
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 

98 

ULICE: Agronomiczna w całości, Deszczowa w całości, Gajowa w całości, Główna 
str. nieparzysta od nr 1 do nr 45 i str. parzysta od nr 2 do nr 34, Gojawiczyńskiej 
w całości, Jabłoniowa w całości, Jodłowa w całości, Kmieca w całości, Liliowa 
w całości, Mgielna w całości, Modrzejewskiej w całości, Motylowa w całości, 
Olszynowa w całości, Osikowa w całości, Platanowa w całości, Sempołowskiej 
w całości, Skalista w całości, Skowronkowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 3 
i str. parzysta nr 2, Sławinkowska str. nieparzysta od nr 1 do nr 25 i str. parzysta 
od nr 2 do nr 48, Słonecznikowa w całości, Tulipanowa w całości, Świerkowa 
str. parzysta w całości, Urocza w całości, al. Warszawska str. nieparzysta od nr 75 
do nr 107 i str. parzysta od nr 80 do końca, Wiosenna w całości, Wodna w całości, 
Zbożowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 73 i str. parzysta od nr 2 do nr 20. 

Społeczna Szkoła 
Podstawowa im. Sebastiana 

Fabiana Klonowica, 
 al. Warszawska 94 

 

 

99 

ULICE: Araszkiewicza w całości, Chabrowa w całości, Ciepielewskiego w całości, 
Dzbenin w całości, Fiołkowa w całości, Gruszkowa w całości, Irysowa w całości, 
Jaworskiego w całości, Jemiołowa w całości, Kameliowa w całości, Kąkolowa 
w całości, Kleinera w całości, Kłosowa w całości, Korzenna w całości, Kwiatów 
Polnych w całości, Lawendowa w całości, Lisa w całości, Macierzanki w całości, 
Mieczykowa w całości, Papiewskiej w całości, Rozmarynowa w całości, 
Serwaczyńskiego w całości, Skowronkowa str. nieparzysta od nr 5 do końca 
i str. parzysta od nr 4 do końca, Sławinkowska str. nieparzysta od nr 27 do końca 
i str. parzysta od nr 50 do końca, Szafranowa w całości, Świerkowa str. nieparzysta 
w całości, al. Warszawska str. nieparzysta od nr 109 do końca, Zapolskiej w całości, 
Zbożowa str. nieparzysta od nr 75 do końca i str. parzysta od nr 22 do końca, Zielna 
w całości, Ziółkowskiego w całości. 

Ośrodek Wsparcia  
dla Osób  

z Niepełnosprawnością 
„Benjamin”,  

ul. Zbożowa 22a 
 

 

100 

ULICE: Bartnicza w całości, Bogdanówka w całości, Bohaterów Września w całości, 
Kasztelańska w całości, Limbowa w całości, Poligonowa str. nieparzysta w całości 
i str. parzysta od nr 6 do końca, Relaksowa w całości, Sendlerowej w całości, 
Tarasowa str. parzysta w całości i str. nieparzysta od nr 7 do końca, Wędrowna 
w całości, Zielone Wzgórze w całości. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Hieronima Łopacińskiego 

Filia nr 38,  
ul. Relaksowa 25 

 

101 

ULICE: Altanowa w całości, Ducha w całości, Kaskadowa w całości, Mineralna 
w całości, Nowickiego w całości, Pergolowa w całości, Poligonowa str. parzysta 
od nr 2 do nr 4, Północna str. nieparzysta od nr 123 do końca, Sławinek w całości, 
Skryta w całości, Tarasowa str. nieparzysta od nr 1 do nr 5, Willowa w całości, 
Zdrojowa w całości. 

Przedszkole Prywatne 
„CHATKA PUCHATKA”, 

 ul. Kaskadowa 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 


