
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 

71 
ULICE: Berylowa w całości, Granitowa w całości, Jantarowa str. parzysta w całości, 
Kryształowa w całości, Onyksowa w całości, Węglinek str. parzysta od nr 82 do końca. 

Przedszkole nr 85,  
ul. Onyksowa 8 

 

72 

ULICE: Bełżycka w całości, Cyrkoniowa w całości, Czapla w całości, Folwarczna w całości, 
Gawronia w całości, Gęsia w całości, Gołębia w całości, Granatowa w całości, Jantarowa 
str. nieparzysta w całości, Jaspisowa w całości, Jemiołuszki w całości, Kacza w całości, 
Kogucia w całości, Koralowa w całości, al. Kraśnicka str. parzysta od nr 148 do końca, 
Kwarcowa w całości, Lisia w całości, Łanowa w całości, Orna w całości, Pasterska 
w całości, Perlicza w całości, Rysia w całości, Sielska w całości, Sołecka w całości, Sójki 
w całości, Strusia w całości, Szpacza w całości, Uprawna w całości, Węglinek str. parzysta 
od nr 2 do nr 80 i str. nieparzysta w całości, Wróbla w całości. 

Przedszkole Niepubliczne 
„Koralik”,  

ul. Koralowa 19 

 

73 

ULICE: Bydgoska w całości, Kielecka w całości, al. Kraśnicka str. parzysta od nr 114 
do nr 146, Łukowska str. nieparzysta od nr 53 do końca i str. parzysta od nr 32 do końca, 
Małopolska w całości, Mazowiecka w całości, Opolska w całości, Owcza w całości, 
Roztocze str. nieparzysta w całości, Sandomierska w całości, Szczecińska w całości, Śląska 
w całości, Warmińska w całości, Wielkopolska str. nieparzysta od nr 55 do końca 
i str. parzysta od nr 82 do końca. 

Szkoła Podstawowa nr 50  
im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, 
ul. Roztocze 14 

 

74 

ULICE: Białostocka w całości, Bieszczadzka w całości, Gdańska w całości, Kaszubska 
w całości, Kujawska w całości, Kurpiowska w całości, Łomżyńska w całości, Łowicka 
w całości, Łukowska str. nieparzysta od nr 1 do nr 51 i str. parzysta od nr 2 do nr 30, 
Mazurska w całości, Olsztyńska w całości, Orkana str. parzysta od nr 2 do nr 6, 
Podhalańska w całości, Pomorska w całości, Poznańska w całości, Radomska w całości, 
Roztocze str. parzysta w całości, Rzeszowska w całości, Urzędowska w całości, 
Wielkopolska str. nieparzysta od nr 1 do nr 53 i str. parzysta od nr 2 do nr 80, Wrocławska 
w całości, Zwycięska str. parzysta w całości. 

Szkoła Podstawowa nr 50  
im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego,  
ul. Roztocze 14 

 

75 
ULICE: Hetmańska w całości, Husarska w całości, Ułanów str. parzysta od nr 12 do końca, 
Zwycięska str. nieparzysta od nr 1 do nr 3. 

Administracja Osiedla „BŁONIE”, 
ul. Dragonów 2 

76 
ULICE: Dragonów w całości, Kawaleryjska w całości, Rycerska w całości, Szaserów 
w całości. 

Biuro Obsługi Mieszkańców, 
 ul. Szaserów 13-15 

 

77 ULICA: Herbowa w całości. 
Szkoła Podstawowa nr 42  

im. K. Ildefonsa Gałczyńskiego,  
ul. Rycerska 9 

78 
ULICE: Armii Krajowej w całości, Dziewanny w całości, Ruciana w całości, Stokrotki 
str. parzysta w całości. 

Przedszkole nr 69,  
ul. Dziewanny 19 

 - 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 


