
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 

129 
ULICE: Koryznowej str. parzysta od nr 2 do nr 6, Malczewskiego w całości, Pankiewicza 
str. nieparzysta od nr 23 do końca i str. parzysta od nr 22 do końca, Walecznych 
str. nieparzysta nr 9, Wiejska str. nieparzysta od nr 71 do końca. 

Zakład Obsługi Nieruchomości 
„ADMINA” Sp. z o. o.,  

ul. Marii Koryznowej 2c 

 

130 
ULICE: Koryznowej str. nieparzysta od nr 1 do nr 3, Niepodległości str. parzysta 
od nr 26 do końca, Trześniowska str. nieparzysta od nr 1 do nr 3, Tumidajskiego 
str. parzysta od nr 2 do nr 6. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 4 im. Orląt Lwowskich,  

ul. Kazimierza Tumidajskiego 6a 

131 
ULICE: Niepodległości str. parzysta od nr 14 do nr 24, Tumidajskiego str. parzysta 
od nr 8 do nr 16. 

Przedszkole nr 59,  
ul. Niepodległości 12a 

132 
ULICE: Niepodległości str. parzysta od nr 2 do nr 12, Tumidajskiego str. nieparzysta 
w całości i str. parzysta od nr 18 do końca. 

Administracja Osiedla 
„NIEPODLEGŁOŚCI”,  

ul. Kazimierza Tumidajskiego 24 

 

133 

ULICE: Azaliowa str. nieparzysta od nr 9 do końca i str. parzysta od nr 10 do końca, 
Krokusowa w całości, Niepodległości str. nieparzysta od nr 1 do nr 13, Świdnicka 
str. nieparzysta od nr 9 do końca, Winogronowa w całości, Wrzosowa w całości, 
Zawilcowa w całości. 

NZOZ „MELISA”,  
ul. Niepodległości 9 

134 ULICE: Daszyńskiego w całości, Kasztanowa str. nieparzysta w całości. 

RSM MOTOR,  
ul. Ignacego Daszyńskiego 4 

 

135 
ULICE: Dolińskiego str. nieparzysta w całości, Kuronia w całości, Lwowska str. parzysta 
nr 12 i od nr 22 do końca, Unicka str. parzysta od nr 6 do końca, Walecznych 
str. nieparzysta od nr 1 do nr 7 i str. parzysta od nr 2 do nr 4. 

Zespół Ośrodków Wsparcia   
w Lublinie,  

ul. Lwowska 28 

136 ULICA: Okrzei w całości. 
Przedszkole nr 13,  
ul. Stefana Okrzei 9 

137 ULICE: Kleeberga str. parzysta w całości, Rückemana w całości, Wołyńska w całości. 
Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy 

KALINOWSZCZYZNA,  
ul. Franciszka Kleeberga 12a 

138 

ULICE: Białkowska Góra w całości, Działkowa w całości, Floriańska w całości, 
Kalinowszczyzna str. nieparzysta od nr 1 do nr 35 i str. parzysta od nr 14 do nr 44, 
Lwowska str. nieparzysta od nr 1 do nr 3 i str. parzysta od nr 2 do nr 10 i od nr 14  
do nr 20, Niska w całości, Podzamcze str. nieparzysta w całości, Sienna w całości. 

Przedszkole nr 50,  
ul. Podzamcze 7a 

139 
ULICE: Dembowskiego w całości, Kalinowszczyzna str. parzysta od nr 8 do nr 12, 
Krzemieniecka w całości, Lwowska str. nieparzysta od nr 5 do końca. 

Gimnazjum nr 2 im. Komisji 
Edukacji Narodowej,  

ul. Lwowska 11 

 

140 ULICE: Kiwerskiego w całości, Kustronia w całości. 
Przedszkole nr 52,  

ul. Józefa Kustronia 10 

141 
ULICE: Kalinowszczyzna str. nieparzysta od nr 37 do końca i str. parzysta od nr 46 
do końca, Kleeberga str. nieparzysta w całości, Okólna w całości, Słomiany Rynek 
w całości, Tatarska w całości, Towarowa w całości. 

Szkoła Podstawowa nr 10  
im. Henryka Sienkiewicza,  

ul. Kalinowszczyzna 70 

  - 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 posiadając 
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 


