31.03.2021 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 2 440 975,50 zł.  w tym: 

- pożyczka inwestycyjna na realizację zadania Żywocice 950 137,50 zł.; 

- pożyczka inwestycyjna na realizację zadania Pietna 610 150,50 zł.; 



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

 

- pożyczka inwestycyjna na realizację zadania Żużela 880 687,50 zł.; 

Pożyczki inwestycyjne oprocentowane są na 2,0 %. 

Zarząd spółki złożył w styczniu i lutym 2020 roku wnioski o płatność związane z budową kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Żużela.  

Po złożeniu stosownych wyjaśnień oraz kontroli przeprowadzonej przez służby departamentu 

PROW Urzędu Marszałkowskiego w Opolu spółka uzyskała wypłaty pełnej kwoty dofinansowania 

zadania. Ze środków uzyskanych z dotacji bezzwłocznie dokonano spłaty pożyczki płatniczej 

uzyskanej z WFOŚiGW w Opolu. 

Łączna kwota pomocy wyniosła 1 760 894,00 zł. 

 

Na przestrzeni roku 2020 przyłączono do sieci wodociągowej 8 nowych klientów, w tym 

5 w mieście i 3 na terenie wiejskim.  

Do sieci kanalizacyjnej podłączyło się 58 nowych obiektów, w tym 10 w mieście i 48 na terenach 

wiejskich, z czego 46 do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


