
O B W I E S Z C Z E N I E  

Prezydenta Miasta Lublin 
z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

 

 Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Prezydent Miasta Lublin podaje 
do wiadomości wyborców informację przekazaną przez Komisarza Wyborczego w Lublinie I o numerach oraz granicach obwodów głosowania, 
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.: 
 

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania 

Siedziba  
obwodowej komisji wyborczej 

1 

ULICE: Batalionów Chłopskich w całości, Blachnickiego w całości, Bohaterów Monte 
Cassino str. nieparzysta od nr 1 do nr 41 i str. parzysta od nr 2 do nr 40, Botaniczna 
w całości, Brzozowskiego w całości, Cisowa str. nieparzysta w całości, 
Czarnieckiego w całości, Czeremchowa str. nieparzysta w całości, Danielskiego 
w całości, Dzieci Zamojszczyzny w całości, Gen. Zajączka str. parzysta w całości, 
Głogowa w całości, Grabowa w całości, Jasińskiego w całości, Jaśminowa 
str. parzysta od 2 do 14, Kilińskiego w całości, Klonowa w całości, Kryniczna 
w całości, Nałęczowska str. nieparzysta od nr 53 do nr 83, Podchorążych w całości, 
Potok w całości, al. Róż w całości, Skoczylasa w całości, al. Warszawska 
str. nieparzysta od nr 55 do nr 73 i str. parzysta od nr 28 do nr 78, Westerplatte 
w całości, Zakładowa w całości. 

Przedszkole nr 15,  

ul. Bohaterów  

Monte Cassino 7 

2 

ULICE: Batorego w całości, Bukietowa w całości, Chodkiewicza w całości, 
Dwernickiego w całości, Gen. Zajączka str. nieparzysta w całości, Harcerska 
w całości, Jagiellońska w całości, Korfantego w całości, Leszczynowa w całości, 
Ligonia w całości, Lompy w całości, Miernicza w całości, Osadowa w całości, Plater 
Emilii w całości, Początkowa w całości, Powstańców Śląskich w całości, 
al. Sikorskiego str. parzysta w całości, Sobieskiego w całości, Spadowa w całości, 
Strzelecka w całości, al. Warszawska str. nieparzysta od nr 1 do nr 53, Wiązowa 
w całości, Żołnierska w całości, Żółkiewskiego w całości. 

Przedszkole nr 25,  

al. Warszawska 37a 

 

3 

ULICE: Bajkowa w całości, Baśniowa w całości, Bratnia w całości, Cisowa 
str. parzysta w całości, Czeremchowa str. parzysta w całości, Fortunna w całości, 
Kolorowa w całości, al. Kraśnicka str. nieparzysta od nr 1 do nr 23, Nałęczowska 
str. nieparzysta od nr 1 do nr 51, Przygodna w całości, Samotna w całości, 
Sąsiedzka w całości, Serdeczna w całości, Sielankowa w całości, Skrajna w całości, 
al. Warszawska str. parzysta od nr 2 do nr 26. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Transportowiec”, 

 ul. Kolorowa 3 

 

  - lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  
  
     Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy 
posiadający orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności 
do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I grupy inwalidów, o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo 
długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Zamiar głosowania korespondencyjnego 
powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Lublinie I najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r. 

     Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności 
do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I grupy inwalidów, o zaliczeniu 
do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Lublin najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r. 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r.  
od godz. 700 do godz. 2100. 

 
 

                     Prezydent Miasta Lublin 

                                                                                                                           /-/ dr Krzysztof Żuk 


