
O B W I E S Z C Z E N I E
Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 25 stycznia 2019 r.

Na podstawie § 37 ust. 1 statutu Dzielnicy Wrotków, stanowiącego załącznik do uchwały nr 637/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 
2009 r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Wrotków (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2009 r. Nr 66, poz. 1606 z późn. zm.), uchwały nr 6/2019 Miejskiej  
Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podziału Dzielnic na obwody głosowania, ustalenia liczby miejsc mandatowych oraz siedzib  
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic, zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r. oraz uchwały nr 8/2019 Miejskiej  Komisji  
Wyborczej  z  dnia  25  stycznia  2019  r.  w  sprawie  sprostowania  oczywistej  omyłki  pisarskiej  w  załączniku  do  uchwały  nr  6/2019  Miejskiej  Komisji  
Wyborczej z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podziału Dzielnic na obwody głosowania, ustalenia liczby miejsc mandatowych oraz siedzib obwodowych  
komisji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic, zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r.– Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości 
informację  o  podziale  Dzielnicy  Wrotków  na  obwody  głosowania,  liczbie  miejsc  mandatowych  w  poszczególnych  obwodach  oraz  o  siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Dzielnicy Wrotków zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r.

Nr 
obwodu Granice obwodu Liczba 

mandatów Siedziba OKW

1

ULICE:  Budowlana  str.  parzysta  od  nr  52  do  końca, 
Ciepłownicza w całości, Diamentowa str. nieparzysta od nr 19
do  końca  i  str.  parzysta  od  nr  10  do  końca,  Inżynierska
w całości, Medalionów w całości, Nałkowskich str. nieparzysta 
od nr 1 do nr 97 i str. parzysta od nr 2 do nr 94, Przy Bocznicy 
w  całości,  Romera  str.  parzysta  od  nr  2  do  nr  4, 
Samsonowicza  str.  nieparzysta  od  nr  1  do  nr  3, 
Smoluchowskiego  str.  nieparzysta  w  całości,  Wrotkowska
w całości.

3 Głosowania 
nie przeprowadza się

2

ULICE:  Nałkowskich  str.  nieparzysta  od  nr  99  do  nr  109
oraz od nr 119 do końca i str. parzysta od nr 96 do nr 108 
oraz od nr 124 do nr 248, Romera str. nieparzysta w całości
i  str.  parzysta  od  nr  6  do  nr  26  oraz  od  nr  32  do końca, 
Samsonowicza str. nieparzysta od nr 5 do nr 17 i str. parzysta 
od nr 2 do nr 6, Wojtyłów w całości.

4
Szkoła Podstawowa nr 30

im. Króla Kazimierza Wielkiego,
ul. Nałkowskich 110

3
ULICE:  Nałkowskich  str.  nieparzysta  od  nr  111  do  nr  117
i  str.  parzysta  od  nr  110  do  nr  122,  Romera  str.  parzysta
od nr 28 do nr 30, Samsonowicza str. nieparzysta od nr 19
do końca i str. parzysta od nr 8 do końca.

4
Szkoła Podstawowa nr 30

im. Króla Kazimierza Wielkiego,
ul. Nałkowskich 110

4

ULICE: Budowlana str. nieparzysta w całości i str. parzysta 
od nr 2 do nr 50, Czekanowskiego w całości,  Diamentowa
str.  nieparzysta  od  nr  1  do  nr  17  i  str.  parzysta  od  nr  2
do nr 8, Domeyki w całości, Energetyków w całości, Fulmana
w  całości,  Granata  w  całości,  Nałkowskich  str.  parzysta
od nr 250 do końca, Olechnowicza w całości, Olszewskiego
w całości, Rodakiewicza w całości, Słomkowskiego w całości, 
Uhorczaka  w  całości,  Wapowskiego  w  całości,  Węglowa
w całości, Wolińskiego w całości, Woronieckiego w całości, 
Zalewskiego  w  całości,  Zemborzycka  str.  nieparzysta
od nr 53 do końca, Żeglarska str. parzysta od nr 10 do końca.

4 Przedszkole nr 87,
ul. Jacka Woronieckiego 11

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 10 marca 2019 r. w godz. 800 – 2000.
Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Jadwiga Mach


