
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 

157 
ULICE: Janowska w całości, Koło w całości, Lipska w całości, Parczewska w całości, 
Pod Gajem w całości, Rąblowska w całości, Stary Gaj w całości, Żeglarska str. parzysta 
od nr 2 do nr 8. 

Rodzinny Ogród Działkowy 
„Słonecznik”,  

ul. Rąblowska 13 

158 

ULICE: Bór w całości, Bryńskiego w całości, Cienista w całości, Grzybowa w całości, 
al. Stanisława Jasińskiego w całości, Krężnicka w całości, Ku Słońcu w całości, Kukułcza 
w całości, Letniskowa w całości, Łąkowa w całości, Marzanny w całości, Modra 
w całości, Mrówcza w całości, Nad Zalewem w całości, Niezapominajki w całości, 
Nizinna w całości, Osmolicka w całości, Pasieczna w całości, Poranna w całości, 
Prawiednicka w całości, Pszczela w całości, Ptasia w całości, Rosy w całości, Roślinna 
w całości, Sarnia w całości, Świeża w całości, Tęczowa w całości, Zagajnikowa 
w całości, Ziołowa w całości, Żeglarska str. nieparzysta od nr 1 do nr 17. 

Szkoła Podstawowa nr 39  
im. Szarych Szeregów,  

ul. Krężnicka 156 
 

 

159 

ULICE: Budowlana str. parzysta od nr 52 do końca, Ciepłownicza w całości, Diamentowa 
str. nieparzysta od nr 19 do końca i str. parzysta od nr 10 do końca, Inżynierska 
w całości, Medalionów w całości, Nałkowskich str. nieparzysta od nr 1 do nr 97 
i str. parzysta od nr 2 do nr 94, Przy Bocznicy w całości, Romera str. parzysta od nr 2 
do nr 4, Samsonowicza str. nieparzysta od nr 1 do nr 3, Smoluchowskiego 
str. nieparzysta w całości, Wrotkowska w całości. 

Żłobek nr 8,  
ul. Nałkowskich 102  

160 
ULICE: Nałkowskich str. nieparzysta od nr 119 do końca i str. parzysta od nr 124 
do nr 248, Romera str. nieparzysta w całości i str. parzysta od nr 32 do końca, Wojtyłów 
w całości. 

Szkoła Podstawowa nr 30  
im. Króla Kazimierza Wielkiego,  

ul. Nałkowskich 110 

 

161 
ULICE: Nałkowskich str. nieparzysta od nr 99 do nr 109 i str. parzysta od nr 96 do nr 108, 
Romera str. parzysta od nr 6 do nr 26, Samsonowicza str. nieparzysta od nr 5 do nr 17 
i str. parzysta od nr 2 do nr 6. 

Przedszkole nr 78,  
ul. Jana Samsonowicza 9 

162 
ULICE: Nałkowskich str. nieparzysta od nr 111 do nr 117 i str. parzysta od nr 110 
do nr 122, Romera str. parzysta od nr 28 do nr 30, Samsonowicza str. nieparzysta 
od nr 19 do nr 35 i str. parzysta od nr 8 do nr 16. 

Szkoła Podstawowa nr 30  
im. Króla Kazimierza Wielkiego,  

ul. Nałkowskich 110 

 

163 
ULICA: Samsonowicza str. nieparzysta od nr 37 do końca i str. parzysta od nr 18 
do końca. 

Przedszkole nr 66,  
ul. Jana Samsonowicza 33a 

164 

ULICE: Budowlana str. nieparzysta w całości i str. parzysta od nr 2 do nr 50, 
Czekanowskiego w całości, Diamentowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 17 i str. parzysta 
od nr 2 do nr 8, Domeyki w całości, Energetyków w całości, Granata w całości, 
Olechnowicza w całości, Olszewskiego w całości, Wapowskiego w całości, Węglowa 
w całości, Wolińskiego w całości, Zemborzycka str. nieparzysta od nr 53 do końca. 

Szkoła Podstawowa nr 30 
 im. Króla Kazimierza Wielkiego, 

ul. Nałkowskich 110 

 

165 
ULICE: Fulmana w całości, Nałkowskich str. parzysta od nr 250 do końca, Rodakiewicza 
w całości, Słomkowskiego w całości, Uhorczaka w całości, Woronieckiego w całości, 
Zalewskiego w całości, Żeglarska str. parzysta od nr 10 do nr 14. 

Przedszkole nr 87,  
ul. Jacka Woronieckiego 11 

 

  - 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 


