
OBWIESZCZENIE 

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi 

z dnia 15 lutego 2019 r. 

 
o granicach Okręgu Wyborczego Nr 23 dla Osiedla Lublinek-Pienista, liczbie 

wybieranych członków Rady Osiedla Lublinek-Pienista, granicach obwodu głosowania, 

adresie lokalu wyborczego oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia głosowania  

w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. 

 

Na podstawie § 7 pkt 1, § 9 pkt 1 Zasad i trybu wyborów do Rady Osiedla 

stanowiących załącznik nr 3 do Statutu jednostki pomocniczej Miasta Łodzi - Osiedla 

Lublinek-Pienista (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2094, z 2012 r. poz. 3033, 

z 2014 r. poz.4408 oraz z 2018 r. poz. 5627), § 1 i § 2 pkt 1 uchwały Nr IV/98/19 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 16.01.2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla 

Lublinek-Pienista oraz § 5 ust. 1 pkt 1 - 3 uchwały Nr LVII/1100/05 Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie przedmiotu działania i zadań Miejskiej Komisji 

Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi, obwodowych komisji 

wyborczych i obwodowych komisji do spraw referendum oraz zmian w przepisach 

obowiązujących,  zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXII/1170/06 z dnia  

1 lutego 2006 r., Nr IV/63/07 z dnia 17 stycznia 2007 r. oraz Nr XC/1887/14 z dnia 3 lipca 

2014 r., Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi  

 

 

podaje do wiadomości: 

 

 

1. Granice Osiedla Lublinek-Pienista stanowiącego Okręg Wyborczy Nr 23 i liczbę 

wybieranych członków Rady Osiedla Lublinek-Pienista. 

 

 

Granice Okręgu Wyborczego Nr 23 

Liczba 

wybieranych 

członków 

Rady Osiedla 
- ul. Gilette (od granicy miasta do przedłużenia ul. Gilette), 

- od przedłużenia ul. Gilette do torów kolejowych trasy Łódź Kaliska - 

Pabianice, 

- wzdłuż torów kolejowych trasy Łódź Kaliska - Pabianice linią prostą  

do torów trasy Łódź Chojny - Pabianice (od przedłużenia ul. Smulskiej 

do skrzyżowania ul. Łaskiej i ul. Wróblewskiego), 

- od skrzyżowania ul. Łaskiej i ul. Wróblewskiego do połączenia torów 

trasy Łódź Kaliska – Pabianice i torów trasy Łódź Chojny - Pabianice, 

- wzdłuż torów trasy Łódź Chojny - Pabianice (od połączenia torów trasy 

Łódź Kaliska – Pabianice i torów trasy Łódź Chojny - Pabianice do rzeki 

Jasień), 

- rzeką Jasień (od torów trasy Łódź Chojny - Pabianice do ul. 

Prądzyńskiego), 

- ul. Prądzyńskiego (od rzeki Jasień do granicy lotniska im. Władysława 

Reymonta), 

- granicą lotniska im. Władysława Reymonta (od ul. Prądzyńskiego 

wzdłuż cieku wodnego w kierunku południowym do rzeki Ner do punktu 

15 



oddalonego o 200 m od rzeki), 

- od punktu oddalonego o 200 m od rzeki Ner do ul. Ikara, 

- przedłużeniem ul. Ikara (od punktu oddalonego o 200 m od rzeki Ner 

do torów kolejowych trasy Łódź Kaliska - Pabianice), 

- wzdłuż torów kolejowych trasy Łódź Kaliska - Pabianice (od ul. Ikara 

do ul. Sanitariuszek), 

- ul. Sanitariuszek (od ul. Sanitariuszek Nr 45 do ul. Biwakowej), 

- ul. Biwakową (od ul. Sanitariuszek do granicy miasta), 

- granicą miasta (od ul. Biwakowej do ul. Smulskiej). 

 

2. Numer i granice obwodu głosowania w Okręgu Wyborczym Nr 23 oraz adres lokalu  

obwodowej komisji do spraw wyborów rady osiedla.  
 

Numer 

obwodu 

głosowania 

 

Granice obwodu głosowania 
Adres lokalu 

obwodowej komisji 

do spraw wyborów 

rady osiedla 

148 
al. Waltera-Janke: cała, 

Andersena: cała, 

Bratysławska: nieparzyste od 47 do końca, 

parzyste od 50 do końca, 

Burzliwa: cała, 

Czerwonego Kapturka: cała, 

Denna: cała, 

Dolinna: cała, 

Elektronowa: cała, 

Falista: cała, 

Franciszka Plocka: nieparzyste 5 i 7, 

Generała Maczka: nieparzyste od 1 do 35, 

parzyste od 2 do 36, 

Jasia i Małgosi: cała, 

Komandorska: cała, 

Korsarska: cała, 

Króla: nieparzyste od 59 do końca, 

parzyste od 74 do końca, 

Kubusia Puchatka: cała, 

Lajkonika: cała, 

Laskowicka: cała, 

Nowe Sady: cała, 

Obywatelska: nieparzyste od 99 do 207, 

parzyste od 90 do 178A, 

Pienista: cała, 

Polarna: nieparzyste od 17 do końca, 

parzyste od 24 do końca, 

Prądzyńskiego: nieparzyste od 105 do końca, 

Rusałki: cała, 

Sieciowa: cała, 

Sumowa: cała, 

Sztormowa: cała, 

Tadeusza Sołtyka: cała, 

Wróblewskiego 76, 

Zboczowa: cała, 

ul. Kubusia Puchatka 9 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

„Pienista” 

 



149 
1. Korpusu Pancernego WP: cała, 

Biwakowa: nieparzyste wszystkie, 

parzyste od 2 do 22, 

Bohaterów Września: cała, 

Bułata Okudżawy: cała, 

Bystra: cała, 

Golfowa: cała, 

Gwarków: cała, 

Ikara: parzyste wszystkie, 

Langiewicza: nieparzyste wszystkie, 

Latawcowa: cała, 

Lublinek: cała, 

Maratońska: nieparzyste od przedłużenia ul. 

Kinga C. Gilette do końca, 

parzyste od przedłużenia ul. Kinga C. Gilette do 

końca, 

Nowy Józefów: nieparzyste od 1 do 77, 

parzyste 2 do 70, 

Ostowa: cała, 

Pilotów: cała, 

Południowa: parzyste wszystkie, 

Sanitariuszek: nieparzyste od 45 do końca, 

parzyste od 54 do końca, 

Spartańska: cała, 

Synów Pułku: cała, 

Szarych Szeregów: cała, 

Szkutnicza: cała, 

Załogowa: cała, 

Zamiejska: cała, 

Żaglowa: cała, 

ul. Sanitariuszek 70/72 

Grupowa Oczyszczalnia 

Ścieków w Łodzi       

  Sp. z o.o. 

 

lokal dostosowany do 

potrzeb 

wyborców 

niepełnosprawnych 

 

 

3. Głosowanie zostanie przeprowadzone w ww. lokalach obwodowych komisji do spraw 

wyborów rady osiedla w dniu 7 kwietnia 2019 r., w godzinach 8.00-21.00. 

 

 

 Przewodniczący 

 Miejskiej Komisji Wyborczej 

 do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi 

 (-) Karolina Kępka 
 

 


