
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 13 września 2018 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) 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 Rady Miasta Lublin, Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Lublin  zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.:

Nr obwodu
głosowania Granice obwodu głosowania

Siedziba 
obwodowej komisji wyborczej

4
ULICE: Popiełuszki str. nieparzysta od nr 23 do końca, Puławska str. nieparzysta od nr 19
do końca i str. parzysta od nr 24 do końca, al. Sikorskiego str. nieparzysta od nr 7 do końca,
Skautów w całości.

Przedszkole nr 43,
 ul. Skautów 11a

5

ULICE:  Boczna  Lubomelskiej  w  całości,  Czechowska  str.  parzysta  od  nr  14  do  końca
i str. nieparzysta od nr 19 do końca, Ćwiklińskiej w całości, al. Długosza str. nieparzysta
w  całości  i  str.  parzysta  od  nr  10  do  końca,  Leszczyńskiego  w  całości,  Lubomelska
str. parzysta w całości, Ogródkowa w całości, Popiełuszki str. nieparzysta od nr 1 do nr 5,
Przy Stawie w całości, Snopkowska w całości.

Szkoła Podstawowa nr 18 
im. Macieja Rataja, 
al. Jana Długosza 8

6

ULICE:  Legionowa str.  parzysta w całości,  Popiełuszki  str.  parzysta  od nr  32 do końca,
Puławska str. nieparzysta od nr 1 do nr 17 i str. parzysta od nr 2 do nr 22, Al. Racławickie
str. nieparzysta od nr 25 do końca, al. Sikorskiego str. nieparzysta od nr 1 do nr 5, Szarych
Szeregów w całości, Zuchów w całości.

Szkoła Podstawowa nr 21 
im. Królowej Jadwigi, 

ul. Zuchów 1

7

ULICE: al. Długosza str. parzysta od nr 2 do nr 8, Dubois w całości, Głowackiego w całości,
Junoszy w całości, Księżycowa w całości, Legionowa str. nieparzysta w całości, Lelka-Sowy
w całości, Norwida w całości, Poniatowskiego w całości, Popiełuszki str. nieparzysta od nr 7
do nr 19 i str. parzysta od nr 2 do nr 30, Al. Racławickie str. nieparzysta od nr 1 do nr 23,
Rayskiego w całości.

Bursa Szkolna nr 1,
 ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 7

8

ULICE:  Głęboka str.  nieparzysta  od nr  37 do końca, Godebskiego str.  nieparzysta nr  1,
al.  Kraśnicka  nr  2,  Al.  Racławickie  str.  parzysta  od  nr  28  do  końca,  Spadochroniarzy
str. nieparzysta w całości i str. parzysta od nr 2 do nr 4, Weteranów str. nieparzysta od nr 15
do końca.

Przedszkole nr 65, 
ul. Mariana Langiewicza 3a

9
ULICE:  Godebskiego  str.  parzysta  nr  2,  Łopacińskiego  str.  nieparzysta  w  całości,  Pagi
w całości,  Al.  Racławickie  str.  parzysta od nr  18 do nr 26, Sowińskiego str.  nieparzysta
od nr 1 do nr 3 i str. parzysta od nr 2 do nr 4, Weteranów str. nieparzysta od nr 1 do nr 13.

I Liceum Ogólnokształcące
 im. Stanisława Staszica,

 Al. Racławickie 26

10

ULICE: Czwartaków w całości, Godebskiego str. nieparzysta od nr 3 do końca, Langiewicza
str. nieparzysta od nr 15 do końca i str. parzysta w całości, Radziszewskiego str. nieparzysta
od nr 15 do końca i str. parzysta od nr 16 do końca, Spadochroniarzy str. parzysta od nr 6
do końca, Weteranów str. parzysta od nr 30 do końca, Wysockiego w całości.

Szkoła Podstawowa nr 6
 im. Romualda Traugutta, 

ul. Czwartaków 11

11

ULICE:  Akademicka  str.  nieparzysta  w  całości,  Beliniaków  w  całości,  Bema  w  całości,
Głęboka str. nieparzysta od nr 31 do nr 35, Godebskiego str. parzysta od nr 4 do końca,
Langiewicza str. nieparzysta od nr 1 do nr 13, Radziszewskiego str. nieparzysta od nr 9
do nr 13 i str. parzysta od nr 10 do nr 14, Sowińskiego str. nieparzysta od nr 5 do nr 13
i str. parzysta od nr 6 do nr 12, Weteranów str. parzysta od nr 2 do nr 28.

Bursa Szkolna nr 3,
ul. Weteranów 3

 - 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
8 października 2018 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 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. 
od godz. 700 do godz. 2100.

                     Prezydent Miasta Lublin

                                                                                                                         /-/ dr Krzysztof Żuk


