
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

173

ULICE: Boya-Żeleńskiego w całości, Brata Alberta w całości, Głuska str. parzysta od nr
2  do  nr  14,  Jezierskiego  w  całości,  Klukowskiego  w  całości,  Kochanowskiego
str. nieparzysta od nr 21 do końca i str. parzysta od nr 26 do końca, Kuncewiczowej
w  całości,  Kunickiego  str.  parzysta  od  nr  156  do  końca,  Maczka  w  całości,
Makuszyńskiego w całości, Mickiewicza str. parzysta od nr 22 do nr 32, Nadrzeczna
str. nieparzysta od nr 43 do końca i str. parzysta od nr 8 do końca, Oczki w całości,
Orzeszkowej w całości, Reja str. nieparzysta od nr 1 do nr 17 i str. parzysta od nr 2
do  nr  20,  Rejtana  w  całości,  Sterna  w  całości,  Szaniawskiego  w  całości,  Tuwima
w  całości,  Wadowskiego  w  całości,  Wałowa  w  całości,  Wita  Stwosza  w  całości,
Zegadłowicza w całości.

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Jana Kochanowskiego, 
ul. Adama Mickiewicza 24

174

ULICE:  Bandtkich  w  całości,  Dziesiąta  w  całości,  Jachowicza  w  całości,
Korzeniowskiego  w  całości,  Kunickiego  str.  nieparzysta  od  nr  145  do  nr  181,
Łukasińskiego  str.  nieparzysta  od  nr  1  do  nr  15  i  str.  parzysta  od  nr  2  do  nr  18,
Mochnackiego w całości, Moniuszki w całości, Pawłowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 61
i  str.  parzysta  od nr  2  do nr  56,  Siemiradzkiego str.  nieparzysta  od nr  1  do nr  31
i str. parzysta od nr 2 do nr 28, Śniadeckiego w całości, Świętochowskiego str. parzysta
od  nr  90  do  nr  108,  Traugutta  w  całości,  Wyspiańskiego  w  całości,  Zemborzycka
str. parzysta od nr 2 do nr 42.

VI Liceum Ogólnokształcące 
im. Hugona Kołłątaja, 

ul. Adama Mickiewicza 36

175

ULICE: Broniewskiego w całości, Fredry w całości, Gałczyńskiego w całości, Korczaka
w  całości,  Kunickiego  str.  nieparzysta  od  nr  183  do  końca,  Łukasińskiego
str.  nieparzysta od nr  17 do końca i  str.  parzysta  od nr  20 do końca,  Pawłowa str.
nieparzysta od nr 63 do końca i str. parzysta od nr 58 do końca, Reja str. nieparzysta
od nr 19 do końca i str. parzysta od nr 22 do końca, Siemiradzkiego str. nieparzysta od
nr 33 do końca i str. parzysta od nr 30 do końca, Sienkiewicza w całości, Sierpińskiego
str. nieparzysta od nr 1 do nr 83, Staffa str. nieparzysta w całości i str. parzysta od nr 2
do nr 82, Zamenhofa str. nieparzysta od nr 1 do nr 39 i str. parzysta od nr 2 do nr 46.

Szpital Neuropsychiatryczny 
im. Prof. Mieczysława
Kaczyńskiego SPZOZ,

 ul. Abramowicka 2

176

ULICE:  Brodowskiego  w  całości,  Czartoryskiej  w  całości,  Daniłowskiego  w  całości,
Glińskiego w całości,  Gralewskiego w całości,  Kniaźnina w całości,  Lema w całości,
Łobodowskiego w całości,  Makowa str.  nieparzysta w całości,  Południowa w całości,
Sierpińskiego str.  parzysta od nr  52 do końca i  str.  nieparzysta od nr  85 do końca,
Stachury  w  całości,  Staffa  str.  parzysta  od  nr  84  do  końca,  Świętochowskiego
str. nieparzysta od nr 85 do końca i str. parzysta od nr 110 do nr 122, Zemborzycka
str. parzysta od nr 44 do końca, Żeglarska str. parzysta od nr 16 do końca.

Zespół Szkół Transportowo-
-Komunikacyjnych

 im. Tadeusza Kościuszki, 
ul. Zemborzycka 82

177

ULICE: Abramowicka str. nieparzysta od nr 1 do nr 31 i str. parzysta od nr 2 do nr 8,
Brezy  w  całości,  Dygasińskiego  w  całości,  Gierymskiego  w  całości,  Głuska
str. nieparzysta od nr 1 do nr 3, Iwaszkiewicza w całości, Jastruna w całości, Kolberga
w całości, Konarskiego w całości, Kwiecińskiego w całości, Michałowskiego w całości,
Nasienna w całości, Orłowskiego w całości, Pocka w całości, Porazińskiej w całości,
Sieroszewskiego w całości,  Sierpińskiego str.  parzysta  od nr  2  do nr  50,  Szelburg-
-Zarembiny w całości, Świętochowskiego str. parzysta od nr 124 do nr 130, Zamenhofa
str. nieparzysta od nr 41 do końca i str. parzysta od nr 48 do końca.

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia od Alkoholu 

i Współuzależnienia, 
ul. Abramowicka 4b

 - 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.
9

Lokale obwodowych komisji do spraw referendum otwarte będą w dniu 7 kwietnia 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.
0

           Prezydent Miasta Lublin 

             /-/ dr Krzysztof Żuk


