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Zastępca
Prezydenta

ds. Inwestycji
i Rozwoju

ZIR

Wydział Architektury i Budownictwa

Referat ds. zgłoszeń architektoniczno-budowlanych

Referat ds. budownictwa powszechnego

Dyrektor
Wydziału 

Referat ds. organizacyjno-kancelaryjnych

kierownik referatu
wsp. ds.

budownictwa
powszechnegoZastępca

Dyrektora ds.
budownictwa
kubaturowego

kierownik referatu

wsp. ds. 
organizacyjno-
-kancelaryjnych

sp. ds. rejestrów 
i zestawień

elektronicznych

AB

AB-BP AB-BP-I

AB-ZI

AB-OR

AB-OR-I

AB-OR-II

wsp. ds. zasobu
akt budowlanych AB-OR-III

wsp. ds. zgłoszeń
architektoniczno-

-budowlanych
AB-ZA-I

Referat ds. infrastruktury i dróg

kierownik referatu
wsp. ds. sieciowego

uzbrojenia terenu

wsp. ds. dróg,
ulic, placów i zieleni

AB-ID
AB-ID-I

AB-ID-II

kierownik referatu AB-ZA

Zastępca
Dyrektora ds.
infrastruktury
i przestrzeni
publicznych 

AB-ZII

Zastępca
Dyrektora ds.
gospodarki

 przestrzennej

AB-ZIII

Referat ds. lokalizacji architektonicznych

kierownik referatu

wsp. ds. decyzji
o warunkach zabudowy

i zagospodarowania
terenu

AB-LA AB-LA-I

wsp. ds. sporządzania
projektów decyzji

o warunkach zabudowy
i zagospodarowania

terenu

AB-LA-II

wsp. ds. opiniowania 
podziałów

geodezyjnych
AB-LA-III

Referat ds. budownictwa wielkoskalowego

kierownik referatu AB-BW

wsp. ds.
budownictwa

usługowo-produkcyjnego
AB-BW-I

wsp. ds. inwestycji
mogących oddziaływać

na środowisko
AB-BW-II

wsp. ds.
budownictwa

wielorodzinnego
AB-BW-III

wsp. ds. lokalizacji
 i realizacji
 inwestycji 

mieszkaniowych
 oraz inwestycji 
towarzyszących

AB-BW-IV

Dyrektor
Departamentu

 Inwestycji i Rozwoju 
DIR
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Zastępca
Prezydenta

ds. Inwestycji
i Rozwoju

ZIR

Wydział Funduszy Europejskich

Referat ds. projektów infrastrukturalnych

Referat ds. projektów drogowych i transportowych

Referat ds. budżetu i promocji projektów

Dyrektor
Wydziału

wsp. ds. organizacyjnychkierownik referatu

wsp. ds. budżetu
i promocji projektów 

inwestycyjnych
oraz nieinwestycyjnych

Zastępca Dyrektora
 Wydziału

kierownik referatu wsp. ds. projektów
infrastrukturalnych

wsp. ds.
projektów  drogowych

 i transportowych

FE

FE-BP FE-BP-I

FE-BP-II

FE-PD FE-PD-I

FE-ZI

FE-PI
FE-PI-I
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Referat ds. projektów kubaturowych

kierownik referatu FE-PK wsp. ds. projektów
kubaturowych FE-PK-I

Dyrektor
Departamentu 

Inwestycji i Rozwoju
DIR

Referat ds. rozwoju poprzez zewnętrzne źródła finansowania

kierownik referatu

kierownik referatu FE-SR wsp. ds.
rozwoju poprzez

 zewnętrzne 
źródła finansowania

FE-SR-I

Zastępca Dyrektora
 Wydziału

FE-ZII

Referat ds. projektów nieinwestycyjnych

kierownik referatu FE-PN

wsp. ds. projektów 
nieinwestycyjnych 

realizowanych przez 
komórki organizacyjne 
oraz stanowiska pracy 

w departamentach

FE-PN-I

wsp. ds. projektów
nieinwestycyjnych 

realizowanych przez 
jednostki organizacyjne

FE-PN-II



Prezydent Miasta Lublin

Zastępca
Prezydenta

ds. Inwestycji
i Rozwoju

ZIR

Wydział Geodezji

Dyrektor
Wydziału

sp. ds. integracji
 geodezyjnych
 baz danych

GD

GD-BG

Referat Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej

kierownik referatu GD-OD

wsp. ds. obsługi
zgłoszeń prac
 geodezyjnych

i prowadzenia archiwum
 państwowego zasobu 

geodezyjnego
 i kartograficznego 

GD-OD-I

wsp. ds. weryfikacji 
i przyjmowania

 do ewidencji materiałów
 państwowego zasobu

 geodezyjnego
 i kartograficznego

GD-OD-II

Referat ds. systemów informacji o terenie

kierownik referatu

wsp. ds. zakładania, 
aktualizacji i archiwizacji 

baz danych 
GESUT, BDOT500 

oraz mapy zasadniczejGD-SI

GD-SI-I

wsp. ds. zakładania,
aktualizacji i archiwizacji

obiektów 
kartograficznych

 bazy danych EGiB

GD-SI-II

Referat ds. nabywania nieruchomości

kierownik referatu

wsp. ds. nabywania
nieruchomości

GD-NN

GD-NN-I

wsp. ds. opłat
adiacenckich z tytułu

infrastruktury
 i podziałów 

nieruchomości

GD-NN-II

wsp. ds. wywłaszczeń
i ograniczania w drodze

decyzji sposobu
 korzystania

z nieruchomości

GD-NN-III
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Dyrektor
Departamentu 

Inwestycji i Rozwoju
DIR

Zastępca
Prezydenta

ds. Inwestycji
i Rozwoju

ZIR
Referat ds. organizacyjno-kancelaryjnych

kierownik referatu GD-OR GD-OR-I
wsp. ds. 

organizacyjno-
-kancelaryjnych

Referat ds. ewidencji gruntów, budynków i lokali

kierownik referatu GD-EG

wsp. ds. rejestru cen
 i wartości nieruchomości

wsp. ds. nazewnictwa
 ulic i numeracji
 porządkowej 
nieruchomości

wsp. ds. kontroli 
aktualizacji i archiwizacji 

zbiorów danych 
opisowych ewidencji

 budynków

wsp. ds. aktualizacji
 danych opisowych 
ewidencji gruntów, 
budynków i lokali

GD-EG-IV

GD-EG-III

GD-EG-II

GD-EG-I
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Zastępca
Prezydenta

ds. Inwestycji
i Rozwoju

ZIR

Wydział Geodezji

Referat ds. geodezji

Dyrektor
Wydziału

kierownik referatu

wsp. ds. regulacji 
stanów prawnych

 i komunalizacji mienia

GD

GD-GD

GD-GD-I

wsp. ds. rozgraniczeń
 i podziałów

 nieruchomości
GD-GD-II

wsp. ds. robót 
geodezyjnych, 

ustalania warunków 
specyfikacji, kontroli

 i odbiorów
GD-EG-III

Referat ds. koordynacji usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

kierownik referatu
wsp. ds. koordynacji

usytuowania 
projektowanych 

sieci uzbrojenia terenu

GD-DP
GD-DP-I

Referat ds. rolnictwa i ochrony gruntów

kierownik referatu wsp. ds. rolnictwa,
leśnictwa, łowiectwa

 i wędkarstwa

GD-RO
GD-RO-I

Zastępca Dyrektora 
Wydziału

GD-ZI
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Referat ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego

kierownik referatu GD-OI
wsp. ds. udostępniania 
zasobu geodezyjnego

i kartograficznego

GD-GD-III

GD-OI-I

wsp. ds. ochrony gruntów
rolnych GD-RO-II

Dyrektor
Departamentu

 Inwestycji i Rozwoju
DIR
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Wydział Gospodarki Komunalnej

Zastępca
Prezydenta

ds. Inwestycji 
i Rozwoju

ZIR

Referat ds. utrzymania zieleni miejskiej poza pasem drogowym

Dyrektor
Wydziału

wsp. ds. organizacyjnych

kierownik referatu

wsp. ds. utrzymania 
parków, skwerów 

i zieleńców poza pasem
drogowym

GK

GK-OR

GK-MZ GK-MZ-I

Referat ds. utrzymania infrastruktury technicznej

kierownik referatu

wsp. ds. utrzymania
kanalizacji deszczowej

sp. ds. remontów
 kanalizacji deszczowej

GK-IT

GK-IT-I

GK-IT-II

wsp. ds. utrzymania 
gminnych obiektów:
zdrojów ulicznych,

publicznych fontann
i przepompowni

oraz punktów poboru
wody na cele 

przeciwpożarowe

GK-IT-III

sp. ds. utrzymania 
wodociągów wiejskich GK-IT-IV

Dyrektor
Wydziału

Dyrektor
Departamentu

 Inwestycji i Rozwoju
DIR

Referat ds. opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

kierownik referatu GK-RT

sp. ds. ustalenia 
wysokości

 opłat i działań
 z tym związanych

GK-RT-I

wsp. ds. pozyskiwania
danych i ich weryfikacji

GK-RT-II
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Wydział Gospodarki Komunalnej

Zastępca
Prezydenta

ds. Inwestycji
i Rozwoju

ZIR

Zastępca
Dyrektora 
Wydziału

GK-ZI

Dyrektor 
Wydziału

GK

Referat ds. cmentarnictwa oraz miejsc pamięci narodowej

kierownik referatu

wsp. ds.
utrzymania i zarządzania 

cmentarzami 

sp. ds.
utrzymania obiektów

grobownictwa wojennego

sp. ds.
utrzymania miejsc
pamięci narodowej

sp. ds. remontów

GK-CM

GK-CM-I

GK-CM-II

GK-CM-III

GK-CM-IV

Referat ds. utrzymania terenów utwardzonych 
poza pasem drogowym i sieci elektroenergetycznych

 przyjętych do Wydziału

kierownik referatu

wsp. ds. wydawania
zgody na zajęcie terenu

placu Litewskiego
wsp. ds. utrzymania
 i remontów ciągów
komunikacyjnych 

znajdujących się poza
pasem drogowym

GK-UT-III

GK-UT

GK-UT-I

GK-UT-II

sp. ds. utrzymania 
terenów utwardzonych 

nieulepszonych,
 słupów ogłoszeniowych 

i gablot poza 
pasem drogowym 

GK-UT-IV

sp. ds. eksploatacji 
i utrzymania sieci 

i urządzeń 
elektroenergetycznych 

lub oświetleniowych 
przyjętych na stan 

Wydziału

GK-UT-V

Dyrektor 
Departamentu

 Inwestycji i Rozwoju
DIR

          Referat ds. utrzymania placów zabaw i urządzeń 
        małej architektury oraz  terenów nieobjętych stałą
 konserwacją zieleni zlokalizowanej poza pasem drogowym

kierownik referatu GK-MA

GK-CM-IIGK-CM-II

sp. ds. utrzymania placów 
zabaw, siłowni 
zewnętrznych 

i urządzeń rekreacji

GK-MA-I

sp. ds. utrzymania 
wybiegów dla psów GK-MA-II

wsp. ds. utrzymania 
estetyki terenów 

geodezyjnych oraz
likwidacji dzikich wysypisk

(z wyłączeniem pasów 
drogowych)

 

GK-MA-III



  Wydział Gospodarowania Mieniem

Prezydent Miasta Lublin

Referat użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Lublin

Referat sprzedaży nieruchomości oraz nadzoru    
nad Zarządem Nieruchomości Komunalnych w Lublinie

Referat zasobu nieruchomości Gminy Lublin

Dyrektor
Wydziału

wsp. ds. organizacyjnych

Zastępca Dyrektora 
ds. budżetu

 i ewidencji mienia

kierownik referatu
wsp. ds. sprzedaży 

kierownik referatu
wsp. ds. opłat z tytułu

użytkowania
 wieczystego

kierownik referatu wsp. ds. zasobu 
nieruchomości

wsp. ds. ograniczonych 
praw  rzeczowych

GM

GM-OR

GM-ZA GM-ZA-I

GM-ZA-II

GM-SN
GM-SN-I

GM-ZI

GM-UW GM-UW-I

Zastępca
Prezydenta

ds. Inwestycji 
i Rozwoju

ZIR
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Referat budżetu i ewidencji mienia

kierownik referatu wsp. ds. ewidencji mienia

wsp. ds. budżetu, 
sprawozdawczości

i zamówień publicznych

GM-BM GM-BM-I

GM-BM-II

Referat dzierżawy, najmu i użyczania nieruchomości
 Gminy Lublin

kierownik referatu wsp. ds. dzierżawy, 
najmu  i użyczania 

nieruchomości 
Gminy Lublin

GM-DN
GM-DN-I

Referat gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

kierownik referatu

wsp. ds. zasobu
Skarbu Państwa

wsp. ds. użytkowania
wieczystego

nieruchomości Skarbu
Państwa

GM-SP

GM-SP-I

GM-SP-II

Zastępca Dyrektora 
ds. użytkowania 

wieczystego 
GM-ZII

wsp. ds. współpracy
i nadzoru nad Zarządem

 Nieruchomości 
Komunalnych w Lublinie

GM-SN-II

Referat zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz spadków 
Gminy Lublin

kierownik referatu GM-ZN

wsp. ds. zwrotu 
wywłaszczonych 
nieruchomości 
oraz spadków 
Gminy Lublin

GM-ZN-I

Referat trwałego zarządu nieruchomości Gminy Lublin

kierownik referatu GM-TZ wsp. ds. trwałego zarządu GM-TZ-I

Dyrektor
Departamentu 

Inwestycji i Rozwoju
DIR



Prezydent Miasta Lublin

Zastępca
Prezydenta

ds. Inwestycji
i Rozwoju

ZIR
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Wydział Inwestycji i Remontów

Referat ds. inwestycji 

Dyrektor
Wydziału

kierownik referatu

wsp. ds. przygotowania
inwestycji

IR

IR-IN

IR-IN-I

Referat ds. infrastruktury komunalnej i remontów 

kierownik referatu

wsp. ds.
 ogólnobudowlanych IR-IKR-I

Zastępca Dyrektora 
Wydziału

IR-ZI

wsp. ds.
organizacyjnych IR-OR

Referat ds. zamówień publicznych, ewidencji kosztów 
i funduszy 

kierownik referatu

wsp. ds. funduszy,
 planowania i rejestrów

IR-ZPKF IR-ZPKF-II

IR-ZPKF-III

wsp. ds.
instalacji sanitarnych IR-IKR-II

wsp. ds.
instalacji elektrycznych IR-IKR-III

wsp. ds. ewidencji
 kosztów, analiz 

i sprawozdawczości

wsp. ds. 
zamówień publicznych IR-ZPKF-I

wsp. ds. 
ogólnobudowlanych IR-IN-IIwsp. ds. 
ogólnobudowlanych 

wsp. ds. 
instalacji sanitarnych IR-IN-III

wsp. ds. 
instalacji elektrycznych IR-IN-IV

wsp. ds. 
ewidencji środków

 trwałych i gwarancji
IR-IN-V

IR-IKR

Dyrektor
Departamentu 

Inwestycji i Rozwoju
DIR
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Zastępca
Prezydenta

ds. Inwestycji
i Rozwoju

ZIR Wydział Ochrony Środowiska

Dyrektor
Wydziału

Zastępca
Dyrektora 
Wydziału

OŚ

OŚ-ZI

Referat ds. gospodarki wodno-ściekowej, 
ochrony przed hałasem, geologii i hydrologii

kierownik referatu wsp. ds. gospodarki 
wodno-ściekowej

OŚ-OW

Referat ds. kampanii ekologicznych i ochrony zwierząt

kierownik referatu

wsp. ds.  kampanii 
ekologicznych

OŚ-EZ

OŚ-EZ-I

wsp. ds. 
ochrony zwierząt OŚ-EZ-II
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Referat ds. odpadów przemysłowych i azbestu

kierownik referatu wsp. ds. odpadów 
przemysłowych

OŚ-EO
OŚ-EO-I

Referat ds. ocen oddziaływania na środowisko 
i ochrony powietrza

wsp. ds. ochrony 
przed hałasem
sp. ds. geologii 

-Geolog Powiatowy

OŚ-OW-II

OŚ-OW-IV

OŚ-OW-I

wsp. ds. hydrologii
 i zmiany stanu wody 

na gruncie

OŚ-OW-III

kierownik referatu OŚ-OD

wsp. ds. oceny
oddziaływania na

 środowisko
planowanych 
przedsięwzięć

wsp. ds. ochrony
powietrza

OŚ-OD-I

OŚ-OD-II

OŚ-ORwsp. ds. 
organizacyjnych

Zastępca
Dyrektora
 Wydziału

OŚ-ZII

Referat ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

kierownik referatu OŚ-GO

wsp. ds. organizacji
 i monitoringu OŚ-GO-I

sp. ds. ewidencji
 i informacji OŚ-GO-III

wsp. ds. składowiska 
odpadów komunalnych

 w Rokitnie
OŚ-GO-IV

Referat ds. finansowo-księgowych

kierownik referatu OŚ-FK

wsp. ds. księgowości
dochodów budżetowych OŚ-FK-I

sp. ds. gospodarki
finansowej OŚ-FK-II

Referat ds. deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

kierownik referatu OŚ-DK
wsp. ds. deklaracji

sp. ds. udzielania ulg

OŚ-DK-I

OŚ-DK-II

Referat ds. nadzoru i kontroli gospodarowania 
odpadami komunalnymi

kierownik referatu OŚ-NK
wsp. ds. nadzoru 

i kontroli OŚ-NK-I

Zastępca
Prezydenta

ds. Inwestycji
i Rozwoju

ZIR

sp. ds. wierzycielskich OŚ-FK-III

wsp. ds. 
sprawozdawczości 

i prowadzenia 
rejestru działalności 

regulowanej 

OŚ-GO-II

Dyrektor
Departamentu 

Inwestycji i Rozwoju
DIR
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Zastępca
Prezydenta

ds. Inwestycji
i Rozwoju

ZIR

Wydział Planowania

Referat ds. baz danych, analiz oraz metropolizacji miasta

Dyrektor
Wydziału

kierownik referatu

wsp. ds.
analitycznych

PL

PL-AM

PL-AM-I

sp. ds. budżetu, 
organizacji

 i zamówień publicznych
PL-BZ

wsp. ds.
studialnych PL-AM-II

Referat ds. ekonomicznych skutków opracowań planistycznych

kierownik referatu wsp. ds.
ekonomicznych

skutków opracowań
planistycznych

PL-SE

PL-SE-I

wsp. ds.
opłaty planistycznej PL-SE-II

Referat ds. wypisów i wyrysów z miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego

kierownik referatu PL-WZ

wsp. ds. wypisów 
i wyrysów z miejscowych

planów 
zagospodarowania

przestrzennego

PL-WZ-I
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wsp. ds.
kancelaryjno-biurowych PL-KB

wsp. ds.
baz danych i analiz PL-AM-III

Dyrektor
Departamentu 

Inwestycji i Rozwoju
DIR
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Zastępca
Prezydenta

ds. Inwestycji
i Rozwoju

ZIR

Wydział Planowania

Referat ds. procedury formalno-prawnej

Dyrektor
Wydziału

DIR

PL-ZI

Referat ds. infrastruktury technicznej

kierownik referatu

wsp. ds.
dróg i komunikacji

PL-IT
PL-IT-I

Referat ds. studiów, monitoringu i programowania planistycznego

kierownik referatu wsp. ds. monitoringuPL-PP PL-PP-I

Referat ds. planów miejscowych Rejonu I

kierownik referatu
wsp. ds.

projektów planówPL-RP PL-RP-I

wsp. ds. programowania
w miejscowych planach

zagospodarowania
przestrzennego

PL-PP-II

Referat ds. ochrony środowiska w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego

kierownik referatu wsp. ds.
ochrony środowiska

PL-OZ
PL-OZ-I

Referat ds. planów miejscowych Rejonu II

kierownik referatu wsp. ds.
projektów planów

PL-RD PL-RD-I

Referat ds. planów miejscowych Rejonu III

kierownik referatu wsp. ds.
projektów planów

PL-RT PL-RT-I

wsp. ds.
wartości kulturowych PL-WK

wsp. ds.
elektroenergetyki
i telekomunikacji

PL-IT-II

wsp. ds. inżynierii
sanitarnej, 

ciepłownictwa
 i gazownictwa

PL-IT-III

wsp. ds. opracowań
graficznych i obsługi

technicznej
PL-OP

wsp. ds. 
geodezyjno-

-planistycznych
PL-GP

wsp. ds. archiwizacji PL-SM
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kierownik referatu PL-PF wsp. ds. procedury
formalno-prawnej

PL-PF-I

Zastępca
Dyrektora 
Wydziału

 –Główny Urbanista
Miasta

Dyrektor
Departamentu 

Inwestycji i Rozwoju

PL



Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością

Dyrektor Wydziału ZR

sp. ds. organizacyjno-
-kancelaryjnych ZR-OR

Zastępca
Dyrektora
 Wydziału

ZR-ZI

Referat ds. Centrum Sterowania Ruchem

kierownik referatu ZR-SR

ZR-SR-I

Referat ds. mobilności aktywnej i rozwoju

kierownik referatu

wsp. ds. mobilności 
aktywnej

ZR-MA

ZR-MA-I

wsp. ds. nadzoru pracy 
Systemu 

Zarządzania Ruchem
na drogach

Referat ds. organizacji ruchu

kierownik referatu
wsp. ds. czasowych
 organizacji ruchu

ZR-ZR
ZR-ZR-II

wsp. ds. kontroli i analiz ZR-ZR-III

  

 

Dyrektor
Departamentu 

Inwestycji i Rozwoju
DIR

Zastępca
Prezydenta

ds. Inwestycji
i Rozwoju

ZIR

Prezydent Miasta Lublin

wsp. ds. 
stałych organizacji ruchu ZR-ZR-I
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sp. ds. budżetu
i organizacji ZR-BO

wsp. ds. monitoringu 
Systemu 

Zarządzania Ruchem
na drogach

ZR-SR-II

wsp. ds. rozwoju ZR-MA-II

sp. ds. rozwoju
 transportu miejskiego ZR-MA-III



Prezydent Miasta Lublin

Zastępca
Prezydenta

ds. Inwestycji
i Rozwoju

ZIR

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

MKZ

sp. ds.
organizacyjnych MKZ-OR
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wsp. ds.
realizacji zadań
własnych gminy

MKZ-EZ

kierownik referatu wsp. ds. zabytków 
nieruchomych

wsp. ds. 
zabytkowej

zieleni

sp. ds. zabytków
archeologicznych

MKZ-IN MKZ-IN-I

MKZ-IN-II

MKZ-IN-III

Biuro Miejskiego Architekta Zieleni

Referat ds. ochrony i konserwacji drzew

Referat ds. zieleni

sp. ds.
organizacyjnych MAZ-OR

MAZ-OD-II
wsp. ds. utrzymania, 

leczenia
 i ochrony drzew

Dyrektor Biura –
 Miejski

Konserwator
Zabytków

Dyrektor Biura 
– Miejski Architekt

 Zieleni
MAZ

kierownik referatu

kierownik referatu

MAZ-OD

MAZ-ZZ

wsp. ds. nadzoru
 terenów  zieleni MAZ-ZZ-II

Dyrektor 
Departamentu

 Inwestycji i Rozwoju 
DIR

Referat ds. inspekcji zabytków

wsp. ds. zarządzania
 terenami zieleni MAZ-ZZ-I

wsp. ds. wydawania 
zezwoleń

 na usuwanie
 drzew i krzewów

MAZ-OD-I

Referat ds. utrzymania zieleni w pasach drogowych

kierownik referatu MAZ-UZ wsp. ds. utrzymania zieleni
 w pasach drogowych MAZ-UZ-I



Prezydent Miasta Lublin

Zastępca
Prezydenta

ds. Inwestycji
i Rozwoju

ZIR

Biuro Obsługi Inwestorów

Dyrektor 
Departamentu

 Inwestycji i Rozwoju
DIR

Dyrektor Biura OI

sp. ds. organizacyjnych 
i obsługi finansowej OI-OR

wsp. ds. marketingu 
gospodarczego, 

w tym obsługi mediów
 elektronicznych w marketingu

 gospodarczym

OI-MA

sp. ds. projektów
 finansowanych 

ze środków Unii Europejskiej
OI-UE

Referat ds. obsługi inwestorów

kierownik referatu
wsp. ds. obsługi inwestorów
 z sektora przemysłowego

wsp. ds. obsługi inwestorów 
z sektora usług OI-OI-I

OI-OI-II
OI-OI
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Zastępca
Prezydenta

ds. Inwestycji
i Rozwoju

ZIR

Biuro Rewitalizacji

wsp. ds.
organizacyjno-ekonomicznych

Dyrektor Biura BR

Referat ds. rewitalizacji

kierownik referatu BR-RW
wsp. ds. rewitalizacji BR-RW-I

sp. - menadżer Śródmieścia BR-MŚ

BR-OR

Zastępca
Dyrektora Biura

BR-ZI

Referat ds. planowania oraz zarządzania
 dolinami rzecznymi i wąwozami

kierownik referatu BR-DW

BR-DW-I

wsp. ds.  wąwozów 
i suchych dolin

wsp. ds.  dolin rzecznych

BR-DW-II

wsp. ds.   Lubelskiego
 Centrum

 Edukacji Ekologicznej 
i Turystyki Przyrodniczej 

BR-DW-III

Dyrektor 
Departamentu

 Inwestycji i Rozwoju
DIR

Prezydent Miasta Lublin



Biuro Zamówień Publicznych

Prezydent Miasta Lublin
Zastępca

Prezydenta
ds. Inwestycji

i Rozwoju

ZIR

Zastępca
Dyrektora 

Biura
ZP-ZI

Referat ds. analiz

Dyrektor Biura
wsp. ds. analiz,

opracowań i szkoleń

ZP
ZP-A-II

kierownik referatu ZP-A

sp. ds.
organizacyjnych ZP-OR

sp. ds. nadzoru ZP-A-I

Referat ds. postępowań o udzielanie zamówień publicznych

wsp. ds. postępowań
o udzielanie zamówień

publicznych
ZP-P-I

kierownik referatu ZP-P
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Biuro Zarządzania Energią

Dyrektor Biura ZE

sp. ds.
organizacyjnych ZE-OR

Referat ds. polityki energetyczno-klimatycznej Gminy Lublin 

Referat ds. optymalizacji i zakupów mediów

kierownik referatu ZE-EK

wsp. ds. polityki
energetyczno-
-klimatycznej
Gminy Lublin

ZE-EK-I

ZE-OZ-Iwsp. ds. optymalizacji

wsp. ds. zakupów
 mediów

wsp. ds. odnawialnych
źródeł energii

ZE-OZ-II

ZE-OZ-III

kierownik referatu ZE-OZ

Wydział lub biuro
Stanowisko
dyrektora 

departamentu

symbol
st. pracy

Stanowisko
dyrektora wydziału

lub dyrektora
biura

symbol
st. pracy

Referat

Stanowisko kierownika
referatu

sp. – stanowisko pracy symbol
st. pracy

wsp. – wieloosobowe
stanowisko pracy

symbol
st. pracy

symbol
st. pracy

Stanowisko
kierownictwa

Urzędu

LEGENDA

Dyrektor Departamentu
 Inwestycji i Rozwoju

DIR
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