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ZYGMUNT SZKURŁATOWS KI 

GLOWNE PROBLEMY KOMUNALNE LEGNICY 

W LATACH 1945-1970 

Organizm dużego miasta musi spełniać szereg funkcji koniecznych do 
jego działania. Z punktu widzenia mieszkańców wyróżnić można trzy 
funkcje zasadnicze: a) zapewnienie mieszkania, b) pracy, c) zdrowia i re
kreacji. Każda z nich jest mniej lub bardziej złożona. Przez mieszkanie 
rozumiemy samo mieszkanie jako powierzchnię mieszkalną i użytkową, 
jego ogólną_ i indywidualną funkcjonalność oraz standard. O st�ndardzie 
decyduje m. in. wyposażenie i zaopatrzenie mieszkania w elektryczność, 
urządzenia wodno-kanalizacyjne, gazowe i ogrzewcze. 

Funkcje spełniam� przez mieszkanie rozpatrywać można zarówno od 
strony użytkownika, jak też wykonawcy mieszkania czy przedsiębiorstw 
świadczących odpowiednie usługi komunalne. Niektóre problemy doty
czące mieszkań jako powierzchni mieszkalnej i funkcjonalnej z punktu 
widzenia użytkownika omówiono już w osobnym artykule 1. Obecnie 
zajmiemy się usługami komunalnymi świadczonymi mieszkańcom przez 
odpowiednie przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Problemy nato
miast związane z pracą, zdrowiem i. rekreacją stanowić będą temat osob
nego opracowania. 

W okresie powojennym wymienione funkcje były różnie realizowane 
przez organizm miejski. Występujące zakłócenia wynikały głównie ze 
zniszczeń, jakich doznała gospodarka komunalna miasta. W pierwszym 
okresie w zasadzie nie było pilnych problemów związanych zaróv.'110 
z uzyskaniem mieszkania, jak też z zaopatrzeniem, gdyż miasto było 
silnie wyludnione. Okres ten nie trwał jednak długo, g'dyż już w lipcu 
1945 r. z powodu przeznaczenia Legnicy na główny punkt demobiliza
cyjny Armii Radzieckiej wystąpiły zmia�y. W miarę zm�iejszania się 
rozmiarów demobilizacji poprawiała się sytuacja ludności cywilnej, a pol
skie władze administracyjne 31 X 1945 r. powróciły do centrum miasta 2

• 

Pewne nadwyżki mieszkaniowe występowały do około 1955 r., choć od-

1 Z. S z ku r ł a to ws k i, Budownictwo i gospodarka mieszkaniowa Legnicy

w latach 1945-1970 (Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 279, Historia XXVII, 

1976, s. 239-254). 
2 C. Ko w a la k, Pierwsze dni wolności Legnicy. Kalendarium 1945 r. (Szki

ce Legnickie, t. ITI, s. 79). 
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czuwano niedobory w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i gaz. 
Złagodzono je częściowo w 1947 r. w wyniku pełnego przejęcia urządzeń 
komunalnych rrdasta przez przedsiębiorstwa podległe władzom admini
stracyjnym miasta. Wobec jednak wzrostu liczby mieszkańców miasta 
oraz odbudowy i rozbudowy przemysłu niedobory w zaopatrzeniu w wo

dę i gaz występowały niemal stale. 
Artykuł opracowano głównie na podstawie roczników statystycznych: 

mifłsta Legnicy i województwa wrocławskiego oraz dokumentów odpo
wiednich komórek administracji miejskiej, a zwłaszcza Wydziału Gospo
darki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium MRN i podległych mu 
przedsiębiorstw 3. W wyzyskanym materiale występują jednak znaczne 
luki utrudniające pełne opracowanie tematu. 

Zaopatrzeniem miasta w wodę zajmowało się Miejskie Przedsiębior
stwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK). Sieć wodno-kanalizacyjną 

założono w Legnicy w 1879 r. Była to sieć systemu pierścieniowego 
o przekroju rur 80-650 mm. Liczyła ona około 88 km samej sieci roz

dzielczo-doprowadzającej. W latach pięćdziesiątych zużycie jej oceniano
na 30-800/o, przy czym największe występowało na Starym Mieście.
Ujęcia wodne oraz urządzenia wodociągowe, dysponujące stacją pomp

i przepompownią, znajdowc},ły się na obszarze około 20 ha. Mieściły się
tam 72 studnie płytkie i 4 głębinowe. Po wojnie eksploatowano 33 studnie
płytkie i 4 głębinowe, wszystkie o bardzo małej wydajności. Główna
stacja pomp wyposażona była w elektryczne urządzenia napędowe. Po
wojnie stan tec::hniczny tych urządzeń oceniano jako średni, gdyż zacho
dziła konieczność wymiany poszczególnych agregatów. Z przepompowni
głównej wodę przesyłano do kolejnej przepompowni, skąd tłoczono ją do
zbiorników, które z racji wysokiego położenia były naturalną wieżą ciś
nień dla miasta t.

Poważnie zniszczone urządzenia wodociągowe władze miejskie prze
jęły w pełni 1 IV 1947 r. i przystąpiły energicznie do usuwania licznych 
uszkodzeń sieci ulicznej i domowej (w 1945 r. było około 1250 uszkodzeń 
sieci). Zapewniło to dostawę wody w ciągu 2 godzin na dobę do mieszkań, 
gdy poprzednio ludność mogła pobierać wodę jedynie w piwnicach. Dal
sze prace remontowe zapevvniły już w październiku 1947 r. dostawę 
wody do mieszkań w ciągu 18 godzin na dobę 5

. 

W miarę zasiedlania miasta oraz odbudowy życia gospodarczego ist
niejące urządzenia wodociągowe i produkcja wody stawały się coraz 

' Rocznik statystyczny miasta Legnicy 1971, Legnica 1971. Powiatowy Inspek
torat Statystyczny. Z dokumentów wytworzonych przez różne komórki admini
stracji miejskiej korzystano w MKPG w Legnicy. 

1 MKPG, Charakterystyka gospodarcza miasta Legnicy na XX-lecie, mpis. 
5 C. Ko w a I a k, Kronika Legnicy (Szkice Legnickie, t. IX, 1976, s. 240-21).
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mrueJ wystarczające. Niskie ciśnienie wody nie zapewniało należytego 
zaopatrzenia ludności zamieszkałej na wyższych piętrach. Liczne były 

awarie. Niedostateczne zaopatrzenie mieszkańców wynikało też m. in. 
z powodu małej pojemności z;biornika wody, która zabezpieczała jedy
nie około 700/o ówczesnego dobow�go zapotrzebowania miasta. W celu 

więc zaopatrzenia mieszkań na WYższych piętrach stosowano ogranicze
nia w dostawach wody oraz godźiny zwiększonego ciśnienia umożliwiają
cego pobór wody na wyższych piętrach. Z tego wz,ględu niektóre obiekty 
miały też własne stacje hydroforowe 6, Zaopatrzenie miasta w wodę ule
gało jednak systematycznemu pogarszaniu. Wyczerpywały się też stare 
ujęcia wody i występowały liczne awarie sieci. 

Poszukiwania nowych ujęć wody nie dawały początkowo rezulta
tów. Jedno z możliwych rozwiązań problemu upatrywano w budowie 
spiętrzenia poniżej ujęcia wqdy, co umożliwiłoby lepsze nawodnienie 
terenu wodonośnego, stwarzając odpowiednią rezerwę. Poza ujęciami 
pilną sprawą była też rozbudowa przepompowni. ZamiErzenia te były 
jednak długofalowe. 

W celu szybszego złagodzenia deficytu wody PMRN uchwałą z 1955 r. 
zatwierdziło limity poboru wody przez poszczególne zakłady przemysło

we. Niektóre z nich zobowiązano do budowy własnych ujęć wodnych. 
Część zakładów zamiast wody konsumpcyjnej mogła używać jedynie wo
dy przemysłowej. Występujący deficyt wody pogłębiały szczególnie: Le
gnickie Zakłady Metalurgiczne (Huta Miedzi), Legnickie Zakłady Prze
mysłu Terenowego, Zakłady Mięsne i browar, pobierające łącznie około 
15°/o produkowanej wody. Mimo nałożonych limitów zakłady przekra
czały je, płacąc oczywiście odpowiednie kary, które nie rozwiązywały 
jednak problemu 7

• 

Osobną trudnością dla MPWiK były straty wody w sieci. Wyeksplo
atowana i zniszczona sieć uliczna oraz mieszkaniowa, a także nielegalny 
pobór wody powodowały znaczne straty finansowe i spływ wody do 

kanalizacji. Stąd też walka z marnotrawstwem wody oraz z nielegalnym 
jej poborem stanowiła jedno z najistotniejszych zadań MPWiK w ciągu 
wielu lat. Walkę tę utrudniał głównie brak wodomierzy u odbiorców 
specjalnych oraz nielegalny pobór wody z hydrantów ulicznych a. 

Konieczność remontów na szerszą skalę, rozpoczętych właściwie do
piero w 1953 ,r., wynikała po części również z wyburzania zdekapitalizo
wanych budynków. W latach 1953-1957 na remonty wydano 3412,8 tys. 
zł 9. Pierwsze prace mające zwiększyć produkcję wody polegały na stop
niowym czyszczeniu nieczynnych studni szybowych oraz na usprawnie-

� MKPG, Charakterystyka gospodarcza ... , s. 35-36. 
7 Tamże. 

s Według sprawozdań Wydziału GKiM. 

9 Por. tab. 6. 

3 - Sobótka 2/77 
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niach pracy agregatów · pompowych. Remonty sieci utrudniał brak rur 
wodociągowych oraz spoiwa cynowa-ołowiowego 10• 

W wyniku remontów już w 1955 r. wzrosła produkcja wody, chociaż 
w mniejszym stopniu, aniżeli to zakładano. W stosunku do 1954 r. spadły 
też straty wody w sieci z 19 do 18,30/o produkowanej wody 11• Rok 1956 

również nie był dobry dla MPWiK. Wykonano wprawdzie plany zwięk
szenia produkcji wody, gdyż wzrosła wydajność żródeł, nie zwiększono 
jednak sprzedaży z powodu zwiększonych strat wody w sieci wskutek 
nielegalnego poboru z hydrantów ulicznych oraz trudności rozliczania się 
z odbiorcami specjalnymi. Nie rozliczone straty wody wzrosły więc do 
23,20/o 12. Rok 1956 zamknął pewien okres w działalności przedsiębior
stwa, cechujący się niedoborami wody, dużymi stratami wody w sieci, 
wstępną modernizacją urządzeń oraz niedoskonałymi sposobami rozli
czania się z różnymi odbiorcami wody. 

Radykalniejsza poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę zaczęła 
następować dopiero od 1957 r. Dzięki uruchomieniu 3 nowych agrega
tów zwiększono bowiem znacznie produkcję, a od II kwartału woda do
cierała do wszystkich.._ mieszkań na wyższych piętrach przez całą dobę. 
Tak radykalna poprawa sytuacji budziła nawet obawy mieszkańców, czy 
będzie stanem stałym 1s. Lata następne przyniosły jednak dalszą popra
wę w zakresie produkcji i sprzedaży wody oraz w działalności ekono
micznej przedsiębiorstwa, odgrywającej co.raz większą rolę. Remonty 
prowadzone od 1953 r. były wstępem do zasadniczej modernizacji wodo
ciągów, którą zakończono w 1961 r., jednak do 10 VII 1962 r. trwały 
Jeszcze dodatkowe prace uzupełniające. W sumie remonty pochłonęły 
27,2 mln zł 14. Była to kwota znacznie wyższa aniżeli wydatkowana w la
tach 1953-1957 we wstępnym okresie prac remontowych 1s (wydano 
3,4 mln zł). 

Dokonana modernizacja i rozbudowa umożliwiła pełne pokrycie za
potrzebowania na wodę mieszkańców i innych odbiorców. Remonty ka
pitalne najbardziej zniszczonych odcinków sieci wodociągowej oraz zało
żenie nowych sprawnych wqdomierzy zmniejszyły znaczn_ie (do ok. 10r1/o) 
straty wody w sieci. W ten sposób w 1961 r. osiągnięto stan, w którym 

10 Spraw. WGKiM z wykon. planu na IV kw. 1954, mpis. 
n Założonego programu zwiększenia produkcji wody nie wykonano w całosci 

z powodu wykonywania jeszcze dodatkowych prac przy odżelaziaczach, tablicach 
rozdzielczych i transformatorach oraz chwilowego postoju w lutym 1955 r. MKPG, 
Spraw. WGKiM z wykon. planu w 1955 r., mpis. 

12 MKPG, Spraw. WGKiM z wykon. planu w 1956 r., mpis. 
u MKPG, Spraw. WGKiM z wykon. planu vl'-1957 r., mpis. 
14 MKPG, Spraw. WGKiM z wykon. planu w 1961 i 1962 r., mpisy. 
1s W 1958 r. z kredytów wyremontowano 723 mb sieci, układając m. in. ruro·

ciąg na ul. Partyzantów i Bukowej. MKPG, Spraw. WGKiM z wykon. planu 
w· 1958 r., mpis. 
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gospodarstwa domowe otrzymywały większość sprzedawanej wody (650/o). 
Do 1970 r. udział ten systematycznie spadał osiągając około 500/o 1s. 

Tab. 1. Niektóre dane o działalności MPWiK w Legnicy w Jatach 1946-19'70 

Przyłączenia mieszkań 
Rok lub budyn-ków:>. 

liczba 
1946 JO S06 1950 9 649 1953 1954 
1955 13 349 1956 13 944 1957 14 144 1958 14 294 1960 3 188 1961 1965 3 241 1966 1967 3 21 J 1968 3 221 1969 3 228 1970 3 260 

Produkcja wody ogółem 

tys. ml 

J 633 2 876 4 763 4 702 4 803 4 817 6 823 7 419 7 779c 7 958 IO 566 JO 885 l l C.69 JJ 518 I J 935 12 380 

ogółem 

tys. ml 

4 120 3 739 3 844 3 608 4 777° 

5 946 6 588° 

6 909 9 3Q(,C 9 7C0° JOCC,QC JO 400° JO 700° J 1 2C0° 

• 

Dostawy wody Straty wody w tym gospodarstwom domo- w sieci wym w sto-
I na lmkb 

sunku do razem produkcji 
tys. ml I % I ml 

% 

653 38,3 J 292 43.9 J 618 39,3 40,)C 11,7 J 874 50,l 39,QC 19,l l 771 46,1 38,2 18,3 l 655 45,9 32,6 23,2 2 517 47,6 2 832 ·47,6 49,8 17,9 
I 4 232 64,2° 65,9 . 4 474 64,7 68,7 11,2 

5 657 65,QC 78,6 12,2 5 841 C0,3° 80,5 11,0 
5 747 57,9C 77,6 10,3 
5 892 56,9C 78,7 10,1 
5 986 5Q,)C 79,0 10,8 6 255 50,5° 82,5 10,0 

n W latach 1946-1958 podano liczbę mieszkań wyposaionycb w wodociąg, w latach 1960-1970 podano liczbę 
przyłączeń domowych. 

b Zu1ycic na I mieszka,ica obliczono dla lat l9S6-l9S8 dzieląc dostawę wody do gospodarstw domowych 
przez liczbę ludności zamieszkałej w mieszkaniach wyposaionych w wodociąg, dla lat 1960-1970 dzielono produkcję 
przez ogólną liczbę ludności. 

0 Obliczenia przybliione. 

ż ród la: MKPG, Legnica, tab.: Stan zasJ)Okojenia potrzeb komunalnych Le

gnicy, Sprawozdania WGKiM z wykon. planów. Informacja liczbowa o rozwoju 
miasta Legnicy w latach 1965-197Ó, mpisy; Rocznik stat. m. Legnicy 1971. 

Już wstępny etap modernizacyjny do 1958 r. oraz remonty mieszkań 
sprawiły, że wzrósł znacznie odsetek łudności korzystającej z wody wo
dociągowej. Ponieważ nowe budynki wyposażone są w pełni we wszyst
kie urządzenia komunalne, coraz bardziej spadał odsetek starych miesz
kań poz-bawionych urządzeń wodociągowych. 

Modernizacja i roz:budowa urządzeń wodociągowych była bardzo kosz
towna dla miasta. Władze miejskie starały się też o kredyty z innych 

18 MKPG, Spraw. z wykon. planu w 1961 r., mpis. Por. też tab. 1. 

•
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ź.ródeł. Obok środków terenowych Legnica otrzymała też 3066 tys. zł 
kredytów inwestycyjny<!h ze środków centralnych na budowę stacji fil
trów, rurociągu lewarowego i studni 11. Poza tym do finapsowania roz
budowy urządzeń wodociągowych zaangażowano też przedsiębiorstwa 
miejskie korzystające z wody wodociągowej w większym zakresie. Na 
podstawie Uchwały RM nr 72a oraz Zarz. wykonawczego Min. Gospo
darki Komunalnej MPWiK w porozumieniu z WGKiM oraz MPGK spo
rządziło w 1961 r. wykaz zakładów przemysłowych zobowiązanych do 
partycypowania w kosztach rozbudowy wodociągów. Wielkość wkładów 
ustalono na podstawie odpowiednich tabel Min. Gospodarki Komunalnej, 
ustalając odpowiednie koszty jednostkowe oraz zapotrzebowanie zakła
dów pracy. Udziałem w kosztach objęto 11 zakładów. W 1961 r. umowy 
podpisano z 7 zakładami, które wpłaciły na konto WGKiM odpowiednie 
kwoty. Zakłady pracy były niechętne tym wydatkom, chociaż chciały 
korzystać z coraz większych dostaw wody. Interwencje MPWiK w za
kładach i zjednoczeniach nie ,mwsze odnosiły pożądany skutek. Niektóre 
zakłady, jak np. Zakłady Mięsne czy LZP Dziewiarskiego, wpłaciły od
powiednie kwoty dopiero po decyzji Okręgowej Komisji Arbitrażowej 18. 

Tab. 2. Zmiany wyposażenia mie�kań i zaopatrzenia mieszkańców Legnicy 
w wodę w latach 1946-1958 

Mieszkania Ludność korzystająca z wody 

Ogó-
wyposażone w urządzenia czerpiące ogó-wodne wodę w budynku ze studni Rok Iem Iem 

w mieszkaniu na korytarzu ze studni 
--. 

liczba I liczba I 
--

liczba I liczba I liczba liczba I % % % liczba % %

1946 12133 10200 84,l 606 5,0 1 327 10,9 24357 17049 70,0 7308 30,0 
1950 11055 9 079 82,1 570 5,1 1 406 12,8 39010 29 383 75,3 9627 24,7 

1955 13 913 12 654 90,9 695 5,0 564 4,1 52550 46295 88,1 6255 11,9 
1956 14248 13232 92,9 712 5,0 304 2,1 54552 50734 93,0 3818 7,0 
1957 14448. 13422 92,9 722 5,0 304 2,1 56856 52877 93,0 3979 7,0 
1958 114598 13572 93,0 722 4,9 304 2,1 61 581 56877 92,4 4 704 7,6 

Żródlo: MKPG, tab. 6a: Stan zaspokojenia potrzeb komunalnych miasta, mpis. 

Po rozpoczęciu modernizacji, a następnie rozbudowy urządzeń wodo
ciągowych zaczęto zdawać sobie coraz bardziej sprawę z kosztów dzia
łalności MPWiK. Wzrost ich powodował konieczność poprawy wskaźni
ków ,ekonomicznych przedsiębiorstwa. Osiągnięcie tej poprawy ułatwiła 
Uchwała Pr-ezydium MRN nr 30 z 26 VII 1958 r. w sprawie pobierania 
od 1 VIII 1958 r. opłat za wodę i usługi kanalizacyjne -0d przedsiębiorstw 

11 MKPG, Spraw. WGKiM z wykon. planu w 1958 r., mpis.
15 W latach 1961-1962 wymienione zakłady wpłaciły następujące kwoty w ty

siącach złotych (w nawiasie podano 1962 r.): LZP Odzieżowego 300, LZP Dziewiar-
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oraz obniżenie strat wody w wyniku wzmożonej kontroli nielegalnego 
jej poboru. Jednocześnie wzrosły jednak koszty wskutek naliczania wyż

szej amortyzacji zgodnie z pismem okólnym nr 33 Min. Gospodarki Ko

munalnej z 4 IX 1958 r. l9 Na efekty te wpływały też koszty własne pro
dukcji wody, na które składały się m. in. zatrudnienie, energia elektrycz
na, materiały, amortyzacja :w. 

Systematycznie wzrastała produkcja oraz spadały 'koszty jednostkowe. 
Występowały wprawdzie -czasami również awarie urządzeń, lecz nie były 
one już tak trwałe i uciążliwe, jak w latach pięćdziesiątych 21

• Pod ko
niec lat sześćdziesiątych istniejące urządzenia poczęły okazywać się zno
wu niewystarczające na potrzeby rozwijającego się miasta i jego prze

mysłu. Stąd też mimo obniżki strat wody w sieci zaszła konieczność po

nownego limitowania dostaw wody dla zakładów pracy (1968) r.). Zacho-

skiego 172 (50), PKP Oddział Drogowy 700, Legn. Wytw. Prod. Zielarskich 130 (70), 
Fabryka Przewodów Nawojowych 200, Fabryka Fortepianów i Pianin 200, Za
kłady Mięsne 500, razem w 1961 r. 7 zakładów podpisało umowy na kwotę 
2202 tys. zł, a w 1962 r. 3 zakłady na kwotę 584 tys. zł. MKPG, Informacja 
WGKiM odnośnie partycypacji zakładów przemysłowych w kosztach rozbudowy 
wodociągów, 1961 r., s. 9-10, mpis. 

19 W 1958 r. MPWiK zatrudniało 110 osób przy funduszu płac 2190,5 tys. ił. 

średnia płaca wynosiła więc około 1700 zł. Koszty własne osiągały 5858, a akumu
lacja 1592 tys. zł. Istniejące zatrudnienie, szczególnie w grupie prac. fizycznY.ch, 
było niewystarczające z powodu znacznego przechodzenia kadr do bardziej intrat
nych zawodów. MKPG, Spraw. z wykon. planu w 1958 r., mpis. 

20 w 1961 r. koszt produkcji 1000 ms wody wyniósł 677,74 zł (plan 581,90 zł)
wody wyprodukowanej i 792,43 zł (plan 703,31 zł) wody sprzedanej. Na koszty 
ogólne składały się m. in.: energia elektryczna 821 tys., materiały 278 tys., amor
tyzacja 333 tys., inne 821 tys. zł. Zatrudniano wówczas 116 pracowników na 130 
planowanych. Strukturę zatrudnienia oraz funduszu płac ilustruj� zestawienie: 

Zatrudnienie Fundusz plac Średnia 
Wyszczególnienie płaca zł osób % tys. zł % 

Razem 116 100,0 2458,0 100,0 1766 
w tym: 

robotnicy 88 75,9 1744,0 71,0 1651 
prac. inż.-techn. 10 8,6 331,0 13,5 2758 
prac. adm.-biurowi 15 12,9 346,0 14,0 1922 
pozostali 3 2,6 37,0 1,5 1027 
Bezosobowy fundusz plac X X 36,6 X X 

Spraw. WGKiM z wykon. planu w 1961 r., mpis. 

21 Np. liczne w I kw. 1963 r. pęknięcia rurociągów z powodu silnych mro
zów, co zwiększyło straty wody w sieci w I kwartale do 22,50/o, w II kw. 23'1/o, 
a od września 120/o, MKPG, Spraw. WGKiM z wykon. planu w 1963 r., mpis. 

-------------------- --
-� -----
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dziła więc konieczność podwyższenia produkcji wody do 45 OOO ms na 

dobę. Ta sprawa oraz wymiana sieci rozdzielczej na grubsze rurociągi 
stały się zadaniem do realizacji po 1970 r. 

* * 

* 

MPWiK zajmowało się też oczyszczaniem miasta poprzez system ka
nalizacyjny. Sieć kanalizacyjną założono w mieście równocześnie z siecią 

wodociągową w 1879 r. Obejmowała ona 65 km kamiennej i murowanej 
sieci ogólnospławnej o przekroju 200-1500 mm. W latach pięćdziesiątych 

jej zużycie szacowano średnio na 350/o, przy czym największe zużycie 
występowało na Starym Mieście. Po wojnie sieć ta ulegała szybkiej de

kapitalizacji wskutek prowadzonych wówczas licznych wyburzeń znisz
czonych domów. Trzy przepompownie odprowadzały ścieki sanitarne 
i 'Jpadowe do przepompowni głównej, skąd po oczyszczeniu mechanicz
nym przetłaczano je na pola irygacyjne we wsi Dobrzejów. Stan tech

niczny przepompowni oceniano po wojnie jako średni. Wyposażone one 
były w napęd elektryczny, a ich wydajność zapewniała bieżącą działal
ność i pracę urządzeń przy niskim poziomie ścieków, co w zasadzie wy
starczało na potrzeby miasta 22. Dlatego też w pierwszych latach powojen
nych problemy kanalizacyjne miasta nie były równie pilne jak zaopa

trzenie w wodę, a przynajmniej nie były tak jaskrawo widoczne. W pla
nach inwestycyjnych kanalizacja miejska nie stanowiła więc tak ważnej 
pozycji, jak wodociągi, gdyż można było zwiększyć jeszcze wydajność 
przepompowni 23

. Pilnego remontu wymagały natomiast niektóre insta
lacje kanalizacyjne, np. tzw. kanał Młynówka. Prace zabezpieczające 

w tym zakresie prowadzono przez wiele lat 2'. 

Nie wszystkie domy przedwojenne podłączone jednak były do kana
lizacji. ,w miarę odlbudowy, a szczególnie budowy nowych domów 
zwiększał się również udział budynków wyposażony<:h w urządzenia 
wodno-kanalizacyjne. Do 1970 r. pozostało już niewiele mieszkań poza 

zasięgiem urządzeń kanalizacyjnych. 

O czystość placów i ulic oraz wywóz śmieci troszczył się Zarząd 
Oczyszczania Miasta (ZOl\tI). W pierwszych latach powojennych Legnica 
obok Wrocławia czyniła wrażenie najbardziej zaniedbanego i brudnego 

!! MKPG, Charakterystyka gospodarcza ... , mpis., s. 35. 

!3 Np. w latach 1954-1956 wydajność przepompowni ścieków zwiększono

z 3363 do 4334 tys. m3• MKPG, Spraw. WGKiM z wykon. planów w latach 1954-

1956, mpis. 

!4 Np. w 1958 r. wykonująca prace Sp-nia Wodno-Kanalizacyjna z Wrocławia

umocniła 2850 mb kanału; oczyszczono i wyprofilowano skarpy długości 3100 mb, 

umocniono brzegi z kamienia na długości 624 mb oraz wzmocniono mur ceglany 

długości 35 mb .. Koszt prac wyniósł 1685 tys. zł. MKPG, Spraw. WGKiM z wykon. 

planu w 1958 r., mpis. 
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Tab. 3. Wyposażenie mieszkań i zaspokojenie potrzeb ludności Legnicy

w zakresie kanalizacji w latach 1946-1958

Mieszkania Ludność 
Rok ogółem skanalizowane ogółem korzystająca z kanalizacji 

-

I liczba liczba % osób tys. I %
I , osób 

1946 12133 9141 75,3 24357 16,8 69,4 1950 11055 8137 73,6 39010 29,0 74,3 1955 13913 11849 85,l 52550 45,9 87,3 1956 14248 13294 93,3 54552 50,7 92,9 1957 14448 13453 93,t. 56856 52,8 92,8 1958 14598 
I 

13603 93,1 I 61581 57,5 93.3 
Żródlo: MKPG, tab. 6a: Sun zaspokojenia potrzeb komunalnych miasta, mpis. 
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miasta. Oprócz zniszczeń miasta złożyło się na to wiele przyczyn, w tym 

też nie wystarczająca działalność ZOM-u, wynikająca m. in. z małej 

liczby zamiataczek oraz słabego wyposażenia w sprzęt. Brak było sprzę

tu mechanicznego, postępował proces dekapitalizacji miasta, a sami 

mieszkańcy nie wykazywali należytej troski o jego czystość. Początkowo 

śmieci wywożono mniej więcej raz w miesiącu samochodami pożycza

nymi od wojsk radzieckich. Dopiero w 1947 r. miasto otrzymało 2 samo

chody do wywczu śmieci, a w 1953 r. dalsze 3. W pierwszej połowie lat 

pięćdziesiątych wprowadzono też szereg usprawnień w pracy oraz mo
dernizowano posiadany sprzęt. W IV kwartale 1955 r. otrzymano jeszcze 

3 nowe samochody. Polewaczkę mechaniczną miasto miało otrzymać 

w 1957 r. Nowe samochody oraz modernizacja dotychczasowego sprzętu 

umożliwiły zwiększenie brygad oraz rozszerzenie świadczonych usług na 

nowe domy, które z nich jeszcze nie korzystały 2s. Daleko było wówczas 

do stanu z 1970 r., gdy ZOM dysponował samochodami bezpylnymi, 

a śmieci wywożono trzy razy w tygodniu. 

Na działalność ZOM-u niekorzystnie wpływały też braki kadrowe 

wywołane silną fluktuacją załogi. W latach pięćdziesiątych pewne doraź

ne prace porządkowe wykonywały kobiety zatrudniane w ramach fun

duszu interwencyjnego 2e. Niekorzystnie odbijały się też niesprzyjające 

warunki atmosferyczne. 

Poprawy czystości oczekiwano z podjęcia współpracy z zakładami 

!3 MKPG, Sp�aw. WGKiM z wykonania planów w latach 1954-1957, mpisy. l
!ft Np. w 1958 r. zatrudniano ogółem 22 zamiataczki, gdy potrzebowano 36.

Ogółem w 1958 r. ZOM zatrudniał 125 osób przy funduszu płac 1837,9 tys, zł 
(średnia płaca 1225 zł), wartość usług 2323,3 tys., przy kosztach własnych 3291,3 
tys. i akumulacji 968 tys. zł. Spraw. WGKiM z wykon. planu w 1958 r., mpis. 
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pracy. W 1961 r. WGKiM wystosował apel do dyrekcji i rad robotni
czych o deklarowanie kwot z funduszu zakładowego na prace porządko
we w mieście. Nie dał on jednak spodziewanych rezultatów 27

• W 1961 r. 

miasto zyskało wiele na wyglądzie zewnętrznym i czystości z okazji Dni 

Legnicy. Poza dodatkowymi trawnikami i kwietnikami uporządkowano 
wówczas szereg spraw sanitarnych. Obok zainteresowania czystością 
ogólnol]liejską :z:ajęto się też porządkiem i czystością na terenie zakładów 

pracy 2s. W 1961 r. nastąpiły też większe zmiany w zakresie pracy 

ZOM-u. Z jego usług zrezygnowały PK!P Legnica i MPGK Chojnów, 

które otrzymały własne wozy asenizacyjne. Wzrosły natomiast zadania 

wobec innych zleceniodawców, co niejednokrotnie wpływało niekorzyst

nie na koszty działalności przedsiębiorstwa 29.

* * 

Legnica nie ma własnej gazowni, jedynie roz.dzielnię gazu zasilaną 

przez „Dalgaz·· z Wałbrzycha. Urządzenia te zainstalowano w 1890 r., 
rozbudowując je w miarę wzrostu miasta. Sieć gazowa systemu pierście
niowego złożona z rur żeliwnych i stalowych o przekroju 65-800 mm 
liczyła około 85 km. Do urządzeń sieciowych należały też dwa zbiorniki 
gazu o pojemności 3 i 30 tys. ma, zasuwy uliczne (22) oraz odwadniacze 

(230). Urządzenia te zużyte były średnio w około 35'0/o. Stan zbiorników 
był jednak bardzo zły. Zachodziła konieczność budowy z kredytów cen
tralnych nowych zbiorników o planowanej pojemności 15-20 tys. m3 , 
co umożliwiłoby remonty z.biorników starych (plan 1958 r.). Występujące 

bowiem niedobory zaopatrzenia miasta w gaz wynikały głównie z ma
łych rezerw gazu, chociaż i dostawy były wówczas niewystarczające. 
Gaz wałbrzyski z okolic Legnicy dalekosiężnym rurociągiem ciśnienio
wym przesyłany 1był również do Bolesławca, Zgorzelca i NRD so. 

Władze miejskie przejęły nieczynne urządzenia gaz.ownicze 9 I 1947 r., 

27 PMRN, WGKiM, Informacja ... w sprawie przeznaczenia części funduszu
zakładowego na prace porządkowe, 1961 r. mpis. 

tt MKPG, Spraw. WGKiM. z wykon. planów w latach 1953-1961, mpisy. 
Wywóz nieczystości stałych wzrósł z 48 594 m' w 1953 r. do 83 400 m8 w 1958 r. 
i 86 OOO ms w 1961 r., płynnych zaś z 1642 m3 w 1953 r. do 5300 m3 w 1958 r. 
i 4100 ms w 1961 r. 

29 M. in. uruchomiono nowy szalet miejski przy ul. Paderewskiego, a w sza
letach wprowadzono pracę dwuzmianową przy zatrudnieniu 10 osób. Żywszą 
działalność przejawiła też rakarnia miejska, zajmująca się m. ·in. likwidacją bez
pańskich psów za pomocą zainstalowanego w 1961 r. do tego celu aparatu elek-

" trycznego. Porządkowanie miasta objęło też zakłady pracy. Stwierdzono wówcws, 
że w 18 zakładach pracy na 33 posesjach brak stałych śmietników. Spraw WGK:M 
z wykon. planu w 1961 r. oraz pismo MZBM z 19 VI 1961 r. do PMRN w sp:·a
wie postulatów wyborców, mpisy. 

so RoC'znik Statystyczny Woj. Wrocł., 1974, s. 396, MKPG, Char:akterystyka 
gospodarcza ... , s. 37-38, mpis. 



Problemy komunalne Legnicy 173'-

przystępując do remontu zcbiornika i sieci rozdzielczej. Rozdzielnia gazu 
i inn€ u�ządzenia gazowe były bardziej zniszczone aniżeli wodociągi. Za
powietrzona sieć powodowała częste eksplozje podziemne. Podjęte re
monty umożliwiły jednak wznowienie dostaw gazu w sierpniu 1947 r., 
co uważano za duży sukces władz miejskich. Gaz doprowadzano stopnio
wo do poszczególnych dzielnic miasta, włączając w pierwszej fazie 44 uli
ce, w drugiej 24, a w trzeciej 6 ulic. W ten sposób pod koniec 1947 r. 
z gazu mogło korzystać już 2728 odbiorców. Uruchomiono też 100 gazo
wych lamp ulicznych. Dalsze prace umożliwiły uruchomienie do końca 
1948 r. całej sieci gazowej, łącznie z oświetleniem ulic 31. Zniesienie 
w 1954 r. przez „Dalgaz" ograniczeń w dostawach gazu umożliwiło pełne 
pokrycie zapotrzebowania. Wzrost jednak liczby mieszkańców oraz roz
wój przemysłu poczęły stopniowo znowu powodować niedobory gazu 32• 

Bardzo niekorzystnie na zaopatrzenie miasta i działalność przedsię
biorstwa wpływały znaczne straty gazu w sieci. Wynikały one z przy
czyn technicznych, ja'k skraplanie się gazu w sieci, nieszczelność prze
wodów i wadliwe gazomierze, oraz handlowych, jak wadliwe rozliczanie 
się z odbiorcami specjalnymi czy szczególnie dotkliwy nielegalny pobór 
gazu przez różnych odbiorców 33. Zdarzały się też nadzwyczajne przyczy
ny strat, jak np. w 1954 r., gdy w czasie roz'biórki domu przy ul. Złoto
ryjskiej przecięto gazociąg o dużym przekroju 34• 

W latach pięćdziesiątych straty gazu wynosiły około 10-200/o 
0

do
staw S5. Celem ich zmniejszenia wzmożono przede wszystkim kontrole 
poboru gazu, likwidując pobór nielegalny, zakładano nowe gazomierze 
oraz kontrolowano pracę istniejących, lecz ,bez zadowalających rezulta
tów. Wskutek tego zaopatrzenie gospodarstw domowych ulegało znacz
nemu pogarszaniu, i to do tego stópnia, że w 1956 r. niektóre dzielnice 
miasta przez kilka dni w ogóle pozbawione były dostaw gazu. Pewna po
prawa nastąpiła po 1956 r. z chwilą usprawnienia rozliczeń z odbiorcami 
specjalnymi 36. W 1958 r. 800/o mieszkań wyposażonych było w urządze
nia gazowe. Do 1970 r. odsetek ten wzrósł do około 93. Przybliżony lub 
nieco niższy był też udział ludności korzystającej w mieszkaniach z gazu 
sieciowego. 

31 K o w a l  a k, Pionierskie lata 1945-1947, (Legnica, pod red. M. Haisiga, Wro-

cław 1977 s. 259) .. 

s� MKPG, Spraw. WGKiM z wykon. planu w IV kw. 1954 r., mpis. 
as MKIPG, Charaki.erystyka gospodarcza ... , s. 37-38, mpis. 

34 MKPG, Spraw. WGKiM z wykon. planu w IV kw. 1954 r., mpis. 
a� Np. w 1955 r. spadły one do 827,7 tys. m3 (10,40/o zakupów) wobec 1698,5 

tys. ms (20,7°/o zakupów) w 1954 r. W ciągu roku straty zmniejszono więc o połowę 
zarówno ilościowo, jak też procentowo. Efekty te uzyskano w wyniku wymiany 

wadliwych gazomierzy oraz kar nakładanych za nielegalny pobór gazu. Wpraw

dzie w latach następnych nastąpił bezwzględny wzrost strat gazu, lecz stanowiły 

one już mniejszy udział w ogólnej ilości zakupów. MKPG, Spraw. WGKiM 

z wykon. planu w 1955, 1956 r., mpis. 
se MKPG, Ocena wykon. planu w 1956 r., mpis. 
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Tab. 4. Zmiany wyposażenia mieszkań Legnicy w urządzenia gazowe 

w latach 1946-1970 

Mieszkania Ludność 

Rok ogółem posiadające gaz ogółem 
korzyst::j�ca 

z gazu 

liczba liczba I % liczba liczba I %

1946 12133 10548 86,9 24 357 21201 87.0 
1950 11055 9848 89,1 39010 33 576 86,1 
1955 13913 ll 921 85,7 52550 44993 85,6 
1956 14248 12308 86,4 54552 

r
46914 Sii,O 

1957 14448 12708 87,9 56856 48896 86,0 
1958 14598 12858 88,1 

I 
61581 52621 85,4 

1970 18432 17190 93,3 75843 I

Żródlo: MKPG. tab. 60: Stan zaspokojenia potrzeb komunalnych miasta, mpis; Rocz11ik sttll. 111. ugniry /971. 

Niewystarczające rezerwy czyniły coraz pilniejszą potrzebę budowy 

nowych zbiorników gazu. Remontu wymagała też rozdzielnia, gdyż w la

tach pięćdziesiątych z powodu małych kredytów wykonano jedynie re

monty drobne �7
• Budowę nowego · zbiornika gazu podjęto dopiero 

w 1961 r. Zaopatrzenie w gaz było wówczas tak małe, a ciśnienie t?k 

niskie, że trudno było gotować posiłki. Trwająca od lat i pogarszająca 

się sytuacja wywoływała i wzmagała niezadowolenie ludności 38• Budowa

nowego z:biornika natrafiała jednak na poważne trudności: przy wykopie 

fundamentów, które ukończono w czerwcu 1962 r., a następnie przy 

montażu konstrukcji stalowych. Stąd też nie dotrzymano zaplanowanego 

terminu zakończenia inwestycji w III kwartale 1962 r. 39 Oddanie nowego 

zbiornika do eksploatacji rozwiązało problem zaopatrzenia mieszkańców 

w gaz i umożliwiło zachowanie rezerw na przyszłość. Zresztą w 1963 r. 

37 Wydatki na kapitalne remonty rozdzielni gazu i sieci w latach 1945-1!)57 

ilw:truje tab. 6. W 1958 r. dotacja budżetowa na remont rozdzielni wynosiła. 

150 tys. zł. W roku tym systemem gospodarczym wymieniono też odcinek sieci 

o przekroju 200 mm na ul. Engelsa wartości 88 tys. zł. MKPG, Spraw. WGKiM

i ocena wykonania planu w 1958 r., mpis.
3' MKPG, Ocena wykon. planu w 1961 r., mpis. Ocena ta jest o tyle ciekawa,

że> z szacunkowych obliczeń nie wynika, żeby zużycie gazu na mieszkańca spadło 

wówczas aż tak znacznie. Jest więc prawdopodobne, że obliczone zaopatrzenie 

przeciętne nie oddaje całej złożoności problemu. 

39 Winą za nieterminowe wykonanie obarczono Mostostal z powodu wadliwego 

wykonania konstrukcji stalowych przez wytwórni� wykonawcy. W trakcie prac 

nastąpiła też zmiana dokumentacji. Mała też była liczba pracowników zatrudnio

nych przy montażu zbiornika. W sumie wszystkie te trudności powodowały, że 

inwestycję tę podawano za zły przykład inwestowania. Jej ogólny koszt wyniósł 

8514 tys. zł, z czego w 1962 r. wydano 1569 tys., a w 1963 r. 200 tys. zł. MKPG, 

Ocena wykonania planów w 1962 i 1963 r., mpis. 
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przez pewien czas wystąpił nawet spadek zużycia gazu przez gospodar
stwa domowe z powodu podwyżki cen gazu. Nadal jednak niekorzystnie 
kształtował się wskaźnik strat gazu w sieci. Wymieńiano więc stare 
gazomierze oraz nasilono kontrolę nielegalnego poboru gazu 40. 

Potrzeby gospodarki komunalnej miasta, w tym głównie w zakresie 
zaopatrzenia w wodę i gaz, wymagały systematycznego zwiększania środ
ków. W 1950 r. na wszystkie potrzeby komunalne miasta wydano poniżej 
pół miliona złotych, w 1970 r. kwota ta wzrosła do 33 907 tys. zł. Do 
1960 r. czołową pozycję w wydatkach zajmowały remonty i rozbudowa 
wodociągów, a minimalne były nakłady na remonty oczyszczalni ścieków. 
Mimo znacznego wzrostu nakładów, szczególnie w ostatnim pięcioleciu 
omawianego okresu, potrzeby gospodarki komunalnej miasta wymagają 
dals.zego '.ich zwiększania zarówno na remonty istniejącego wyposażenia, 
jak też na inwestycje nowe. 

Tab. 5. Zaopatrzenie Legnicy w gaz w latach 1946-1970 

Mieszkania Dostawy gazu 
lub gospo-

Zakupy 
Straty 

darstwa ko- w tym dla gospodarstw domowych gazu 

Rok rzystające 
gazu 

ogółem w siecib 

z gazua razem na 1 mk 

liczba tys. ml tys. ml tys. ml I % ml 
% 

1946 10548 1 717,0 81 I 
1950 9848 2404,0 72 
1953 6930,9 5455,0 4624,3 84,8 JljC 20,9 

1954 8 188,9 6 411,8 5547,9 86,5 )30C 20,7 
1955 11921 7968,2 7087,4 5992,5 84,5 133 10,4 

1956 12308 8267,0 7318,1 6456,2 88,2 138 11,0 

1957 12708 7041,2 87,3 144 
1958 12858 9632,5 8573,3 7 487,3 87,3 142 10,7 
1960 16635 i 893,0 140° 

1961 10319,7 9264,7 8427,7 

I 
91,0 140c 10,1 

1962 17433 8859,0 
/ 

1965 18547 10367,3 9586,0 92,5 145C 

1967 19107 10946,0 

1968 19488 12282,0 11312,0 92,1 

1969 19853 12506,0 J65C 

1970 20145 12769,0 134° 

a W latach 1946-19S8 podano liczbę mieszkań, a w latach 1960-1970 liczbę gospodarstw domowych według 
płaconych oddzielnych rachunków. 

b Straty gazu w sieci w stosunku do zakupów. 
0 Obliczenia szacunkowe wynikające z podzielenia zużycia gazu w gospodarstwach domowych przez szacunkową 

liczbę ludności korzystajqccj z gazu. 
Żródla: Roć:nik siat., m. ugnicy /971; Statystyka powiatów, GUS 1968; MKKP Legnica, tab. 6b pt.: 

Stan zaspokojenia potrzeb komunalnych Legnicy, mpis: WGKiM, Sprawozdania z wykonania planów z bt 19S4-1963 

40 Np. w 1964 r. zakupiono 740 nowych gazomierzy. MKPG, Spraw. WGKiM

z wykon. planu w 1963 i 1964 r. 

-
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Rok 

1945-1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

1945-1957 
1958-1960 
1961-1965 

Zygmunt Szkurłatowski 

Tab. 6. Wydatki na remonty urządzeń komunalnych w Legnicy 

w latach 1945-1965 (w tys. zł) 

Oczy-

Kanali- szcza- Gazow-
Wodociągi zacja nie nia i sieć Hotele Łaźnie ZZM Pozostałe 

ście-
ków 

- - - 42,0 - - - -

- - - - - - - 470,0 
- - - 15,0 - - - 550,0 
- - - 80,0 - - - 600,0 

976,7 - - 17,1 31,8 113,l - 600,0 

509,0 13,5 - 24,2 - 24,9 17,9 632,1 
624,8 - - 24,0 57,0 72,6 26,7 623,3 
461,3 88,6 - 16,7 38,0 22,0 59,0 642,0 
841,0 58,7 59,9 - 294,6 60,0 54,0 546,0 

--
--

3412,8 160,8 59,9 219,0 421,4 292,6 157,6 4663,4 
1000,0 100,0 

1
200,0 500,0 250,0 200,0 70,0 1230,0 

1200,0 300,0 500,0 10 000,0 500,0 300,0 95,0 1905,0 

Ogółem 

42,0 

470,0 
565,0 
680,0 

1738,7 
1221,6 
1428,4 
1327,6 
1914,2 

---- · 

9387,5 
3500,0 

14 800,0 

Żródlo: MK.PO, tab. Wydatki na remonty kapitalne, mpis. Za Jata 1958-1965 wielkości planowane. 

1.'ab. 7. Nakłady na remonty kapitalne urządzeń komunalnych w Legnicy 

w latach 1965-1970 (w tys. zł) 

Rodzaj nakładów I 1965 1966 1967 

Na przedsiębior-
stwa 

MPWiK 320 2601 1 386 
MPK 2102 2904 2330 

MPGK 3973 2259 953 
MPO 165 84 -

ZZM 108 331 491 

Razem 6668 8179 5160 
Bezpośrednie 

Ulice i place 2489 8893 16029 
Tereny zielone - - -

Cmentarz komu-
nalny - - -

Groby wojenne - - -

Inne 38 - -

Razem 2527 8893 16 029 
-

Ogółem 9 195 17072 21189 

1968 1969 

3041 4878 
1002 1264 
306 16 
261 246 
270 400 

4880 6804 

27123 28 024 
1243 349 

256 669 
524 481 
484 500 

29 630 30 023 

34510 36827 

1970 

4628 
2714 
106 
222 
370 

8040 

22200 

979 

1016 
1672 
-

25 867 

I Razem 
1966-1970 

16534 
10214 
3640 

813 
1 862 

33063 

102269 
2571 

l 941 
2677 

984 

llO 442 
··-·

33907 143505 

Źródło: MKPG, tab. Informacja liczbowa o rozwoju Lesnicy w latach 1965-1970, mpis. 
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HAUPTPROBLEME DER KOMMUNALWIRTSCHAFT DER STADT LEGNICA 

IN DEN JAHREN 1945-1970 

Die Verwiistungen des Kriegs und die schwache Stabilisierung des gesellschait

lich-okonomischen Lebens - besonders in der Nachkriegszeit - standen einem 

stifrungsfreien Funktionieren des stadtischen Organismus im Wege. Es vertiette 

sich das Defizit an Wohnungen, mangelhaft war die Versorgung mit Wasser und 

Gas, mit ernsten Schwierigkeiten hatte das sttidtische Verkehrswesen zu kampfon. 

Die stadtischen Behorden haben das Wasserwerk am 1. April 1947 iibernommen 

und 'entsprechend ausgebessert, wodurch die Wasserversorgung gesichert wurde. 

In den Jahren 1953 bis 1962 wurcje die Wasserleitung modernisiert und erweitert, 

doch Ende der 60er Jahre traten neue Schwierigkeiten in der Wasserversorgung 

auf, so dass man einen weiteren Ausbau der Anlagen in den 70er Jahren 

unternehmen musste. Besonders in den ersten Nachkriegsjahren gab es gro.sse 

Wasserverluste im Wasserleitungsnetz. Es vertieften sich auch die Schwierigkeiten 

im Bereich der Kana!isation und Miillbeseitigung. 

Das Gaswerk haben die stadtischen Behorden am 9. Januar 1947 iibernommen. 

Sowohl der Gasbehalter ais auch das Gasleitungsnetz waren stark beschadigt. 

Die Gaslieferung begann im August 1947 nach einer allgemeinen Uberholung der 

Einrichtungen. Sukzessiv wurden die einzelnen Sladtteile und Hauser mit Gas 

versorgt. Die Verwaltung hatte gegen durchlassige Stellen in der Gasleitung 

sowie gegen illegale Gasentnahme anzukampfen. Grossere Investitionen wurden 

1961 mit dem Eau eines neuen Gasbehalters eingeleitet. Das Wasser- und Gas

dP.fizit verursachte, dass die Ausgaben fiir die Ausbesserung der Wasser- und 

Gaseinrichtungen bis 1965 ausser den Ausgaben fi.ir das Wohnungsbauwesen im 

Stadthaushalt am grossten waren. 




