
UCHWAŁA NR 55/III/2019
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Lublina

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 12, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm) oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 4, art. 9 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Postanawia się o przeprowadzeniu referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców 

Lublina, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 2
1. Ustala się następującą treść pytania w referendum: „Czy jest Pan/Pani za tym aby Gmina Lublin zmieniła obecnie 

dopuszczony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej 
i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na nie więcej niż 30 ha terenu tzw. Górek 
Czechowskich, w zamian za sfinansowanie przez obecnego właściciela zagospodarowania pozostałych 75 ha tego 
terenu, jako zieleni publicznej (parku naturalistycznego), przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów 
i przekazanie go Gminie Lublin?”.

2. Pod pytaniem zamieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: „TAK”, „NIE”.

§ 3
Termin przeprowadzenia referendum, o którym mowa w § 1 uchwały wyznacza się na dzień 7 kwietnia 2019 r.

§ 4
Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5
1. Ustala się wzór i treść karty do głosowania w referendum:

1) karta drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 70 g/m2 koloru białego;
2) karta jest formatu A4, jednostronnie zadrukowana;
3) karta posiada ścięty pod kątem 45° prawy górny róg.

2. Wzór karty do głosowania określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6
1. Ustala się wzór nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a:

1) nakładka sporządzona jest w formacie A4, ponadto u góry oraz z prawej strony znajdują się zakładki 
podtrzymujące kartę do głosowania;

2) nakładka posiada ścięty prawy narożnik pod kątem 45°;
3) w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania kratkom, przeznaczonym na zaznaczenie 

odpowiedzi na pytanie referendalne, umieszczone są wycięte kratki, a po ich prawej stronie umieszczone 
są odpowiednio wyrazy „TAK” i „NIE” zapisane alfabetem Braille'a.

2. Wzór nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a określa załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego oraz bezzwłocznemu rozplakatowaniu na terenie miasta Lublin i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Lublin.

  
 

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 55/III/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Termin wykonania
czynności referendalnej Treść czynności referendalnej 

do 25 lutego 2019 r. 

-  podanie  do  wiadomości  publicznej  mieszkańców uchwały Rady Miasta  Lublin
w  sprawie  przeprowadzenia  referendum  lokalnego  poprzez  zamieszczenie
w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Lublin,  publikację
na miejskiej stronie internetowej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Lublin oraz rozplakatowanie na terenie Lublina;

do 8 marca 2019 r. 

-  podanie  do  wiadomości  mieszkańców obwieszczenia  Prezydenta  Miasta  Lublin
o  numerach  oraz  granicach  stałych  i  odrębnych  obwodów  głosowania, 
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji  do spraw referendum i lokalach 
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania 
korespondencyjnego  przez  wyborców  niepełnosprawnych  i  głosowania  przez 
pełnomocnika;

do 13 marca 2019 r. -  powołanie  przez  Radę  Miasta  Lublin  Miejskiej  Komisji  do  Spraw Referendum
w Lublinie;

do 14 marca 2019 r. - zgłaszanie do Prezydenta Miasta Lublin kandydatów na członków obwodowych 
komisji do spraw referendum;

do 17 marca 2019 r. 

-  powołanie przez Miejską Komisję do Spraw Referendum w Lublinie obwodowych 
komisji do spraw referendum;

- sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum;
- zgłaszanie  Prezydentowi  Miasta  Lublin  przez  osoby  niepełnosprawne  zamiaru 

głosowania  korespondencyjnego,  w  tym  ewentualnie  zamiaru  głosowania  przy 
pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a;

do 29 marca 2019 r. -  składanie  wniosków  do  Prezydenta  Miasta  Lublin  o  sporządzenie  aktu  pełno-
mocnictwa do głosowania w referendum;

5 kwietnia 2019 r.
o godz. 24:00 -  zakończenie kampanii referendalnej;

6 kwietnia 2019 r. -  przekazanie  przewodniczącym obwodowych  komisji  do  spraw referendum spisów 
osób uprawnionych do udziału w referendum;

7 kwietnia 2019 r.
godz. 7:00 - 21:00 - głosowanie.

Id: F3DA0265-8A91-4015-AF00-BD89CD311523. Podpisany Strona 2 z 4



Załącznik nr 2
do uchwały nr 55/III/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 31 stycznia 2019 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA 

w referendum lokalnym w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Lublina 
zarządzonym przez Radę Miasta Lublin na dzień 7 kwietnia 2019 r. 

Czy jest  Pan/Pani  za tym aby Gmina Lublin  zmieniła obecnie dopuszczony miejscowym 
planem  zagospodarowania  przestrzennego  rodzaj  zabudowy  z  usługowej,  komercyjnej
i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na nie więcej niż 30 ha terenu 
tzw.  Górek  Czechowskich,  w  zamian  za  sfinansowanie  przez  obecnego  właściciela 
zagospodarowania  pozostałych  75  ha  tego  terenu,  jako  zieleni  publicznej  (parku 
naturalistycznego),  przy  zachowaniu  cennych  przyrodniczo  walorów  i  przekazanie
go Gminie Lublin?

TAK

NIE 

Pouczenie o sposobie głosowania:  
Głosując za – stawia się znak „X” w kratce obok odpowiedzi „TAK”.  
Głosując przeciwko – stawia się znak „X” w kratce obok odpowiedzi „NIE”. 
Postawienie znaku „X” w kratce przy obu odpowiedziach lub nie postawienie znaku „X” 
w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. 

Rada Miasta
Lublin

Miejsce na 
pieczęć obwodowej
 komisji do spraw

 referendum
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..............………..……….………………………….………………………………………………….
(opis jak powyżej w alfabecie Braille’a)

TAK (tekst w alfabecie Braille’a)

NIE (tekst w alfabecie Braille’a)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 55/III/2019 
Rady Miasta Lublin
z dnia 31 stycznia 2019 r.

zagiąć

NAKŁADKA NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA

w referendum lokalnym w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Lublina
zarządzonym przez Radę Miasta Lublin na dzień 7 kwietnia 2019 r.
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