
POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE

z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie opisu granic obwodów głosowania ustalonych uchwałą Rady Miasta Lublin nr 686/XXVII/2013 
z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Lublin na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich 

numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych z późn. zm. (Dziennik Urzędowy Województwa 
Lubelskiego z 2015 r. poz. 2258).

Na podstawie art. 17 § 1 ustawy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, 
z późn. zm.1)) postanawiam:

§ 1. Zmienić opis granic obwodu głosowania nr 102 i ustalić: granicami obwodu głosowania nr 102 są ulice: 
Baletowa w całości, Barcickiego w całości, Bołbotta w całości, Gołębiewskiego w całości, Halickiego w całości, 
Harnasie str. nieparzysta od nr 1 do nr 7, Koncertowa str. nieparzysta od nr 21 do nr 25 i str. parzysta od nr 4 do 
końca, Króla Rogera w całości, Melomanów w całości, Noskowskiego w całości, Operowa w całości, Raginisa 
w całości, Staczyńskiego w całości, Zelwerowicza w całości.

§ 2. Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 3. Postanowienie doręcza się niezwłocznie Państwowej Komisji Wyborczej, Wojewodzie Lubelskiemu 
i Radzie Miasta Lublin.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Komisarz Wyborczy 
w Lublinie

Magdalena Kuczyńska

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 
134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 
951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.
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Uzasadnienie

W dniu 25 czerwca 2015 r. Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę nr 203/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia
25 czerwca 2015 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w granicach administracyjnych miasta Lublin
(Dziennik. Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2015 r. poz. 2172). Nadania nazw dotyczą: ul. Operowa,
ul. Melomanów. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu
7 lipca 2015 r. i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zgodnie z kalendarzem czynności
określonych w załączniku do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r.
o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. poz. 852) podanie do wiadomości publicznej informacji
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum,
w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika, powinno być wykonane w terminie do dnia 28 lipca 2015 r.
Zgodnie a art. 13 § 2 Kodeksu wyborczego, zmian w podziale na stałe obwody głosowania dokonuje się
najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów (ogólnokrajowym referendum), to znaczy do dnia 23 lipca 2015 r.
W związku z tym, że Rada Miasta Lublin nie podjęła uchwały, w celu zapewnienia terminowego wykonania
czynności referendalnych, wydanie postanowienia przez Komisarza Wyborczego w Lublinie jest uzasadnione.
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