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Informacja w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie Gminy Krapkowice.  

 

W roku 2021  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 w rejonie ul. Limanowskiego, 

 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 2021 stan nakładów poniesionych na środki trwałe w budowie wynosił 

1 459 879,53 zł. W trakcie roku 2021 nakłady inwestycyjne na potrzeby własne wyniosły 

2 712 602,36 zł., z czego przyjęto do użytkowania inwestycje za kwotę 2 339 987,65 zł, w tym 

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

trwałych ma wartość 972 987,65 zł. 



Na dzień 31.08.2021 r. inwestycje w toku mają wartość 1 832 704,25 zł. i dotyczą w większości 

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

sieci wodociągowej w ul. Ks. Koziołka, budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek 

oraz kosztów przygotowania kolejnych zadań. 

 

Zaawansowanie realizowanych inwestycji przebiegało następująco: 

1) w roku 2021 przyjęto do użytkowania następujące inwestycje: 

- rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej w Krapkowicach, 

- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dąbrówce Górnej, 

- rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Dębowej w Krapkowicach, 

- rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ligonia w Steblowie, 

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jaśminowej w Krapkowicach, 

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

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

1 367 000,00 zł, 

ponadto dokonano zakupu: 

- cysterny 4 m3 na wodę czystą do zaopatrzenia ludności w wodę pitną w przypadku 

poważnych zakłóceń w dostawie wody, 

- wozu specjalistycznego ssąco-płuczącego do udrażniania i czyszczenia kanalizacji 

i przepompowni ścieków.  

  
2) zakończono prace związane z: 

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

zasilanie dzielnicy Otmęt, 

- modernizacją sieci wodociągowej w ul. Opolskiej, 

- projektem sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek etap II (uzyskano pozwolenie na 

budowę), 

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.  

W ramach realizacji tego zadania uzyskano niezbędne pozwolenia budowlane i przekazano plac 

budowy. 



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

 

 

4) Trwają prace nad projektami budowlanymi na następujące zadania: 

- budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Kwiatów – złożono wniosek o wydanie pozwolenia 

na budowę, 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Kwiatów – projekt na etapie gotowym do 

złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, 

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na części Osiedla Zielonego, 

- modernizacja sieci wodociągowej w ul. Limanowskiego. 

5) Trwają prace budowlane przy realizacji zadań: 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią w ul. Młyńskiej w Krapkowicach, 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Borek. 

 

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 31.08.2021 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 2 291 415,50 zł.  w tym: 

- pożyczka inwestycyjna na realizację zadania Żywocice 886 795,00 zł.; 

- pożyczka inwestycyjna na realizację zadania Pietna 574 258,00 zł.; 

- pożyczka inwestycyjna na realizację zadania Żużela 830 362,50 zł.; 

Pożyczki inwestycyjne oprocentowane są na 2,0 %. 

 

Na przestrzeni roku 2021 przyłączono do sieci wodociągowej 32 nowych klientów, w tym 

18 w mieście i 14 na terenie wiejskim.  

Do sieci kanalizacyjnej podłączyło się 37 nowych obiektów, w tym 16 w mieście i 21 na terenach 

wiejskich. 


