
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 4 marca 2019 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273)

Prezydent Miasta Lublin podaje do wiadomości wyborców informację przekazaną przez Komisarza Wyborczego w Lublinie I o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w referendum lokalnym w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Lublina zarządzonym na dzień 7 kwietnia 2019 r.:

Nr obwodu
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

do spraw referendum

102

ULICE: Baletowa w całości, Barcickiego w całości, Bołbotta w całości, Dereckiego
w całości, Gołębiewskiego w całości, Halickiego w całości, Harnasie str. nieparzysta
od nr 1 do nr 7, Koncertowa str. nieparzysta od nr 21 do nr 25 i str. parzysta od nr 4
do końca, Króla Rogera w całości, Melomanów w całości, Noskowskiego w całości,
Operowa w całości,  Raginisa  w całości,  Staczyńskiego  w całości,  Zelwerowicza
w całości.

Administracja Osiedla 
im. Karola Szymanowskiego, 

ul. Harnasie 11

103

ULICE:  Beskidzka  w  całości,  Bursaki  str.  nieparzysta  od  nr  15  do  końca  i  str.
parzysta od nr 12 do końca, Ceramiczna w całości, Choiny str. nieparzysta od nr 45
do końca i str. parzysta w całości, Dłotlice w całości, Do Dysa w całości, Drukarska
w całości, Garncarska w całości, Gorczańska w całości, Izerska w całości, Jurajska
w  całości,  Karkonoska  w  całości,  Karpacka  w  całości,  Kupiecka  w  całości,
Kwietniowa  w  całości,  Nasutowska  w  całości,  Pienińska  w  całości,  Rapackiego
w całości, Sądecka w całości, Sierpniowa w całości, al. Spółdzielczości Pracy str.
parzysta od nr 44 do końca, Stefczyka w całości, Sudecka w całości, Świętokrzyska
w całości, Transportowa w całości, Związkowa str. nieparzysta w całości, Żywiecka
w całości.

Spółdzielnia Budowlano-
-Mieszkaniowa „CHOINY”, 

ul. Gorczańska 2

104 ULICE:  Harnasie  str.  nieparzysta  od  nr  9  do  końca  i  str.  parzysta  w  całości,
Koncertowa str. nieparzysta od nr 27 do końca, Zakopiańska w całości.

Przedszkole nr 37, 
ul. Zakopiańska 3

105 ULICE: Choiny str. nieparzysta od nr 1 do nr 43, Paderewskiego w całości. Przedszkole nr 76, 
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 12

106 ULICE: Leszetyckiego w całości, Szpinalskiego w całości.

Szkoła Podstawowa nr 43 
im. Ignacego Jana Paderewskiego,

ul. Józefa Śliwińskiego 5

107 ULICE:  Sztompki  w  całości,  Szwajcarska  w  całości,  Śliwińskiego  w  całości,
Tatrzańska w całości.

Szkoła Podstawowa nr 43 
im. Ignacego Jana Paderewskiego,

ul. Józefa Śliwińskiego 5

108
ULICE:  Koncertowa  str.  nieparzysta  nr  19,  Paryska  w  całości,  Poturzyńska
w  całości,  Symfoniczna  w  całości,  Żelazowej  Woli  str.  nieparzysta  w  całości,
Żywnego str. nieparzysta od nr 13 do końca i str. parzysta od nr 10 do końca.

Szkoła Podstawowa nr 16 
im. Fryderyka Chopina, 

ul. Poturzyńska 2

109
ULICE: al. Kompozytorów Polskich w całości, Koncertowa str. nieparzysta od nr 11
do nr 17, Żelazowej Woli str. parzysta w całości, Żywnego str. nieparzysta od nr 1
do nr 11 i str. parzysta od nr 2 do nr 8.

Przedszkole nr 75, 
ul. Żelazowej Woli 24

 - lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

     Głosować korespondencyjnie  mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego
o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu
do I grupy inwalidów, o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje
zasiłek pielęgnacyjny. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Prezydenta Miasta Lublin najpóźniej do dnia 17 marca 2019 r.

      Głosować przez pełnomocnika  mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym
także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy,
niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I grupy inwalidów, o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności
do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta
Miasta Lublin najpóźniej do dnia 29 marca 2019 r.

Lokale obwodowych komisji do spraw referendum 
otwarte będą w dniu 7 kwietnia 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

2    
                                                                                            Prezydent Miasta Lublin

/-/ dr Krzysztof Żuk


