
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

184

ULICE:  11  Listopada  w  całości,  Cholewy  w  całości,  Dmowskiego
w  całości,  Głuska  str.  parzysta  od  nr  16  do  nr  18,  Grunwaldzka
w  całości,  Hallera  w  całości,  Hubalczyków  w  całości,  Kutrzeby
w  całości,  Kwiatkowskiego  w  całości,  Mickiewicza  str.  nieparzysta
od  nr  1  do  nr  29  i  str.  parzysta  od  nr  2  do  nr  20,  Mikołajczyka
w całości, Obrońców Lublina w całości, Okulickiego w całości, Orląt
Lwowskich  w  całości,  Pajdowskiego  w  całości,  Piskora  w  całości,
Powstańców  Warszawy  w  całości,  Raczkiewicza  w  całości,
Raczyńskiego  w  całości,  Robotnicza  str.  nieparzysta  w  całości
i str. parzysta od nr 26 do końca, Roweckiego w całości, Skrzynicka
w  całości,  Sokolniki  w  całości,  Sybiraków  w  całości,  Wilcza
str. nieparzysta w całości, Wyzwolenia w całości.

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

185

ULICE: Abramowicka str. nieparzysta od nr 33 do końca i str. parzysta
od nr 10 do końca, Barwna w całości, Klonowica w całości, Makowa
str.  parzysta  w  całości,  Odległa  w  całości,  Podleśna  w  całości,
Powojowa  w  całości,  Sadowa  w  całości,  Strojnowskiego
str.  nieparzysta  od nr  1  do  nr  5  i  str.  parzysta  od  nr  2  do  nr  10,
Szymonowica w całości,  Świętochowskiego str.  parzysta od nr  132
do końca, Wólczańska w całości, Żeglarska str. nieparzysta od nr 19
do końca.

Siedziba Rady i Zarządu
Dzielnicy ABRAMOWICE, 

ul. Abramowicka 122

186

ULICE:  Dominowska  w  całości,  Głuska  str.  nieparzysta  od  nr  5
do końca i str. parzysta od nr 20 do końca, Grabowskiego w całości,
Handlowa w całości, Masarska w całości, Miętowa w całości, Miodowa
w  całości,  Nektarowa  w  całości,  Parafialna  w  całości,  Plebańska
w całości, Podkomorska w całości, Przepiórcza w całości, Sachsów
w całości, Sieciecha w całości, Strojnowskiego str. nieparzysta od nr 7
do końca i  str.  parzysta od nr 12 do końca, Szklarniana w całości,
Wojewodzińska  w  całości,  Wygodna  w  całości,  Zdrowa  w  całości,
Zorza w całości.

Warsztat Terapii Zajęciowej
Misericordia, 
ul. Głuska 138

 - 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


