
Sygn. akt II K 372/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 czerwca 2012 r.

Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział II Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Marzanna Kruk
Protokolant: st. sęk. sąd. Elżbieta Ożóg

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu - Urszuli Sus
po rozpoznaniu dnia 28 czerwca 2012 roku
sprawy Waldemara Focha (Foch) s., Wiesława i Haliny z d. Galata, ur. 26 lipca
1978 r. w Sandomierzu

oskarżonego o to, że:

w okresie od bliżej nieustalonej daty w 2012 roku do dnia 25.04.2012 roku
w Byszowie woj. świętokrzyskiego utrzymywał bez wymaganego zezwolenia psa
mieszańca rasy chart

tj. o przestępstwo z art. 52 pkt 4 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo
Łowieckie

I. uznaje oskarżonego Waldemara Focha za winnego popełnienia zarzuca-
nego mu czynu a stanowiącego występek z art. 52 pkt 4 Ustawy z dnia 13
października 1995 r. Prawo łowieckie i za to na podstawie art. 52 pkt. 4
w/w ustawy w zw. z art. 33 § l i § 3 kk wymierza mu karę grzywny w
wymiarze 30 (trzydzieści) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki
dziennej na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych;

II. na podstawie art. 54 ust. l usatwy z dnia 13 października 1995 r. Prawo
Łowieckie orzeka przepadek dowodu rzeczowego zapisanego pod póz.



Drz. 58/12/In w postaci psa rasy „chart mieszaniec" przechowywanego za
zobowiązaniem u Haliny Foch zam. Byszów 5 27 - 640 Klimontów;

III. zwalnia oskarżonego od uiszczenia kosztów sądowych obciążając nimi
Skarb Państwa i zwalnia go od obowiązku uiszczenia opłaty.

SSIł

Sędzia

ZA ZGODNOŚĆ Ś W I A D C i i
Starszy Sŝ *

Pouczenie:
Wyrok powyższy jest nieprawomocny. Stronom w terminie 7 dni od daty ogłoszenia
wyroku przysługuje prawo wniesienia pisemnego wniosku o sporządzenie pisemnego
uzasadnienia wyroku, a w terminie 14 dni od otrzymania wyroku wraz z uzasadnie-
niem przysługuje prawo do wniesienia apelacji do Sądu Okręgowego w Kielcach za
pośrednictwem tut. Sądu.
Sąd Okręgowy w przypadku złożenia apelacji przez oskarżonego może wydać wyrok
również na jego niekorzyść.




