
 

 

Tworzywa sztuczne. 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 

położonych na terenie Chorzowa od dnia 1 kwietnia 2021 roku. 

 

Nazwa ulicy Numer 

Częstotliwość 
wywozu w 
ciągu roku Harmonogram 

16 Lipca 8 26 w czwartek co dwa tygodnie nieparzyste  

16 Lipca 28 12 w każdy trzeci czwartek miesiąca 

17 Sierpnia ogródki 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

3 Maja Owocowa 52 w każdy poniedziałek 

3 Maja cmentarz 26 w poniedziałek co dwa tygodnie parzyste  

3 Maja 169 12 w każdy czwarty poniedziałek miesiąca 

3 maja 185 26 w poniedziałek co dwa tygodnie parzyste  

75 Pułku Piechoty 1 52 w każdy poniedziałek 

75 Pułku Piechoty 1 , 1A 12 w każdy czwarty poniedziałek miesiąca 

Aldera ogródki 12 w każdy drugi czwartek miesiąca 

Aldera 38 26 w czwartek co dwa tygodnie nieparzyste  

Aldera 44 52 w każdy czwartek 

Aldera 44 12 w każdy czwarty czwartek miesiąca 

Aldera 44 26 w czwartek co dwa tygodnie nieparzyste  

Aldera 44 12 w każdy czwarty czwartek miesiąca 

Antoniów 1 12 w każdy czwarty poniedziałek miesiąca 

Armii Krajowej 5 12 w każdy pierwszy czwartek miesiąca 

Armii Krajowej 15 26 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  

Armii Krajowej 53 12 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 

Armii Krajowej 53C 12 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 

Azotowa 11 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Azotowa 15 12 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 

Azotowa 15A 12 w każdy drugi poniedziałek miesiąca 

Azotowa 15b 12 w każdy drugi poniedziałek miesiąca 

Azotowa 21 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Batorego 19 24 w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca 

Batorego 19 12 w każdy drugi czwartek miesiąca 

Batorego 19 26 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  

Batorego 35 26 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  

Batorego 46 26 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  

Batorego 48 26 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  

Batorego 62-66 104 W każdy poniedziałek i czwartek 

Boczna 9AB 12 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

Boczna 11 AB 12 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

Bojowników o 
Wolność 1 26 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  



 

Nazwa ulicy Numer 

Częstotliwość 
wywozu w 
ciągu roku Harmonogram 

Bojowników o 
Wolność 50 26 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  

Bożogrobców 2a 12 w każdy drugi poniedziałek miesiąca 

Bożogrobców 15 12 w każdy drugi poniedziałek miesiąca 

Brzezińska 2 52 w każdy poniedziałek 

Budryka 3 12 w każdy drugi poniedziałek miesiąca 

Bytkowska 1A 12 w każdy drugi poniedziałek miesiąca 

Bytkowska 5 52 w każdy poniedziałek 

Chropaczowska OGRÓDKI 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

DTŚ 45 26 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  

DTŚ 50 12 w każdy czwarty czwartek miesiąca 

Dworcowa 1/1 12 w każdy drugi czwartek miesiąca 

Dyrekcyjna 6 52 w każdy czwartek 

Dyrekcyjna 6 26 w czwartek co dwa tygodnie nieparzyste  

Dyrekcyjna 6 12 w każdy trzeci czwartek miesiąca 

Długa 2 52 w każdy czwartek 

Długa 4 52 w każdy czwartek 

Dąbrowskiego 43 12 w każdy trzeci czwartek miesiąca 

Dąbrowskiego 45 52 w każdy poniedziałek 

Dąbrowskiego 55 26 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  

Dąbrowskiego 63 12 w każdy trzeci czwartek miesiąca 

Dąbrowskiego 104 26 w czwartek co dwa tygodnie nieparzyste  

Floriańska 15 12 w każdy czwarty poniedziałek miesiąca 

Floriańska 24 A 12 w każdy czwarty poniedziałek miesiąca 

Gałeczki oczysz 12 w każdy trzeci czwartek miesiąca 

Gałeczki 14 52 w każdy czwartek 

Gałeczki 14 12 w każdy trzeci czwartek miesiąca 

Gałeczki 46 52 w każdy czwartek 

Gałeczki 59 52 w każdy czwartek 

Gałeczki 59 26 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  

Gałeczki 91 12 w każdy drugi czwartek miesiąca 

Graniczna cmentarz 24 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  

Graniczna 86 12 w każdy pierwszy czwartek miesiąca 

Gruntowa działki 52 w każdy poniedziałek 

Grządziela 24 12 w każdy drugi poniedziałek miesiąca 

Gwarecka ogródki 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Gwarecka 17a 52 w każdy poniedziałek 

Główna 31 52 w każdy poniedziałek 

Hajducka 12 52 w każdy czwartek 

Hajducka 18 - 20 12 w każdy pierwszy czwartek miesiąca 

Hajducka 21 12 w każdy drugi czwartek miesiąca 

Hajducka 22 26 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  

Hajducka 84 12 w każdy drugi czwartek miesiąca 



 

Nazwa ulicy Numer 

Częstotliwość 
wywozu w 
ciągu roku Harmonogram 

Harcerska 3 12 w każdy czwarty poniedziałek miesiąca 

Inwalidzka ogródki 26 w czwartek co dwa tygodnie nieparzyste  

Inwalidzka 5 12 w każdy drugi czwartek miesiąca 

Inwalidzka 11 12 w każdy pierwszy czwartek miesiąca 

Inwalidzka 18 12 w każdy pierwszy czwartek miesiąca 

Inwalidzka 20 12 w każdy pierwszy czwartek miesiąca 

Inwalidzka 24 12 w każdy pierwszy czwartek miesiąca 

Janasa cmentarz 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Janasa 5 12 w każdy drugi poniedziałek miesiąca 

Janasa 15 52 w każdy poniedziałek 

Janasa 15 12 w każdy drugi poniedziałek miesiąca 

Jodłowa 2 12 w każdy pierwszy czwartek miesiąca 

Jubileuszowa 8 26 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  

Jubileuszowa 9 52 w każdy czwartek 

Kadecka 5a 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Kalidego 5-9 52 w każdy poniedziałek 

Kalidego 69 12 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

Kaliny ogródki 52 w każdy czwartek 

Kaliny 35 26 w czwartek co dwa tygodnie nieparzyste  

Kalusa cmentarz 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Katowicka 16 24 w poniedziałek co dwa tygodnie parzyste  

Katowicka 18 A 12 w poniedziałek co dwa tygodnie parzyste  

Katowicka 18a 52 w każdy poniedziałek 

Katowicka 28 26 w poniedziałek co dwa tygodnie parzyste  

Katowicka 50 12 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

Katowicka 92 12 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

Katowicka 115C 24 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Katowicka 144 12 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

Katowicka 154 12 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

Katowicka 154B 12 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

Katowicka 154B 12 w każdy drugi poniedziałek miesiąca 

Katowicka 160 12 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

Katowicka 160C 52 w każdy poniedziałek 

Katowicka 160L 12 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

Katowicka 160M 12 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

Katowicka 160N 12 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

Katowicka 162 52 w każdy poniedziałek 

Katowicka 180 12 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

Katowicka 182 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Katowicka 184 12 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

Katowicka 184 12 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

Katowicka 184 A 12 w każdy czwarty poniedziałek miesiąca 

Kazimierza Wielkiego 6 52 w każdy czwartek 



 

Nazwa ulicy Numer 

Częstotliwość 
wywozu w 
ciągu roku Harmonogram 

Kluczborska 9 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Kluczborska 11 52 w każdy poniedziałek 

Kluczborska 29 52 w każdy poniedziałek 

Kluczborska 29 12 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 

Kluczborska 29 12 w każdy drugi poniedziałek miesiąca 

Kluczborska 29 104 W każdy poniedziałek i czwartek 

Kluczborska 29 12 w każdy drugi poniedziałek miesiąca 

Kochłowicka 10 26 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  

Kollmanna 2 52 w każdy czwartek 

Kollmanna 24 26 w czwartek co dwa tygodnie nieparzyste  

Konopnickiej 1 52 w każdy poniedziałek 

Kościuszki 6 12 w każdy drugi poniedziałek miesiąca 

Kościuszki 9 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Kościuszki 31 12 w każdy drugi poniedziałek miesiąca 

Kościuszki 63 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Krakowska 19 26 w poniedziałek co dwa tygodnie parzyste  

Krakowska 19/12 12 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

Krakowska 21 26 w poniedziałek co dwa tygodnie parzyste  

Krakusa 10 0 w każdy poniedziałek 

Krzywa 1 12 w każdy czwarty czwartek miesiąca 

Kręta 9 12 w każdy trzeci czwartek miesiąca 

Kędzierzyńska/Nomiar ogródki 52 w każdy poniedziałek 

Legnicka 1 24 w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca 

Legnicka 15 52 w każdy poniedziałek 

Legnicka 73 12 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

Legnicka 84-86 12 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

Legnicka 84/86 12 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

Legnicka 84/86 26 w poniedziałek co dwa tygodnie parzyste  

Legnicka 90 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Leśna 10 52 w każdy czwartek 

Leśna 28 26 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  

Leśna 38 52 w każdy czwartek 

Leśna 42 12 w każdy drugi czwartek miesiąca 

Lompy 2 12 w każdy czwarty poniedziałek miesiąca 

Lompy 4/2 12 w każdy czwarty poniedziałek miesiąca 

Lompy 13 12 w każdy czwarty poniedziałek miesiąca 

Lompy 15 12 w każdy czwarty poniedziałek miesiąca 

Lwowska 2 52 w każdy poniedziałek 

Lwowska 34 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Łagiewnicka cmentarz 52 w każdy poniedziałek 

Łagiewnicka 3 12 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

Łukasińskiego 2 12 w każdy pierwszy czwartek miesiąca 

Łukasińskiego 2 A 12 w każdy trzeci czwartek miesiąca 



 

Nazwa ulicy Numer 

Częstotliwość 
wywozu w 
ciągu roku Harmonogram 

Maciejkowicka 6 26 w poniedziałek co dwa tygodnie parzyste  

Maciejkowicka 26 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Maciejkowicka 26 12 w każdy czwarty poniedziałek miesiąca 

Maciejkowicka 26 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Maciejkowicka 26 12 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

Maciejkowicka 30 52 w każdy poniedziałek 

Mariańska 24 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Metalowców 7 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Metalowców 13 12 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

Metalowców 13a 12 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

Miła 6 12 w każdy czwarty poniedziałek miesiąca 

Moniuszki 8B 12 w każdy czwarty poniedziałek miesiąca 

Moniuszki 11 24 w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca 

Młodzieżowa 17 12 w każdy czwarty czwartek miesiąca 

Narutowicza 15 12 w każdy drugi poniedziałek miesiąca 

Narutowicza 3 12 w każdy czwarty poniedziałek miesiąca 

Narutowicza 5 52 w każdy poniedziałek 

Narutowicza 15 52 w każdy poniedziałek 

Narutowicza 15 12 w każdy czwarty poniedziałek miesiąca 

Narutowicza 15 26 w poniedziałek co dwa tygodnie parzyste  

Narutowicza 15 12 w każdy czwarty poniedziałek miesiąca 

Narutowicza 15 104 W każdy poniedziałek i czwartek 

Niedurnego ogródki 52 w każdy poniedziałek 

Niedźwiedziniec ogródki 26 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  

Niedźwiedziniec cmentarz 26 w czwartek co dwa tygodnie nieparzyste  

Niedźwiedziniec 10 52 w każdy czwartek 

Niedźwiedziniec 10 26 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  

Niedźwiedziniec 10 52 w każdy czwartek 

Niedźwiedziniec 10/BUD3 12 w każdy pierwszy czwartek miesiąca 

Niedźwiedziniec 18 52 w każdy czwartek 

Niedźwiedziniec 20 12 w każdy pierwszy czwartek miesiąca 

Nowa 4 26 w poniedziałek co dwa tygodnie parzyste  

Nowa 42 52 w każdy poniedziałek 

Odległa 4 26 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  

Olszewskiego 1 52 w każdy poniedziałek 

Omańkowskiej 1 26 w czwartek co dwa tygodnie nieparzyste  

Opolska 19 26 w poniedziałek co dwa tygodnie parzyste  

Opolska 21 26 w poniedziałek co dwa tygodnie parzyste  

Opolska 25 52 w każdy poniedziałek 

Opolska 36 12 w każdy czwarty poniedziałek miesiąca 

Osiedle Klimzy 11A 12 w każdy drugi poniedziałek miesiąca 

Park al. Harcerska 3 52 w każdy poniedziałek 

Park al. Harcerska 3D 12 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 



 

Nazwa ulicy Numer 

Częstotliwość 
wywozu w 
ciągu roku Harmonogram 

Park al. Klonowa 4 12 w każdy drugi poniedziałek miesiąca 

Park al. Różana 3 12 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 

Park prom. Ziętka 3 12 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 

Park prom. Ziętka 7e 52 w każdy poniedziałek 

Parkowa 10 12 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 

Parkowa 20 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Piekarska 1-3 26 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  

Plac Jana 30 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Pocztowa 1 12 w każdy drugi poniedziałek miesiąca 

Podmiejska 62 26 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  

Prusa 7 12 w każdy drugi czwartek miesiąca 

Racławicka 20c 26 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  

Racławicka 30 12 w każdy czwarty czwartek miesiąca 

Rostka 2 52 w każdy czwartek 

Siemianowicka 64 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Siemianowicka 66 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Skargi 34 L 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Skargi 34M 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Składowa ogródki 12 w każdy czwarty poniedziałek miesiąca 

Składowa 1 12 w każdy czwarty poniedziałek miesiąca 

Składowa 21 52 w każdy poniedziałek 

Składowa 23 12 w każdy drugi poniedziałek miesiąca 

Składowa 30 26 w poniedziałek co dwa tygodnie parzyste  

Składowa 30 12 w każdy drugi poniedziałek miesiąca 

Skłodowskiej 30 52 w każdy poniedziałek 

Stacyjna 11 12 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

Stalowa 1 12 w każdy trzeci czwartek miesiąca 

Stalowa 1 12 w każdy trzeci czwartek miesiąca 

Stalowa 17 52 w każdy czwartek 

Stalowa 17 26 w czwartek co dwa tygodnie nieparzyste  

Stalowa 17 12 w każdy trzeci czwartek miesiąca 

Stalowa 17/21 12 w każdy trzeci czwartek miesiąca 

Starego Zdroju cmentarz 104 W każdy poniedziałek i czwartek 

Strzelców Bytomskich 9 24 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Strzelców Bytomskich 11 26 w poniedziałek co dwa tygodnie parzyste  

Strzelców Bytomskich 11 52 w każdy poniedziałek 

Strzelców Bytomskich 42 B 52 w każdy poniedziałek 

Strzelców Bytomskich 42 a 52 w każdy poniedziałek 

Strzelców Bytomskich 42a 12 w każdy czwarty poniedziałek miesiąca 

Styczyńskiego 13 b 12 w każdy czwarty poniedziałek miesiąca 

Styczyńskiego 65/1 12 w każdy czwarty poniedziałek miesiąca 

Szpitalna 24 12 w każdy drugi czwartek miesiąca 

Św. Piotra 9 26 w poniedziałek co dwa tygodnie parzyste  



 

Nazwa ulicy Numer 

Częstotliwość 
wywozu w 
ciągu roku Harmonogram 

Targowa 7D/4G 12 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

Wesoła 24 26 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  

Wiejska 18 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Wiejska 27 52 w każdy poniedziałek 

Wiejska 30 26 w poniedziałek co dwa tygodnie nieparzyste  

Wieniawskiego 18 12 w każdy pierwszy czwartek miesiąca 

Wieniawskiego 18 12 w każdy czwarty czwartek miesiąca 

Wolności 10 26 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  

Wolności 20 a 52 w każdy czwartek 

Wolności 38 12 w każdy drugi czwartek miesiąca 

Wolności 48-48a 52 w każdy czwartek 

Wolności 68 52 w każdy czwartek 

Wolności 68 12 w każdy drugi czwartek miesiąca 

Wolności 77/79 12 w każdy drugi czwartek miesiąca 

Wolności 170 52 w każdy czwartek 

Wrocławska 11 12 w każdy drugi poniedziałek miesiąca 

Zgrzebnioka 5 12 w każdy drugi czwartek miesiąca 

Zjednoczenia 3 52 w każdy czwartek 

Zjednoczenia 10 36 
w każdy pierwszy, drugi i trzeci czwartek 
miesiąca 

Żelazna 5 52 w każdy czwartek 

Żelazna 5 12 w każdy trzeci czwartek miesiąca 

Żelazna 9 12 w każdy trzeci czwartek miesiąca 

Żelazna 14 12 w każdy trzeci czwartek miesiąca 

Żelazna 20 26 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  

Żelazna 32 26 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  

Żelazna 36 12 w każdy trzeci czwartek miesiąca 

Żeromskiego 1 26 w czwartek co dwa tygodnie parzyste  

Żołnierzy Września 20 12 w każdy czwarty poniedziałek miesiąca 

Żołnierzy Września 83 52 w każdy poniedziałek 

 

 

    

    

    

    

    

    

    



 

    

    

    

    

    

    

       

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


