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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 listopada 2011 roku

Sąd Rejonowy we Włoszczowie w Wydziale II Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Monika Kołdon - Sobańska

Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Cisowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 03.11.2011 r. i 22.11.2011 r.

sprawy Mariana Kowalika, ur. 20 maja 1952 roku w Ludwinowie,

syna Stanisława i Janiny z domu Śliwińska

oskarżonego o to, że:

I. w dniu 28 sierpnia 201 Ir. w rejonie miejscowości Bebelno, gm. Włoszczowa, woj.

świętokrzyskiego, działając wspólnie i w porozumieniu z nieustaloną dotychczas osobą,

polował z psem rasy chart na zwierzynę łowną,

tj. o przestępstwo z art.53 ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowickie (Dz.U. z 1995r.,

Nr 147. poz.713)

II. w okresie do darty bliżej nieustalonej do dnia 28 sierpnia 201 Ir. w miejscowości

Ludwinów, gm. Włoszczowa, woj. świętokrzyskiego, hodował bez stosownego

zezwolenia dwa psy, będące mieszańcami rasy chartów,

tj. o przestępstwo z art.52 ust.4 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowickie (Dz.U. z 1995r„

Nr 147. poz.713)

O R Z E K A :

I. w ramach pierwszego zarzutu, oskarżonego Mariana Kowalika uznaje za winnego popełnienia

tego, że w dniu 28 sierpnia 201 Ir. w rejonie miejscowości Bebelno, gm. Włoszczowa, woj.

świętokrzyskiego, działając wspólnie i w porozumieniu z nieustaloną

dotychczas osobą, polował z psem, będącym mieszańcem rasy chart na zwierzynę łowną, co

kwalifikuje jako występek z art.53 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo

Łowickie (Dz.U. z 1995r., Nr 147, poz.713 ze zm.) i za to na podstawie wymienionego

przepisu wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

II. w ramach drugiego zarzutu, oskarżonego Mariana Kowalika uznaje za winnego popełnienia

tego, że w okresie od daty bliżej nie ustalonej do dnia 28 sierpnia 201 Ir. w miejscowości



Ludwinów, gm. Włoszczowa, woj. świętokrzyskiego, hodował bez stosownego zezwolenia

dwa psy, będące mieszańcami rasy chartów, co kwalifikuje jako występek z art.52 pkt 4

ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowickie (Dz.U. z 1995r., Nr 147, poz.713 ze

zm.) i za to na podstawie wymienionego przepisu wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy

pozbawienia wolności;

III. na podstawie art.85 kk i art.86§l kk orzeczone wobec oskarżonego w punkcie I (pierwszym) i

II (drugim) kary pozbawienia wolności łączy i jako karę łączną wymierza mu karę 6

(sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV. na podstawie art.69§l i §2 kk oraz art.70§l pkt l kk wykonanie orzeczonej kary łącznej

pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu tytułem próby na okres 3 (trzech)

lat;

V. na podstawie art.71§l kk w związku z art.33§l i §3 kk orzeka wobec oskarżonego Mariana

Kowalika grzywnę w rozmiarze 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki

na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

VI. na podstawie art.63§l kk na poczet rzeczonej w punkcie V (piątym) grzywny zalicza

oskarżonemu okres zatrzymania od dnia 28 sierpnia 2011 roku do dnia 30 sierpnia 2011 roku;

VII. na podstawie art.54 ust. l ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowickie (Dz. U. z

1995r., Nr 147, poz.713 ze zm.) orzeka wobec Mariana Kowalika na rzecz Skarbu Państwa

przepadek dwóch psów, będących mieszańcami rasy chart, które to zwierzęta zostały mu

oddane na przechowanie;

VIII. na podstawie art.230§2 kpk zwraca oskarżonemu dowód rzeczowy w postać! wnrks

sizalowego z zawartością sznurków sizalowych, opisany w wykazie dowodów rzeczowych na

k.28, a znajdujących się na przechowaniu w depozycie Komendy Powiatowej Policji we

Włoszczowie;

IX. na podstawie art.626§ l kpk w związku z art.627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu

Państwa kwotę 947,43 (dziewięćset czterdzieści siedem 43/100) złotych tytułem kosztów

sądowych.

i\ -iącl Rejonowy we W toszczowie stwierdza,
V¥A że niniejsze * "f^ -^ aprawujjiOtmło aię

w am
podlegawyki.ru

Włoszczowa, dnia.'....'. '•




