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

Prezydenta Miasta Lublin 
z dnia 4 września 2019 r. 

 

 Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) 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 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.: 
 

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania 

Siedziba  
obwodowej komisji wyborczej 

152 

ULICE: Biskupie w całości, Bławatkowa w całości, Dojazdowa w całości, 
Dziubińskiej w całości, Grygowej str. parzysta od nr 2 do nr 22 
i str. nieparzysta od nr 1 do nr 9, Hajdowska w całości, Jakubowicka 
w całości, Jarmarczna w całości, Kasprowicza w całości, Kijańska 
w całości, Łagiewnicka w całości, Łuszczowska w całości, Mełgiewska 
str. nieparzysta od nr 11 do końca i str. parzysta od nr 10 do końca, 
Metalurgiczna w całości, Turystyczna str. nieparzysta od nr 15 do końca 
i str. parzysta od nr 46 do końca, Tyszowiecka w całości, Zadębie 
w całości, Zawieprzycka w całości. 

Szkoła Podstawowa nr 48  
im. Józefa Piłsudskiego,  
ul. Jana Kasprowicza 112 

 
 

153 

ULICE: Banacha w całości, Braci Krausse w całości, Chemiczna 
str. nieparzysta od nr 17 do końca, Dobrzańskiego w całości, Droga 
Męczenników Majdanka str. parzysta od nr 70 do nr 94, Felin w całości, 
Grenadierów w całości, Grygowej str. parzysta od nr 24 do końca 
i str. nieparzysta od nr 11 do końca, Hessa w całości, Moritza w całości, 
Ordonówny str. nieparzysta w całości, Pancerniaków w całości, 
Plewińskiego w całości, Rataja w całości, Spiessa w całości, Vetterów 
w całości, Walentynowicz str. nieparzysta w całości. 

Przedszkole nr 84,  
ul. Zygmunta Augusta 28 

 
 

154 

ULICE: Doświadczalna str. nieparzysta od nr 17 do końca i str. parzysta 
w całości, Krępiecka w całości, Królowej Jadwigi w całości, Władysława 
Jagiełły str. parzysta od nr 20 do końca, al. Witosa str. nieparzysta 
od nr 17 do końca i str. parzysta od nr 44 do końca. 

Szkoła Podstawowa nr 52  
im. Marii Konopnickiej,  

ul. Władysława Jagiełły 11 

 

155 
ULICE: Doświadczalna str. nieparzysta od nr 1 do nr 15, Władysława 
Jagiełły str. nieparzysta w całości i str. parzysta od nr 2 do nr 18, Wylotowa 
w całości. 

Szkoła Podstawowa nr 52  
im. Marii Konopnickiej,  

ul. Władysława Jagiełły 11 

 

156 

ULICE: Józefa Franczaka „Lalka” str. parzysta w całości i str. nieparzysta 
od nr 35 do końca, Kazimierza Jagiellończyka w całości, Królowej Bony 
w całości, Władysława Warneńczyka w całości, Zygmunta Augusta 
w całości, Zygmunta Starego w całości. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Hieronima Łopacińskiego  

Filia nr 36,  
ul. Zygmunta Augusta 15 

 

  - 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 
30 września 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 4 października 2019 r. 
 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r.  
od godz. 700 do godz. 2100. 

 

                     Prezydent Miasta Lublin 

                                                                                                                           /-/ dr Krzysztof Żuk 


