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W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2011 r.

Sąd Rejonowy w Sandomierzu w II Wydziale Karnym w składzie:
Przewodniczący: SSR Zygmunt Bednarczyk

Protokolant: st. sekr. sąd. Paweł Słonina
w obecności Prokuratora -

po rozpoznaniu dnia 20 grudnia 2011 r.
sprawy Rafała Klimka (Klimek) s. Stanisława i Haliny z domu Skowrońska, ur. 15 lipca
1974 r. w Sandomierzu

oskarżonego o to, że:
w okresie od bliżej nieustalonej daty maja 2010 r. do dnia 7 października 2011 r. w miej-
scowości Rożki 60 woj. świętokrzyskiego utrzymywał bez wymaganego zezwolenia
2 psy rasy „chart"

tj. o czyn z art. 52 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

I. oskarżonego Rafała Klimka w ramach zarzucanego mu czynu uznaje za winnego
tego, że w okresie od daty bliżej nieustalonej maja 2010 r. do dnia 7 października
2011 r. w miejscowości Rożki woj. świętokrzyskiego utrzymywał bez zezwolenia
psa rasy chart maści czarnej zaś w okresie od bliżej nieustalonej daty sierpnia
2011 r. do dnia 7 października 2011 r. utrzymywał bez zezwolenia psa rasy chart
maści brązowej w czarne pręgi, tj. przestępstwa z art. 52 pkt 4 ustawy z dnia 13
października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. nr 127 póz. 1066) i za to
na podstawie art. 52 pkt 4 w/w ustawy i art. 33 § l i § 3 kk wymierza mu karę
grzywny w ilości 30 (trzydziestu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej
stawki dziennej na 20 (dwadzieścia) złotych;



II. na podstawie art. 54 pkt l ustawy Prawo łowieckie orzeka przepadek zabezpie-
czonego u oskarżonego psa charta maści czarnej;

III. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 252,26 (dwieście pięć-
dziesiąt dwa złote i dwadzieścia sześć groszy) tytułem kosztów sądowych.
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