
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 

29 
ULICE: Cyrulicza w całości, Furmańska w całości, Kowalska str. parzysta w całości, Lubartowska 
str. nieparzysta od nr 27 do nr 41 i str. parzysta od nr 6 do nr 20, plac Zamkowy w całości, al. Tysiąclecia 
str. nieparzysta w całości, Wodopojna str. nieparzysta w całości, Zamkowa w całości. 

„ADE-EM” Centrum Sp. z o. o.,  
ul. Lubartowska 27-29 

30 

ULICE: Bramowa str. parzysta w całości, Grodzka str. parzysta w całości, Kowalska str. nieparzysta 
w całości, Ku Farze w całości, Lubartowska str. nieparzysta od nr 1 do nr 25 i str. parzysta od nr 2 do nr 4, 
Noworybna w całości, Olejna w całości, Rybna w całości, Rynek w całości, Szambelańska w całości, 
Świętoduska str. nieparzysta od nr 5 do końca. 

Zarząd Nieruchomości Komunalnych, 
ul. Grodzka 12 

31 

ULICE: al. Unii Lubelskiej w całości, Archidiakońska w całości, Bramowa str. nieparzysta w całości, 
Dominikańska w całości, Farbiarska str. parzysta w całości, Grodzka str. nieparzysta w całości, Gruella 
w całości, Jezuicka w całości, Kąpielowa w całości, Królewska str. parzysta w całości, Misjonarska w całości, 
plac Króla Władysława Łokietka str. nieparzysta nr 3 i str. parzysta nr 4, Podwale w całości, Prymasa 
Wyszyńskiego str. parzysta w całości, Przemysłowa str. nieparzysta od nr 17 do końca i str. parzysta 
od nr 10 do końca, Złota w całości. 

Zespół Szkół nr 1  
im. Władysława Grabskiego,  

ul. Podwale 11 

 

32 

ULICE: Biłgorajska w całości, Boczna Łęczyńskiej w całości, Bronowicka w całości, Bystrzycka w całości, 
Ceglana w całości, Chełmska w całości, Drewniana w całości, Fabryczna str. parzysta od nr 10 do końca, 
Firlejowska w całości, Hrubieszowska w całości, Łęczyńska str. nieparzysta od nr 1 do nr 39 i str. parzysta 
od nr 2 do nr 58, Mieszczańska str. nieparzysta w całości, Parkowa w całości, Placowa w całości, Podlaska 
w całości, Polna w całości, Przymieszczańska w całości, Skibińska w całości, Składowa w całości, Szklana 
w całości, Zgodna w całości, Żytnia w całości. 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 
im. Janusza Korczaka,  

ul. Bronowicka 21 

 

33 
ULICE: Droga Męczenników Majdanka str. parzysta od nr 2 do nr 18, Gromadzka w całości, Lotnicza 
str. nieparzysta od nr 1 do nr 7, Majdan Osada w całości, Majdan Tatarski w całości, Pogodna str. parzysta 
od nr 2 do nr 22, Przecznica w całości, Rozdroże w całości, Wrońska w całości, Zaułek w całości. 

Szkoła Podstawowa nr 31 
 im. Lotników Polskich, ul. Lotnicza 1 

 

34 
ULICE: Majdanek w całości, Plagego i Laśkiewicza w całości, Pogodna str. parzysta od nr 24 do nr 28, 
Rolna w całości, Rudlickiego w całości. 

Szkoła Podstawowa nr 31  
im. Lotników Polskich, ul. Lotnicza 1 

 

35 
ULICE: Droga Męczenników Majdanka str. parzysta od nr 20 do nr 28, Jastrzębia w całości, Krańcowa 
str. parzysta od nr 106 do końca, Lotnicza str. parzysta od nr 2 do nr 10, Pogodna str. nieparzysta od nr 1 
do nr 7, Puchacza w całości, Sowia w całości. 

Dzielnicowy Dom Kultury 
BRONOWICE, 

 ul. Krańcowa 106 

36 
ULICE: Chemiczna str. nieparzysta od nr 1 do nr 7, Grabskiego str. parzysta od nr 12 do końca, Jesienna 
w całości, Krańcowa str. nieparzysta od nr 111 do końca, Pogodna str. parzysta od nr 30 do nr 34, Zimowa 
w całości. 

Administracja Osiedla „POGODNA”,  
ul. Zimowa 5 

37 
ULICE: Grabskiego str. parzysta od nr 6 do nr 10, Krańcowa str. nieparzysta nr 109, Pogodna 
str. nieparzysta od nr 9 do nr 19 i str. parzysta od nr 36 do nr 48, Sokola w całości. 

Szkoła Podstawowa nr 33  
im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty 

Armii Krajowej, ul. Pogodna 19 

38 
ULICE: Droga Męczenników Majdanka str. parzysta od nr 30 do nr 44, Grabskiego str. parzysta od nr 2 
do nr 4, Krańcowa str. nieparzysta nr 107, Łabędzia w całości. 

Szkoła Podstawowa nr 33  
im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty 

Armii Krajowej, ul. Pogodna 19 

39 

ULICE: Chemiczna str. nieparzysta od nr 9 do nr 15 i str. parzysta w całości, Droga Męczenników Majdanka 
str. parzysta od nr 46 do nr 68, Gilowa w całości, Grabskiego str. nieparzysta w całości, Jaskółcza w całości, 
Ordonówny str. parzysta w całości, Pogodna str. nieparzysta od nr 21 do końca i str. parzysta od nr 50 
do końca, Rolna Osada w całości, Słowicza w całości, Szczygla w całości, Walentynowicz str. parzysta 
w całości, al. Witosa str. nieparzysta od nr 1 do nr 3 i str. parzysta od nr 6 do nr 26. 

VIII Liceum Ogólnokształcące  
im. Zofii Nałkowskiej,  

ul. Słowicza 5 

 
 - 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 


