
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

142

ULICE: Azaliowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 7 i str. parzysta od nr 2 do nr 8, Gospodarcza
str.  nieparzysta od nr 25 do końca i  str.  parzysta  od nr  34 do końca,  Graffa w całości,
Kresowa str.  nieparzysta  od  nr  1  do nr  7  i  str.  parzysta  od  nr  2  do nr  14,  Łęczyńska
str.  nieparzysta  od  nr  69  do  końca  i  str.  parzysta  od  nr  76  do  końca,  Mełgiewska  str.
nieparzysta nr 1, Montażowa str. nieparzysta w całości i str. parzysta od nr 10 do końca,
Motorowa str. nieparzysta od nr 9 do końca i str. parzysta od nr 10 do końca, Odlewnicza str.
parzysta nr 2, Turystyczna str. nieparzysta od nr 1 do nr 13 i str. parzysta od nr 2 do nr 44,
Zimna w całości.

Szkoła Podstawowa nr 27 
im. Marii Montessori, 

ul. Kresowa 1

143 ULICE: Łęczyńska str. parzysta od nr 60 do nr 74, Przyjaźni str. nieparzysta od nr 1 do nr 7
i str. parzysta od nr 2 do nr 14.

Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 2, ul. Przyjaźni 12

144 ULICA: Przyjaźni str. nieparzysta od nr 9 do końca i str. parzysta od nr 16 do końca.
Klub Osiedlowy „PRZYJAŹNI”, 

ul. Przyjaźni 13

145 ULICE: Łęczyńska str. nieparzysta od nr 63 do nr 67, Odlewnicza str. nieparzysta w całości
i str. parzysta od nr 4 do końca.

Szkoła Podstawowa nr 27 
im. Marii Montessori, 

ul. Kresowa 1

146

ULICE: Gospodarcza str. nieparzysta od nr 19 do nr 23 i str. parzysta od nr 28 do nr 32,
Kresowa str. nieparzysta od nr 9 do końca i str. parzysta od nr 16 do końca, Mełgiewska
str.  nieparzysta  od  nr  3  do  nr  5,  Montażowa str.  parzysta  od  nr  2  do  nr  8,  Motorowa
str. nieparzysta od nr 1 do nr 7 i str. parzysta od nr 2 do nr 8.

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy
TATARY, 

ul. Gospodarcza 32

147 ULICA: Gospodarcza str. nieparzysta od nr 1 do nr 17 i str. parzysta od nr 10 do nr 26.

Publiczne Przedszkole Integracyjne
nr 40 w Lublinie, 

ul. Gospodarcza 18

148 ULICE: Hutnicza str. parzysta od nr 2 do nr 12, Łęczyńska str. nieparzysta od nr 57 do nr 61.
Przedszkole nr 44, 

ul. Maszynowa 6

149 ULICE: Hutnicza str. parzysta od nr 14 do nr 24, Maszynowa w całości.
Szkoła Podstawowa nr 27 

im. Marii Montessori, 
ul. Maszynowa 2

150
ULICE:  Gospodarcza  str.  parzysta  od nr  2  do nr  8,  Hutnicza str.  nieparzysta  w całości
i str. parzysta od nr 26 do końca, Krzemionki w całości, Łęczyńska str. nieparzysta od nr 41
do nr 55, Mieszczańska str. parzysta w całości.

Filia DDK „Bronowice” 
Pracownia Kultury Tatary,

 ul. Hutnicza 28a

151
ULICE:  Blacharska w całości,  Frezerów w całości,  Konstruktorów w całości,  Mełgiewska
str.  nieparzysta od nr 7 do nr 9 i str. parzysta od nr 2 do nr 8,  Narzędziowa w całości,
Projektowa w całości, Resorowa w całości, Ślusarska w całości, Tokarska w całości.

Ośrodek Medyczny DMP 
Sp. z o. o., ul. Projektowa 5

 - 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.

                     Prezydent Miasta Lublin

                                                                                                                                               /-/ dr Krzysztof Żuk


