
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 

40 

ULICE: Jacyny-Onyszkiewicza w całości, Jawłowskiego w całości, Klepackiego w całości, 
Kołaczkowskiego w całości, al. Kraśnicka str. nieparzysta od nr 219 do końca, Krwawicza w całości, 
Lazurowa w całości, Laskowa w całości, Lipniak str. nieparzysta od nr 27 do końca, Liszkowskiego 
w całości, Piątkowskiego w całości, Piechoty w całości, Raszyńska w całości, Skubiszewskiego 
w całości, Stelmasiaka w całości, Szczepańskiego w całości, Ślaskiego w całości, Tarninowa w całości, 
Turczynowicza w całości, Wośki w całości. 

Dom Pomocy Społecznej „Betania”,  
al. Kraśnicka 223 

 

41 

ULICE: Abelarda w całości, Filona w całości, Heloizy w całości, Izoldy w całości, Julii w całości, Juliusza 
Cezara w całości, Lipniak str. nieparzysta od nr 1 do nr 25 i str. parzysta w całości, Hamleta w całości, 
Kleopatry w całości, Laury w całości, Nataszy w całości, Ofelii w całości, Oniegina w całości, Orlanda 
w całości, Otella w całości, Parysa str. parzysta od nr 34 do końca, Poloniusza w całości, Romea 
w całości, Tatiany w całości, Wojciechowska str. parzysta od nr 66 do końca. 

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”,  
ul. Judyma 2a 

 

42 

ULICE: Aksini w całości, Beatrycze w całości, Boryny w całości, Cyda w całości, Ditty w całości, 
Guliwera w całości, Judyma w całości, Kmicica w całości, al. Kraśnicka str. nieparzysta od nr 135 
do nr 217, Parysa str. nieparzysta w całości i str. parzysta od nr 2 do nr 32, Rzemieślnicza w całości, 
Szwejka w całości, Tristana w całości, Wertera w całości, Wokulskiego w całości, Zagłoby w całości. 

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”,  
ul. Judyma 2a 

 

43 

ULICE: Bliska w całości, Biskupińska w całości, Dąbrówki w całości, Główna str. nieparzysta od nr 47 
do końca i str. parzysta od nr 36 do końca, Gnieźnieńska w całości, Krystaliczna w całości, Leszka 
w całości, Litwiniukowej w całości, Łużyczan w całości, Milczan w całości, Nałęczowska str. nieparzysta 
od nr 165 do końca i str. parzysta od nr 42 do końca, Polan w całości, Promienista w całości, 
Przejrzysta w całości, Pszowian w całości, Słowian w całości, Słupian w całości, Stroma w całości, 
Św. Wojciecha w całości, Światowida w całości, Świetlista w całości, Urodzajna w całości, Wandy 
w całości, Wiślan w całości, Wojciechowska str. nieparzysta od nr 15 do końca, Wygon w całości, 
Zakątek w całości, Ziemowita w całości. 

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy 
SZEROKIE, 

 ul. Nałęczowska 94 

44 

ULICE: Bażantowa w całości, Bobrzan w całości, Bużan w całości, Dąbrowicka w całości, Goplan 
w całości, Jaśminowa str. nieparzysta od nr 31 do końca i str. parzysta od nr 20 do końca, Lędzian 
w całości, Lubuszan w całości, Morawian w całości, Nałęczowska str. nieparzysta od nr 85 do nr 163, 
Opolan w całości, Połabian w całości, Siewierzan w całości, Sławin w całości, Sobótki w całości, 
Strumykowa w całości, Szerokie w całości, Ślężan w całości, Wądolna w całości, Wołynian w całości, 
Zagonowa w całości. 

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci  
im. „Małego Księcia”,  

ul. Lędzian 49 

 
 

45 

ULICE: Bohaterów Monte Cassino str. parzysta od nr 42 do końca, Cieszkowskiego w całości, 
Farmaceutyczna w całości, al. Kraśnicka str. nieparzysta od nr 25 do nr 65, Magierskiego w całości, 
Morelowa w całości, Morwowa w całości, Nałęczowska str. parzysta od nr 2 do nr 40, Powstania 
Styczniowego str. nieparzysta w całości i str. parzysta od nr 2 do nr 14, Przyjacielska w całości, 
Skromna w całości, Śnieżyńskiego w całości, Wojciechowska str. nieparzysta od nr 1 do nr 13 
i str. parzysta od nr 2 do nr 64, Zana str. nieparzysta od nr 1 do nr 7 i str. parzysta od nr 2 do nr 6. 

Zespół Szkół Elektronicznych,  
ul. Wojciechowska 38 

 

46 

ULICE: Barszczewskiego w całości, Błońskiego w całości, Bogdanowicza w całości, Bohaterów Monte 
Cassino str. nieparzysta od nr 43 do końca, Borelowskiego w całości, Brzóski w całości, Czarkowskiego 
w całości, Dubieckiego w całości, Frankowskiego w całości, Hauke-Bosaka w całości, Jankowskiego 
w całości, Jeziorańskiego w całości, Krajewskiego w całości, al. Kraśnicka str. nieparzysta od nr 67 
do nr 133, Kruka w całości, Molickiego w całości, Parady w całości, Paśnikowskiego w całości, 
Powstania Styczniowego str. parzysta od nr 16 do końca, Pustowójtówny w całości, Rogińskiego 
w całości, Romanowskiego w całości, Ruckiego w całości, Toczyskiego w całości, Żulińskiego 
w całości. 

Zespół Szkół Elektronicznych,  
ul. Wojciechowska 38 

 

47 
ULICE: Balladyny str. nieparzysta w całości, Irydiona w całości, Krasińskiego str. nieparzysta w całości 
i str. parzysta od nr 8 do końca, al. Kraśnicka str. parzysta od nr 4 do nr 74, Namysłowskiego w całości, 
Struga w całości, Zana str. nieparzysta od nr 9 do nr 15. 

Szkoła Podstawowa nr 57   
im. Jana Kochanowskiego,  

ul. Zygmunta Krasińskiego 7 

 

48 
ULICE: Konstantynów w całości, al. Kraśnicka str. parzysta od nr 76 do nr 112, Pielęgniarek w całości, 
Szpitalna w całości, Szwoleżerów w całości, Ułanów str. nieparzysta w całości i str. parzysta od nr 2 
do nr 10, Zwycięska str. nieparzysta od nr 5 do końca. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

SP ZOZ, al. Kraśnicka 100 

 

  - 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 


