
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 Tatary, stanowiącego załącznik do uchwały nr 633/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego  
2009 r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Tatary (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2009 r. Nr 66, poz. 1602 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 Tatary na obwody głosowania, liczbie miejsc mandatowych w poszczególnych obwodach oraz o siedzibach  
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Dzielnicy Tatary zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r.

Nr 
obwodu Granice obwodu Liczba 

mandatów Siedziba OKW

1

ULICE:  Azaliowa  str.  nieparzysta  od  nr  1  do  nr  7
i  str.  parzysta  od  nr  2  do  nr  8,  Gospodarcza
str.  nieparzysta  od  nr  19  do  końca  i  str.  parzysta
od  nr  28  do  końca,  Graffa  w  całości,  Kresowa
w  całości,  Łęczyńska  str.  nieparzysta  od  nr  63
do końca i str. parzysta od nr 76 do końca, Mełgiewska 
str. nieparzysta od nr 1 do nr 5, Montażowa w całości, 
Motorowa  w  całości,  Odlewnicza  w  całości, 
Turystyczna  str.  nieparzysta  od  nr  1  do  nr  13
i str. parzysta od nr 2 do nr 44, Zimna w całości.

5
Siedziba Rady i Zarządu

Dzielnicy TATARY,
ul. Gospodarcza 32

2 ULICE:  Łęczyńska str.  parzysta  od nr  60 do nr  74, 
Przyjaźni w całości. 3

Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2,

ul. Przyjaźni 12

3

ULICE:  Blacharska  w  całości,  Frezerów  w  całości, 
Gospodarcza  str.  nieparzysta  od  nr  1  do  nr  17
i  str.  parzysta  od  nr  2  do  nr  26,  Hutnicza
str.  nieparzysta  w  całości  i  str.  parzysta  od  nr  26
do  końca,  Konstruktorów  w  całości,  Krzemionki
w  całości,  Łęczyńska  str.  nieparzysta  od  nr  41
do nr 55, Mełgiewska str. nieparzysta od nr 7 do nr 9
i  str.  parzysta  od  nr  2  do  nr  8,  Mieszczańska
str.  parzysta  w  całości,  Narzędziowa  w  całości, 
Projektowa w całości, Resorowa w całości, Ślusarska 
w całości, Tokarska w całości.

4
Filia DDK „Bronowice”

Pracownie Kultury „Tatary”,
ul. Hutnicza 28a

4
ULICE:  Hutnicza  str.  parzysta  od  nr  2  do  nr  24, 
Łęczyńska  str.  nieparzysta  od  nr  57  do  nr  61, 
Maszynowa w całości.

3
Szkoła Podstawowa nr 27 

im. Marii Montessori,
ul. Maszynowa 2

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

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Jadwiga Mach


