
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

178

ULICE: Akacjowa w całości, Bukowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 11 i str. parzysta od nr 2
do nr 16, Czereśniowa w całości, Długa str. nieparzysta od nr 1 do nr 11 i str. parzysta
od nr 2 do nr 58, Dobra w całości, Droga Męczenników Majdanka str. nieparzysta od nr 1
do nr 23, Elektryczna str. nieparzysta od nr 1 do nr 39 i str. parzysta od nr 2 do nr 10,
Fabryczna  str.  nieparzysta  od  nr  11  do  końca,  Garbarska  str.  nieparzysta  od  nr  19
do końca i str. parzysta od nr 6 do końca, Jesionowa str. nieparzysta od nr 11 do końca
i str. parzysta od nr 4 do końca, Kościelna str. nieparzysta od nr 3 do końca, Lotnicza
str. nieparzysta od nr 9 do końca, Pawia str. parzysta od nr 76 do końca, Równa w całości,
Smolna  w  całości,  Startowa  w  całości,  Topolowa  str.  nieparzysta  od  nr  9  do  końca
i str. parzysta od nr 6 do końca, Wirowa w całości, Wolska str. nieparzysta od nr 5 do końca
i str. parzysta od nr 12 do końca.

Zespół Szkół Energetycznych 
im. prof. Kazimierza

Drewnowskiego, 
ul. Długa 6

179

ULICE:  Długa  str.  nieparzysta  od  nr  13  do  nr  85,  Garbarska  str.  nieparzysta  od  nr  3
do nr 17, Kamienna w całości, Krańcowa str. parzysta od nr 24 do nr 62, Kręta w całości,
Pawia str.  nieparzysta od nr  53 do nr 73 i  str.  parzysta od nr  44 do nr 74,  Przesmyk
w całości, Rozstajna w całości, Sosnowa w całości, Stalowa w całości, Sucha w całości,
Wspólna  w  całości,  Źródlana  w  całości,  Żelazna  str.  nieparzysta  od  nr  1  do  nr  105
i str. parzysta od nr 2 do nr 88.

Przedszkole nr 7, 
ul. Elektryczna 12

180
ULICE: Bukowa str. nieparzysta od nr 13 do końca i str. parzysta od nr 18 do końca, Długa
str.  parzysta  od  nr  60  do nr  84,  Krańcowa str.  parzysta  od nr  64  do  nr  80,  Olchowa
w całości, Pawia str. nieparzysta od nr 75 do końca.

Szkoła Podstawowa nr 15 
im. Jana Pawła II, 
ul. Elektryczna 51

181

ULICE:  Droga  Męczenników Majdanka str.  nieparzysta  od nr  25 do nr  45,  Elektryczna
str.  nieparzysta  od  nr  41  do  końca  i  str.  parzysta  od  nr  12  do  końca,  Jesionowa
str.  nieparzysta  od nr  1  do nr  9  i  str.  parzysta  nr  2,  Krańcowa str.  parzysta  od nr  82
do nr 104, Lotnicza str. parzysta od nr 12 do końca, Topolowa str. nieparzysta od nr 1 do nr
7 i str. parzysta od nr 2 do nr 4, Wierzbowa w całości.

Szkoła Podstawowa nr 15 
im. Jana Pawła II, 
ul. Elektryczna 51

182

ULICE:  Asnyka  w  całości,  Bogusławskiego  w  całości,  Długa  str.  nieparzysta  od  nr  87
do  końca  i  str.  parzysta  od  nr  86  do  końca,  Grochowskiego  w  całości,  Krasickiego
w całości, Kosmonautów str. nieparzysta od nr 1 do nr 47 i str. parzysta od nr 2 do nr 86,
Kossaka w całości, Krańcowa str. nieparzysta od nr 13 do nr 89, Robotnicza str. parzysta
od nr 2 do nr 24, Przerwy-Tetmajera str. nieparzysta w całości, Wilcza str. parzysta od nr 2
do nr 66, Żelazna str. parzysta od nr 90 do końca i str. nieparzysta od nr 107 do końca,
Żurawia w całości.

Szkoła Podstawowa nr 32 
z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Pamięci Majdanka, 
ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2

183

ULICE:  Cmentarna w całości,  Droga Męczenników Majdanka str.  nieparzysta  od nr  47
do końca, Dulęby w całości, Józefa Franczaka „Lalka” str. nieparzysta od nr 1 do nr 33,
Kosmonautów  str.  nieparzysta  od  nr  49  do  końca  i  str.  parzysta  od  nr  88  do  końca,
Krańcowa str. nieparzysta od nr 91 do nr 105, Niemcewicza w całości, Przerwy-Tetmajera
str.  parzysta  w  całości,  Skalskiego  w  całości,  Sulisławicka  w  całości,  Urbanowicza
w całości, Wilcza str. parzysta od nr 68 do końca, Żmichowskiej w całości.

Kolegium Pracowników Służb
Społecznych, ul. Sulisławicka 7

 - 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


