
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 

166 
ULICE: Herberta str. nieparzysta od nr 13 do końca, Nowy Świat str. nieparzysta od nr 15 
do końca i str. parzysta od nr 30 do końca, Smoluchowskiego str. parzysta w całości, 
Wojenna str. nieparzysta od nr 1 do nr 3. 

PKP Zakład Linii Kolejowych  
w Lublinie Sekcja Eksploatacji,  

ul. Nowy Świat 31a 

167 

ULICE: Chłodna w całości, Chrostowskiej w całości, Dąbrowska w całości, Garbarska 
str. nieparzysta nr 1 i str. parzysta od nr 2 do nr 4, Kunickiego str. nieparzysta od nr 17  
do nr 49 i str. parzysta od nr 28 do nr 114, Leśna str. nieparzysta w całości, Łazienkowska 
w całości, Nowy Świat str. nieparzysta od nr 1 do nr 13 i str. parzysta od nr 2 do nr 28, Pawia 
str. nieparzysta od nr 1 do nr 51 i str. parzysta od nr 2 do nr 42, Piaskowa w całości, Pochyła 
w całości, Próżna w całości, Skośna w całości, Słodowa w całości, Śliska w całości, 
Wojenna str. parzysta nr 2, Zaciszna w całości. 

Budynek dotychczasowego  
Domu Kultury Kolejarza,  

ul. Władysława Kunickiego 35 

168 

ULICE: Czeska w całości, Kotlarska w całości, Kunickiego str. nieparzysta od nr 51 do nr 85, 
Kwiatowa w całości, Leśna str. parzysta w całości, Nowy Rynek w całości, Oboźna 
w całości, Piękna w całości, Spacerowa w całości, Wojenna str. nieparzysta od nr 5 
do końca i str. parzysta od nr 4 do końca, Wyścigowa str. nieparzysta w całości. 

Specjalny Ośrodek Szkolno- 
-Wychowawczy dla Dzieci  

i Młodzieży Niepełnosprawnych  
im. Prof. Zofii Sękowskiej  

w Lublinie, ul. Wyścigowa 31 

 

169 

ULICE: Dunikowskiego str. nieparzysta od nr 1 do nr 11 i str. parzysta od nr 2 do nr 42, 
Kochanowskiego str. nieparzysta od nr 1 do nr 19 i str. parzysta od nr 2 do nr 24, Koźmiana 
w całości, Krańcowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 11 i str. parzysta od nr 2 do nr 22, 
Kraszewskiego str. nieparzysta w całości i str. parzysta od nr 2 do nr 36, Kunickiego 
str. nieparzysta od nr 87 do nr 105 i str. parzysta od nr 116 do nr 154, Matejki str. nieparzysta 
od nr 7 do końca i str. parzysta od nr 6 do końca, Mickiewicza str. nieparzysta od nr 31  
do nr 53, Mireckiego w całości, Morsztynów w całości, Nadrzeczna str. nieparzysta od nr 1 
do nr 41 i str. parzysta od nr 2 do nr 6, Orzechowskiego w całości, Pruszyńskiego 
w całości, Reymonta w całości, Słowackiego str. nieparzysta od nr 1 do nr 17 i str. parzysta 
od nr 2 do nr 18, Stanisławskiej w całości, Szańcowa w całości, Ściegiennego w całości, 
Wyścigowa str. parzysta w całości, Zabłockiego w całości, Żeromskiego w całości. 

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. ks. Stanisława Konarskiego,  
ul. Władysława Kunickiego 116 

170 

ULICE: Bagatela w całości, Biernata z Lublina w całości, Chełmońskiego w całości, 
Dunikowskiego str. nieparzysta od nr 13 do końca i str. parzysta od nr 44 do końca, 
Kononowicza w całości, Kopernika w całości, Kraszewskiego str. parzysta od nr 38 
do końca, Kunickiego str. nieparzysta od nr 107 do nr 143, Matejki str. nieparzysta od nr 1 
do nr 5 i str. parzysta od nr 2 do nr 4, Mickiewicza str. nieparzysta od nr 55 do końca 
i str. parzysta od nr 34 do końca, Morcinka w całości, Przybylskiego str. nieparzysta 
w całości i str. parzysta od nr 2 do nr 18, Pułaskiego w całości, Słowackiego str. nieparzysta 
od nr 19 do końca i str. parzysta od nr 20 do końca, Świętochowskiego str. nieparzysta od  
nr 1 do nr 83 i str. parzysta od nr 2 do nr 88, Zemborzycka str. nieparzysta od nr 1 do nr 27. 

VI Liceum Ogólnokształcące  
im. Hugona Kołłątaja,  

ul. Adama Mickiewicza 36 

171 
ULICE: Błękitna w całości, Herberta str. parzysta od nr 16 do końca, Młodzieżowa  
str. nieparzysta od nr 7 do końca i str. parzysta od nr 6 do końca, Róży Wiatrów w całości, 
Zemborzycka str. nieparzysta od nr 41 do nr 51. 

Szkoła Podstawowa nr 40  
im. Lubelskiego Lipca 1980,  

ul. Róży Wiatrów 9 

172 
ULICE: Herberta str. nieparzysta od nr 1 do nr 11 i str. parzysta od nr 2 do nr 14, 
Młodzieżowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 5 i str. parzysta od nr 2 do nr 4, Przybylskiego  
str. parzysta od nr 20 do końca, Zemborzycka str. nieparzysta od nr 29 do nr 39. 

Żłobek nr 6,  
ul. Zbigniewa Herberta 12 

 

  - 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 


