
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

60 ULICE: Skrzetuskiego str. parzysta od nr 6 do końca, Pana Wołodyjowskiego w całości.
Szkoła Podstawowa nr 38 
im. Henryka Sienkiewicza, 

ul. Pana Wołodyjowskiego 13

61 ULICE:  Juranda  w  całości,  Skrzetuskiego  str.  nieparzysta  w  całości  i  str.  parzysta  od  nr  2
do nr 4, Zana str. nieparzysta od nr 21 do nr 29.

Przedszkole nr 46, 
ul. Pana Wołodyjowskiego 1

62
ULICE: Jana Sawy str. nieparzysta od nr 1 do nr 13 i str. parzysta w całości, Kaliska w całości,
Pana  Balcera  str.  nieparzysta  nr  1,  Zana  str.  nieparzysta  od  nr  31  do  nr  43,  Żarnowiecka
str. nieparzysta od nr 1 do nr 3 i str. parzysta w całości.

Szkoła Podstawowa nr 38 
im. Henryka Sienkiewicza, 

ul. Pana Wołodyjowskiego 13

63
ULICE: Jana Sawy str. nieparzysta od nr 15 do końca, Pana Balcera str. nieparzysta od nr 3
do końca i  str. parzysta w całości, Skrzatów w całości, Żarnowiecka str. nieparzysta od nr 5
do końca.

Przedszkole nr 49, 
ul. Pana Balcera 11

64 ULICE:  Emancypantek  w  całości,  Faraona  w  całości,  Ochockiego  w  całości,  Pozytywistów
str. nieparzysta od nr 15 do końca i str. parzysta w całości, Rzeckiego w całości.

Przedszkole nr 57, 
ul. Ignacego Rzeckiego 12

65 ULICE: Brzeskiej w całości, Nadbystrzycka str. nieparzysta od nr 65 do nr 119, Pozytywistów
str. nieparzysta od nr 1 do nr 13, Zana str. nieparzysta od nr 45 do końca.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5,
ul. Ignacego Rzeckiego 10

66
ULICE: Kredowa w całości,  Nadbystrzycka str.  nieparzysta od nr 49 do nr 63 i str. parzysta
od nr  10 do nr  120,  Nowomiejska str.  parzysta  w całości,  Pielgrzymia w całości,  Wapienna
w całości, Wigilijna w całości, Zakole w całości, Zana str. parzysta od nr 40 do końca.

Politechnika Lubelska 
Wydział Mechaniczny, 
ul. Nadbystrzycka 36

67

ULICE:  Betonowa  w  całości,  Ciepła  w  całości,  Cukrownicza  w  całości,  Dzierżawna
str. nieparzysta w całości, Krochmalna str. nieparzysta od nr 11 do końca i str. parzysta od nr 8
do  końca,  Lubelskiego  Lipca  80’  w  całości,  Piekarska  w  całości,  Przeskok  str.  nieparzysta
od nr 1 do nr 11 i str. parzysta od nr 2 do nr 14, Radzikowska w całości, Spółdzielcza w całości,
Włościańska w całości.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6,
ul. Krochmalna 29

68 ULICE:  Dzierżawna  str.  parzysta  w  całości,  Przeskok  str.  nieparzysta  od  nr  13  do  końca
i str. parzysta od nr 16 do końca.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6,
ul. Krochmalna 29

69

ULICE: 1 Maja str. nieparzysta od nr 1 do nr 33 i str. parzysta od nr 2 do nr 18, Czerniejowska
w całości, Fabryczna str. nieparzysta od nr 1 do nr 9 i str. parzysta od nr 2 do nr 8, Kościelna
nr 1 i str. parzysta w całości, Kunickiego str. nieparzysta od nr 1 do nr 15 i str. parzysta od nr 2
do nr 26, al. Piłsudskiego str. nieparzysta od nr 17 do końca i str. parzysta od nr 22 do końca,
plac  Bychawski  w  całości,  Słupkowa  w  całości,  Wolska  str.  nieparzysta  od  nr  1  do  nr  3
i str. parzysta od nr 2 do nr 10, Al. Zygmuntowskie w całości.

Szkoła Podstawowa nr 20 
im. Jarosława Dąbrowskiego, 

al. Józefa Piłsudskiego 26

70

ULICE: 1 Maja str. nieparzysta od nr 35 do końca i str. parzysta od nr 20 do końca, Dworcowa
w całości,  Gazowa w całości,  Kawia w całości, Krochmalna str.  nieparzysta od nr 1 do nr 9
i str. parzysta od nr 2 do nr 6, Młyńska w całości, Nadłączna w całości, plac Dworcowy w całości,
Stadionowa w całości, Pocztowa w całości, Widok w całości.

„AD-BUD” Sp. z o. o.,
 ul. Gazowa 7/9

 - 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


