
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 Kalinowszczyzna, stanowiącego załącznik do uchwały nr 623/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia  
19 lutego 2009 r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Kalinowszczyzna (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2009 r. Nr 65, poz. 1592 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  Kalinowszczyzna  na  obwody  głosowania,  liczbie  miejsc  mandatowych  w  poszczególnych  obwodach
oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r.

Nr  
obwodu Granice obwodu Liczba 

mandatów Siedziba OKW

1

ULICE:  Koryznowej str. nieparzysta od nr 1 do nr 3 i str. 
parzysta  nr  2,  Malczewskiego  str.  nieparzysta  od  nr  1
do  nr  5,  Niepodległości  str.  parzysta  w  całości, 
Pankiewicza  str.  nieparzysta  od  nr  23  do  końca, 
Trześniowska  str.  nieparzysta  od  nr  1  do  nr  3, 
Tumidajskiego w całości, Walecznych str. nieparzysta nr 9.

6

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 4

im. Orląt Lwowskich,
ul. Kazimierza Tumidajskiego 

6a

2

ULICE:  Azaliowa  str.  nieparzysta  od  nr  9  do  końca
i str. parzysta od nr 10 do końca, Daszyńskiego w całości, 
Kasztanowa  str.  nieparzysta  w  całości,  Krokusowa
w całości, Niepodległości str. nieparzysta od nr 1 do nr 13, 
Świdnicka str. nieparzysta od nr 9 do końca, Winogronowa 
w całości, Wrzosowa w całości, Zawilcowa w całości.

5 RSM MOTOR,
ul. Ignacego Daszyńskiego 4

3

ULICE:  Dolińskiego str.  nieparzysta  w całości,  Kleeberga
str.  parzysta  w  całości,  Kuronia  w  całości,  Lwowska
str. parzysta nr 12 i od nr 22 do końca, Okrzei w całości,  
Rückemana  w  całości,  Unicka  str.  parzysta  od  nr  6
do  końca,  Walecznych  str.  nieparzysta  od  nr  1  do  nr  7
i str. parzysta od nr 2 do nr 4, Wołyńska w całości.

5 Przedszkole nr 13,
ul. Okrzei 9

4

ULICE:  Białkowska  Góra  w  całości,  Dembowskiego
w  całości,  Działkowa  w  całości,  Floriańska  w  całości, 
Kalinowszczyzna  w  całości,  Kiwerskiego  w  całości, 
Kleeberga  str.  nieparzysta  w  całości,  Krzemieniecka
w całości,  Kustronia w całości,  Lwowska str.  nieparzysta
w  całości  i  str.  parzysta  od  nr  2  do  nr  10  i  od  nr  14
do nr 20, Niska w całości, Okólna w całości, Podzamcze
str.  nieparzysta  w  całości,  Sienna  w  całości,  Słomiany 
Rynek w całości, Tatarska w całości, Towarowa w całości.

5
Gimnazjum nr 2

im. Komisji Edukacji 
Narodowej,

ul. Lwowska 11

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

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Jadwiga Mach


