
5) stawki nale˝noÊci za korzystanie ze Êluz lub pochyl-
ni wynoszà:

a) za jedno Êluzowanie lub przejÊcie przez pochyl-
ni´ statku, zestawu pchanego lub barki, tratwy,
holownika i pchacza (niewchodzàcych w sk∏ad
zestawu), statku pasa˝erskiego lub wycieczko-
wego, obiektu p∏ywajàcego przeznaczonego lub
u˝ywanego do wykonywania prac technicz-
nych, utrzymania wód lub eksploatacji kruszyw
oraz innego obiektu p∏ywajàcego (powy˝ej 15
ton noÊnoÊci) za ka˝dy zestaw lub obiekt p∏ywa-
jàcy:

— w godzinach od 700 do 1600 — 11,79 z∏,

— w godzinach od 1600 do 700 — 12,37 z∏,

b) za jedno Êluzowanie lub przejÊcie przez pochyl-
ni´ ∏odzi sportowo-turystycznych i innych ma-
∏ych obiektów p∏ywajàcych do 15 ton noÊnoÊci
za ka˝dy obiekt p∏ywajàcy:

— w godzinach od 700 do 1600 —   5,52 z∏,

— w godzinach od 1600 do 700 — 11,04 z∏,

c) za jedno Êluzowanie lub przejÊcie przez pochyl-
ni´ kajaka lub ∏odzi wios∏owej za ka˝dy obiekt
p∏ywajàcy:

— w godzinach od 700 do 1600 — 3,12 z∏,

— w godzinach od 1600 do 700 — 6,24 z∏.

Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak
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OBWIESZCZENIE PREZESA SÑDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE

z dnia 29 paêdziernika 2003 r.

o podaniu do publicznej wiadomoÊci prawomocnych orzeczeƒ Sàdu stwierdzajàcych niezgodnoÊç z prawdà
oÊwiadczeƒ osób lustrowanych

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 11 kwietnia
1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w organach bez-
pieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w latach
1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje publiczne (Dz. U.
z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62,
poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488
i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74,
poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175,
poz. 1434 oraz z 2003 r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99,
poz. 921) podaje si´ do publicznej wiadomoÊci, co na-
st´puje:

I. Sàd Apelacyjny w Warszawie V Wydzia∏ Lustracyj-
ny prawomocnym orzeczeniem z dnia 27 wrzeÊnia
2002 r. w sprawie V AL. 2/02 stwierdzi∏, ˝e:

Wies∏aw Kie∏bowicz, syn W∏adys∏awa, urodzony
12 lutego 1954 r. w Z∏otoryi, z∏o˝y∏ niezgodne
z prawdà oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnie-
niu pracy lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒstwa
paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w latach 1944—
1990 osób pe∏niàcych funkcje publiczne (Dz. U.
z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62,
poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488
i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74,
poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271
i Nr 175, poz. 1434 oraz z 2003 r. Nr 44, poz. 390
i Nr 99, poz. 921).

II. Sàd Apelacyjny w Warszawie V Wydzia∏ Lustracyj-
ny prawomocnym orzeczeniem z dnia 9 paêdzier-
nika 2002 r. w sprawie V AL. 18/02 stwierdzi∏, ˝e:

Izabela Polanowska, córka Walentego, urodzona 
10 stycznia 1927 r. w Byszówce, z∏o˝y∏a niezgodne
z prawdà oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 6 ust.
1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pra-
cy lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa
lub wspó∏pracy z nimi w latach 1944—1990 osób
pe∏niàcych funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42,
poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, 
poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600,
z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84, 
poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434 oraz
z 2003 r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921).

III. Sàd Apelacyjny w Warszawie V Wydzia∏ Lustracyjny
prawomocnym orzeczeniem z dnia 16 paêdzierni-
ka 2002 r. w sprawie V AL. 20/01 stwierdzi∏, ˝e:

Marek Koralewski, syn Leszka, urodzony 22 listo-
pada 1955 r. w Bia∏ymstoku, z∏o˝y∏ niezgodne
z prawdà oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnie-
niu pracy lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒstwa
paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w latach 1944—
1990 osób pe∏niàcych funkcje publiczne (Dz. U.
z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62,
poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488
i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74,
poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271
i Nr 175, poz. 1434 oraz z 2003 r. Nr 44, poz. 390
i Nr 99, poz. 921).

Prezes Sàdu Apelacyjnego w Warszawie: 
H. Szachu∏owicz


