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Za∏àcznik nr 2 

STAWKI OP¸AT DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW I GATUNKÓW DRZEW*

Lp. Rodzaje, gatunki i odmiany drzew

Stawki w z∏ 
za 1 cm 

obwodu pnia drzewa
mierzonego 

na wysokoÊci 
130 cm

1 2 3

1 Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykaƒska, grocho-
drzew 11,04

2 Kasztanowiec, morwa, jesion amerykaƒski, czeremcha zwyczajna, Êwierk po-
spolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata i omszona 30,01

3 Dàb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, g∏óg — forma drzewiasta, jarzàb, jesion
wynios∏y, klon z wyjàtkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne
jab∏oni, Êliwy, wiÊni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozosta∏e gatunki 
i odmiany), jod∏a pospolita, Êwierk (pozosta∏e gatunki i odmiany), sosna (pozo-
sta∏e gatunki i odmiany), ˝ywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiàz,
cyprysik 73,00

4 Jod∏a (pozosta∏e gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, mi∏o-
rzàb, metasekwoja, cis, cypryÊnik, bo˝odrzew 275,40

ObjaÊnienie

* Za usuni´cie drzew rodzajów i gatunków innych ni˝ okreÊlone w za∏àczniku do obwieszczenia stawki ustala si´ jak dla
drzew o podobnej wartoÊci przyrodniczej, wymienionych w tym za∏àczniku.
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OBWIESZCZENIE PREZESA SÑDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE

z dnia 25 paêdziernika 2004 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 
bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi 
w latach 1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje pu-
bliczne (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, z 2003 r. 
Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921 oraz z 2004 r. Nr 25,
poz. 219) podaje si´ do publicznej wiadomoÊci, co na-
st´puje:
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1999 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa
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KOMUNIKAT PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO

z dnia 20 paêdziernika 2004 r.

w sprawie Êredniej ceny sprzeda˝y drewna, obliczonej wed∏ug Êredniej ceny drewna 
uzyskanej przez nadleÊnictwa za pierwsze trzy kwarta∏y 2004 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 paê-
dziernika 2002 r. o podatku leÊnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826) og∏asza si´, ˝e Êrednia
cena sprzeda˝y drewna, obliczona wed∏ug Êredniej ce-

ny drewna uzyskanej przez nadleÊnictwa za pierwsze
trzy kwarta∏y 2004 r., wynios∏a 120,40 z∏ za 1 m3.

Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego: T. Toczyƒski

I. Sàd Apelacyjny w Warszawie, V Wydzia∏ Lustra-
cyjny, prawomocnym orzeczeniem z dnia 12 czerwca
2003 r. w sprawie V AL 3/03 stwierdzi∏, ˝e:

Janusz Âledziƒski, syn W∏adys∏awa, urodzony
23 wrzeÊnia 1922 r. w Warszawie, z∏o˝y∏ niezgod-
ne z prawdà oÊwiadczenie, o którym mowa
w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r.
o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w organach bezpie-
czeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w latach
1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje publiczne.

II. Sàd Apelacyjny w Warszawie, V Wydzia∏ Lustra-
cyjny, prawomocnym orzeczeniem z dnia 17 wrzeÊnia
2003 r. w sprawie V AL 17/02 stwierdzi∏, ˝e:

Tadeusz Kamiƒski, syn W∏adys∏awa, urodzony
15 stycznia 1933 r. w Wilnie, 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.

III. Sàd Apelacyjny w Warszawie, V Wydzia∏ Lustra-
cyjny, prawomocnym orzeczeniem z dnia 16 grudnia
2003 r. w sprawie V AL 11/02 stwierdzi∏, ˝e:

Ryszard Chodynicki, syn Jana, urodzony 22 lutego
1947 r. w Polanowie, z∏o˝y∏ niezgodne z prawdà
oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 usta-
wy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy
lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa
lub wspó∏pracy z nimi w latach 1944—1990 osób
pe∏niàcych funkcje publiczne.

Prezes Sàdu Apelacyjnego w Warszawie: K. Karpiƒski


