
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 

110 

ULICE: Arnsztajnowej w całości, Dudzińskiego w całości, Iglatowskiego w całości, 
Koncertowa str. parzysta nr 2, Kosmowskiej str. nieparzysta od nr 3 do końca i str. 
parzysta od nr 4 do końca, Kurantowa w całości, Leśmiana w całości, Partyzantów 
w całości, Skołuby w całości, Solarza w całości, Czaplińskiego w całości. 

Szkoła Podstawowa nr 34  
im. Kornela Makuszyńskiego,  

ul. Ireny Kosmowskiej 3 

111 
ULICE: Kaprysowa w całości, Koncertowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 9, Legendy 
w całości, Skrzypcowa w całości. 

Szkoła Podstawowa nr 5  
im. Króla Władysława Łokietka,  

ul. Smyczkowa 3 

112 ULICE: Braci Wieniawskich w całości, Smyczkowa w całości. 
Przedszkole z Oddziałem 

Integracyjnym nr 70 w Lublinie,  
ul. Smyczkowa 2 

113 ULICE: Górska w całości, Kameralna w całości, Lawinowa w całości. 
Przedszkole nr 2, ul. Lawinowa 7 

 

114 

ULICE: Bursaki str. nieparzysta od nr 1 do nr 13 i str. parzysta od nr 2 do nr 10, 
Chodźki str. nieparzysta od nr 19 do końca i str. parzysta od nr 8 do końca, 
Czapskiego w całości, Fieldorfa w całości, Kisielewskiego w całości, Mackiewicza 
w całości, Młodej Polski w całości, Pileckiego w całości, al. Spółdzielczości Pracy 
str. parzysta od nr 24 do nr 42, Techniczna w całości, Związkowa str. parzysta 
w całości. 

Przedszkole Specjalne nr 11,  
ul. Młodej Polski 30 

 

115 
ULICE: Kiepury str. parzysta w całości, Kosmowskiej str. nieparzysta nr 1 
i str. parzysta nr 2, Północna str. nieparzysta od nr 83 do nr 121 i str. parzysta 
od nr 64 do końca, Rogowskiego w całości. 

Dzielnicowy Dom Kultury SM 
„CZECHÓW”, ul. Jana Kiepury 5a 

 

116 
ULICE: Chęcińskiego w całości, Kiepury str. nieparzysta w całości, Prząśniczki 
w całości. 

Przedszkole nr 56, ul. Kurantowa 3 

 

117 
ULICE: Lipińskiego w całości, Północna str. nieparzysta od nr 57 do nr 81 
i str. parzysta od nr 40 do nr 62, al. Solidarności w całości. 

Przedszkole nr 58,  
ul. Radzyńska 16 

 

118 
ULICE: Paganiniego str. nieparzysta od nr 13 do końca i str. parzysta od nr 12 
do końca, Radzyńska w całości. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
nr 1 im. Zbigniewa Herberta,  

ul. Radzyńska 5 

 

119 ULICE: Paganiniego str. nieparzysta od nr 1 do nr 11 i str. parzysta od nr 2 do nr 10. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
nr 1 im. Zbigniewa Herberta,  

ul. Radzyńska 5 

 

120 
ULICE: Nowowiejskiego w całości, Oratoryjna w całości, Północna str. nieparzysta 
od nr 17 do nr 55. 

Specjalistyka Czechów Sp. z o. o., 
al. Kompozytorów Polskich 8a 

 

121 ULICE: Milenijna w całości, Organowa w całości, Szeligowskiego w całości. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„RUDNIK”,  
ul. Nowowiejskiego 6 

  - 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 zal iczeniu 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, niezdolnośc i 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 


